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ALEXANDRU ODOBESCU 

la 1890, în vârstă de 57 de ani, 

„(Portret în uleiu de C. D. Mirea. Pinacoteca Statului).



PREFAŢĂ 

Multă vreme, dacă nu chiar până în ultimul timp, Al. Odobescu 

a fost considerat ca un -diletant al limbii româneşti adevărate, ca 

unul care a fost crescut, în atmosfera socotită aleasă a înstrăi- 

nării ciocoieşti, cu guvernantă şi profesori aduşi de peste hotare, pen- 

tru ca, după aceea, să-și continue studiile la Paris, şi apoi, întors în 

Țară să maibă ce căuta în ogorul limbii străbune; fiindcă mar avea 

de unde s'o cunoască. Ad | 

O concepţie “poporanistă aproape sectară exclude din rosturile 

identijicării cu « limba veche şi înţeleaptă » pe toți aceia care nu sunt 

fii de ţărani. | 

Este aici, fără îndoială, o eroare. pe care empirismul nostru iejtin 

o comite cu o convingere îndărătnică. 

Intradevăr, Al. Odobescu n'a fost jiu de țăran şt n'a trăit în peacul 

al XVI-lea al cărui graiu ni-l evoacă ; în schimb, a fost român, autohton, 

obârşia |amiliei sale pulându-se urmări până în veacul al XVIII-lea 1) 

când un Ion Odobescu se află între ctitorii bisericii Sfânta Vlaherna, 

zidită sau terminată de Mavrogheni Vodă (1786—1790) în Bucureşti. 

Acest Ion Odobescu, decedat înainte de 1816, pare să fi fost fiul 

unui Constantin şi tată, la rândul său, al lui Ion Odobescu, colo- 

nelul dela 1848, şi al căpitanului Răducanu Odobescu, mort la 1843. * 

  

1) Vezi articolul nostru: Câţiva străbuni ai lui Al. Odobescu, în « Ramuri», 

Ianuarie 1937. Această prefaţă aduce câteva rectificări articolului de mai sus, 

în urma cercetării sentinţei de hotărnicie a moşiei Odobeasca, sentinţă aflată . 

în dosarul 'Tribunalului “Teleorman, n. 487/844. Această sentinţă precizează 

filiaţiunea Odobeştilor şi elimină contradicţia iscată. din confuzia grefierului 
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nostru, sa [rământat întrun fel sau întraltul pentru idealurile nea- 

mului său. | 
Intradevăr, Alezandru Odobescu. este unul dintre studenţii r români 

care, în primăvara anului 1851, alcătuiseră gruparea «Junimea Ro- 

mână» dela Paris, iar în articolul program al revistei cu acelaşi nume 

celim între altele : 
« Juni noi înşine, ne adresăm mai cu “deosebire la junimea ro- 

mână din toate provinciile; facem chemare la. toate sentimentele 
nobile, la toate inimile generoase; îndemnăm pe toţi a se aduna 

împrejurul stindardului pe care e scrisă deviza: Unirea Românilor. . . 
Să lucrăm cu inimă și fără preget, căci astfel numai vom izbuti... 

Să ne gătim dar pentru o luptă plină de nevoi; şi, înainte dea o 
începe să căutăm a ne lumina, spre a nu repeta greșeli ce se făcură 

în anii trecuţi... Până acum, unirea a slujit abia de temă poeţilor; 

noi ne propunem a o propaga cu mai muliă seriozitate, a convinge” 
pe toţi că nu e deosebire între un Român de dincolo sau de dincoace 

de Prut, de dincolo sau de dincoace de Carpaţi... Voi ce sunteţi 
mai bătrâni decât noi, veniţi a ne împărtăși poveţile: voastre! Spre 

a ajunge la acest scop vom întrebuința gândirea sub toate” formele 

ci, vom trata arte, literatură, istorie, politică, morală, toate dintr'un 

singur punct de vedere: Patria. Vă vom comunica căldura noastră. | 

lar voi carii veniţi după noi, voi carii sunteţi încă copii, învăţaţi a 

pronunța cu amor dulcele nume de Patrie, adunaţi un capitol de sen- 

timente generoase, spre a ni le insufla nouă înșine, dacă vreodată 
ne vom răci în credinţa noastră. Astfel România va fi întot- 
deauna jună și junimea întotdeauna română ». 

Cel ce era călăuzit de asemenea idei avea 17 ani. Astăzi, când - 
- Sau împlinit peste o sută de ani dela naşterea lui şi când visurile ge-: 
neraţiei sale s'au împlinit, readucerea la lumină a scrisului său nu 
e numai o obligaţie ce [ace parte din cultul obișnuit al strămoşilor, 
cum spuneam mai sus, cât mai ales o datorie faţă de acela care, de pe 
biincile şcoalei din apus, se ostenea, trasând de acolo de departe, linia 
de purtare a generaţiei sale, împreună cu alți:câțiva tineri veniţi tot 
la studii.
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Datoria noastră este cu atât mai imperioasă, cu cât 41. Odobescu. 

este aproape necunoscut pe laturea aceasta, pentrucă, după întoarcerea 

sa în Țară, continuând să se închine la aceleaşi principii, autorul 

nostru se izolează totuşi, încetul cu încetul, din pălmiișagul cotidian, 
pentru a se închide înt'o singurătate estetizantă care a făcut pe 
mulți să-l judece altfel decât a jost. , | 

Ignorarea acestor începuturi se află la baza erorii de situare. « 

scriitorului: de care ne - ocupăm. 
Iniţiativa acestei ediţii critice revine d- lui Al. Rosetti, directorul 

Fundaţiei pentru literatură şi artă « Regele Carol ÎI». 
li aducem .pe această cale omagiile noastre pentru serviciile pe 

care le face literaturii noastre. 
Invocăm, de asemeni, memoria mult regreiatului scriitor Eugen 

„Goga, care, în 1934, ne-a pus la dispoziţie lotul de scrisori ce intră în. 

corespondenţa publicată de noi în această ediţie. Eugen Goga era soțul 

d-nei Eliza Goga, născută Odobescu, - fiica colonelului C. Odobescu, 

jratele scriitorului. | 

Nu putem uita, în expr imarea gratitudinii noastr e, ped.Z. Pâcleşanu, 

cunoscutul istoriograf al mișcării confesionale ; şi minoritare din Ardeal, 

care ne-a descifrat inscripţia de pe piatra tumulară a lui Mihnea Vodă 

cel Rău dela Sibiu, inscripție utilizată în notele noastre ; în acelaşi 

timp, nu vom putea trece sub tăcere pe părintele C.. Bobulescu, iubi- 

torul așezămintelor bisericeşti şi al folklorului naţional, care ne-a co- 

- municat inscripţia dela Mănăstirea Cotmeana ; pe d. ing. N. Odobescu . 

care ne-a pus la dispoziţie câteva hârtii de familie ; în sfârşit, pe 

d-na Fulvia Strujeanu care a muncit alături de noi la descifrarea, 

de multeori eroică, a grafiei lui Al. Odobescu din scrisorile sale, tran- 

scriindu-le pe măsura descifrării. Mulţumim tot astfel tuturor ace- 

lora care, la imprimarea. acestei dificile ediții, vor fi contribuit cu 

utila lor osteneală. 

SCARLAT STRUȚEANU 
Iulie 1937. ”



"INTRODUCERE 

__ În îstoria scrisului românesc, Al. Odobescu 1), fără să fi con- 

sternat pe cineva prin. fecunditatea producţiunii sale, ne-a dăruit .. 

1otuși o operă a cărei „calitate: n'a fost contestată de nimeni.. 

Opera aceasta este opera unui arheolog, riguros om de ştiinţă 

„pentru vremea lui, înzestrat cu reale însușiri stilistice şi o putere. 

-“evocatoare ce ar fi făcut pe mulţi să creadă, îie într o. prodigioasă. 

carieră ştiinţifică, fie în “vocaţia sa epică. - 
Nu și-a cristalizat însă energia sa spirituală, nici în elaborarea. 

sistematică a ştiinţei, nici în realizările insistente din domeniul 

„literaturii. * - ! 
A fost un contemplativ romantic care însă, de câte ori scria o 

pagină științifică, te făcea să înţelegi în ce-măsură te afli în faţa 

unui serios gânditor, iar din “paginile lui „de literatură sadia, dis-, 

tincţia scriitorului de rasă. 
Activitatea sa din cei peste 40 de ani destăşuraţi între « Ioana 

Dare, fecioara din Orleans » 2) şi « Cartea de citire pentru clasa a III-a. 

primară» 2), activitate concretizată în cele câteva versuri, cunoscutele - 

fragmente istorice romanțate,' diferite articole de critică şi istorie - 

literară, apoi disertaţii. şi conferinţe, prelegeri, memoriale. de. 

„călătorie, studii şi note arheologice, în mijlocul cărora străluceşte. 

  

1) 23.VI, 1834-40. XI, 1895. 
*) Apărută în « Calendarul » pe. anul 1852, Bucureşti (Rosetti. şi Winter- 

halter), p. 15. Povestirea este nesemnată; dar se știe că aparţine lui A. o. şi 

a îost scrisă la Paris în timpul studiilor, încă din 1851, . 

'3) Im colaborare cu V. Borgovași, București, 1895, Să - 

z
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minunatul eseu « Pseudo-Kinighetikos » 2), constitue o manifestare - 

descusută, neîmplinită în limitele ei, peste care plutește. un anumit 

acr de provizoriu. 
Simţi că autorul putea merge mult mai adânc şi mai departe. 
Dintre operele. sale ştiinţifice, « Tezaurul dela Pietroasa», este 

cea mai consistentă. Unele din primele indicaţiuni în legătură cu 
această preocupare le găsim în «Notice sur la Roumanie», publicată cu 
prilejul Expoziţiei Universale dela Paris din 1867 :); după aceea în 
«Notice sur le iresor de Petrossa), Copenhague, 1875, pp. 361—372, în 
Congr?s international d Anthropologie et d'Archcologie prehistoriques 
( compte rendu de la d-e session, tenu & Copenhague en 1869) ; apoi în 

«Thesaurul de la Petrâssa, stampe destinate a se alătura ca aneze la mo- * 
nografia 'Thesaurului de la Petrâssa», Bucureşti, 1875, XVII pl.; 
urmează «Tesaurul de la Petrâssa», Paris, 1882, S pl. colorate; «Te- 

saurul dela Petroasa» (fragment), în « Epoca », 1887, 27 Septemvrie, 

p. 1—2; în fine, «Le Tresor de Petrossa, historique — description. 
Etude sur LOrfevrierie antique»), i; I, Paris, 1889, XXXVIII + 514 

ps + 16 pl. Tomurile următoare (II și III) au apărut după moartea. 

autorului, sub îngrijirea lui G.. Ionescu-Gion, publicându-se, cu 
"această ocazie, ce s'a găsit ca material destinat acestora, adică 

simple note răsleţe și anume: t. II, Paris, 189, MA p.; t. III, 
Paris, 1900, 26 p. - 

1) Publicat la juriătatea carierei sale, în 1874. Bibliografia întreagă a operei 
se ailă în Alexandru lordan, Bibliografia scrierilor lui Odobescu, în « Convor- 

biri Literare», LXVII, 7—9, Bucureşti 1934, pp. 752—763.. 

2) Al. Odobescu a fost comisar general a pavilionului român la Expoziţia 

Universală dela Paris “din 1867. Colaboratorul său era P. S. Aurelian, comisar - 
adjutant și membru. al juriului internaţional. Ambii au scris, în scop de pro- 
pagandă: Notice sur la Roumanie, principalement au point de vue de son €conomie 
rurale, industrielle et commerciale, suivie du Catalogue sptcial des produits ex- 
poses dans la Section roumaine & VEaposition Universelle de Paris, et V'une No- 
lice sur Vhistoire du travail dans ce pays (Notice: sur les Antiquites de la Roumanie), 
Paris, 1868, Notiţa: asupra antichităţilor e scrisă de Al. Odobescu. Aici se află 
prima intormaţie asupra « Tezaurului », care ocupă âh de pagini (pp. 360—404 ). 
Vezi Al. Tzigara-Samurcaş, Tezaurul "dela Pietroasa, în « Convorbiri Literare » 
INVII, 2—9, Bucureşti, 1934, pp. 76%-—773.
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Aşa dar, lucrarea rămâne neterminată, deși fusese obiectivul său 

științific timp de 27 de ani. | 

- În « Pia desideria », comunicarea sa la Academie din 22 Martie 

1887, Al. Odobescu spune «că ţelurile ce voim să atingem sunt așa 

de multiple şi de felurite, că dorinţele şi 'aspiraţiunile noastre sunt 

așa de fierbinţi şi colcotitoare, încât nouă, Românilor celor mai mulţi, 

ni se întâmplă mai totdeauna a îmbrăţişa laolaltă prea multe lucrări, 

a ne împrăștia timpul şi mijloacele între numeroase cercuri de acţiune: 

şi astfel a ne răsipi puterile în prea multe direcțiuni de o dată ». 

E de sigur aici una din cauzele întârzierii și a încetinelii, dar 

se-pare că nu este singura. | i | 

Al. Odobescu a fost victima temperamentului său și a împreju- 

rărilor politico-sociale ale timpului său. | | 
Romantic în esenţa sa și contemplativ totdeodată, deci deosebit. 

de Hașdeu care cra tot romantic, dar cu un travaliu  volubil, 

autorul de care ne ocupăm trăia meditativ întreaga sa operă; iar când 

încerca să-i dea expresie concretă, prelungea încetineala elabo- 

rării în filtrări aproape fără limită, sau scria repede, dar renunţa 

din capul locului la -orice adâncire. Contemplativitatea sa ucidea, 

în genere, orice veleitate. de a desăvârși ceva. ” 

" “Cât despre împrejurările politico-sociale, ele intensificau pe 

alt plan, rezultanta pe care o. formulăm mai sus. - i 

“Inzestrat cu. o profundă cultură, Al. Odobescu a ajuns la o 

structură spirituală care se simţea însă izolată în ambianța politico- 

socială, unde vălmășagul cotidian al unei democraţii pur formale, 

deci barbare prin lipsa de corespondenţă între fond şi formă, îl 

desgusta și îl. desarticula. | i 

“Societatea noastră dela începutul celei de a doua jumătăţi: a 

veacului al-XIX-lea îi făcea impresia unei eterne şi universale înghe- .. 

suicli la pomană..  - | Aa LL 
Distincția sa spirituală creată prin cultură și” alimentată de: 

o obârşie autohtonă destul de aleasă îi dădea o nobleţe distantă 

în mijlocul cetăţenilor de ultima oră care” își urlau drepturile și. 

idealurile fără să le înţeleagă. Si
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Și atunci contemplativul de înaltă cultură, care a “fost ministru 

la 29 de ani (1863), a încercat să reacționeze de trei ori în timpul 

carierii sale, luând atitudini dârze faţă de devierile politico- “sociale 

și culturale din timpul său. - 

Dârzenia sa a fost însă elegantă și nobilă; “armele sale de luptă 

au fost cizelate parcă pentru. o performanță cavalere cască, nu: pen- 

tru o victorie practică. , - - 

In calitatea sa de ministru. al Instrucțiunii şi Cultelor în 1863, 
se deosibea: de restul cabinetului 2) din care făcea parte, de Vodă 
Cuza şi chiar de opoziţia parlamentară, în frunte cu M. Kogălni- 
ceanu, în ceca ce priveşte faimoasa chestie rurală. De aceea publică 
sub pseudonim şi în limba franceză, un rhemoriu ?), în care arăta cum 
vede el soluţionarea secularizării averilor mânăstirești, prin consti- 

tuirea unui fond filantropic şi cultural în genere sub egida Româ- 
nici, nu destinat împroprietăririi ţăranilor. . 

S'a mulţumit cu atât şi a tăcut, deși în anul următor se adoptă 
prin cunoscuta lovitură de Stat a lui Vodă Cuza, soluţia lui 
M. Kogălniceanu, aprobată de primul Domnitor al Principatelor- 
Unite. 

A doua atitudine de luptă a fost adeziunea sa mută, după cum 
vom vedea mai departe, la mișcarea pornită de T. Maiorescu sub 
numele de « Țunimea » și în cadrul căreia a lucrat, fără 

siderat ca membru propriu zis al ei, până după 1874. 

In sfârşit, a treia luptă o duce pentru intrarea în acţiune la 
1877, în războiul nostru pentru neatârnare. Intr'o serie: 

să fie con- 

cugetare politică », susținea neutralitatea noastră în cazul unui 
războiu ruso- -ture. 

  

1) Cabinetul din care “Tăcea parte era prezidat de N, Creţulescu care deţinea 
şi Internele, i iar Al. Odobescu era Ministru al Cultelor (26 Mai 1863—12 Octom- 
vrie 1863). 

:) Titlul memorului este: Etude « sur » les droits e les obligations des monastăres N 

par b'Aarchimandrite Agathon - 
Roumains dădits auz Sainis-Lieuz d'Orient, 

„Otmenedec, Bucureşti, 1863, 

S de articole 
publicate în « Epoca», răspunde lui |. Ghica care, în broşura «0.
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Aşa dar, colaborează la soluționarea unci probleme sociale (Îm- - 

” proprietărirea Yăranilor), a unei probleme politice (Indemnurile pen- 

tru începerea războiului pentru Neatârnare) și a unei probleme pur 

culturale (Aderarea la mișcarea Junimii). . i 

„ Colaborarea este însă platonică, doctrinară și lipsită oarecum de. 

energia aspră a unei lupte ce cra dusă, pentru a fi câștigată: Înterven- 

” siile sale vin parcă prea de departe, prea de sus; de aceea Al. Odo-. ” 

“Descu n'a fost un adversar prea incomod. . . | 

„Cum aici și acum, pe noi, ne interesează numai lâturea literară 

a activităţii scriitorului nostru, ne vom opri asupra, junimismului e 

său şi mai ales asupra naturii acestui junimism care ne va arăta,  - 

după cum am văzut inai sus, în ce fel se prezintă în acţiune serii- . 

toricească, contemplativitatea romantică a acestui izolat de înaltă 

distincţiune $ și distantă spiritualitate, pentru care scrisul, mai mult. 

decât la oricine altul, era cu adevărat + ot nobilă și elegantă inuti- 

ltate ». 

Volumul de fășă cuprinde tocmai activitatea sa literară cea mai 

importantă, ca junimist, cunoscutele nuvele istorice: «Mihnea Vodă: 

cel Rău» şi « Doamna Chiajna», şi eseul « Pseudo- Kinighetikos » iar 

pentru lămurirea omului „cotidian, câteva aspecte din vasta sa 

corespondenţă. | a -. 

“Pentru a se înţelege însă originea și structura acestui junimism, 

„e nevoie de câteva precizări. 

'« Junimea» î), după cum se ştie, « a strâns laolaltă toate forțele . 

tinere și dornice de promovare a culturii-româneşti, pe care o voia 

aşezată pe aceleași baze serioase ca “şi cultura europeană. 

Activitatea Junimii începe în a doua jumătate a veacului al. 

XIX-lea (1864), după o altă activitate, pornită la finele veacului 

al XVIII-lea; din aceleași imbolduri de modernizare şi mai ales de . 

curopenizare a culturii noastre. . 

Aceasta a fost 4 Şcoala Ardeleană». Mişcarea pornită în Ardeal a -. 

smuls cultura noastră, înstrăinată de blocul popoarelor neolatine _ 

  

1) O parte din câle ce “urmează face parte din articolul nostru « Junimismul 

“lui Al. Odobescu» din « Convorbiri Literare » LXX, 1-5, 1937, pp. 210 —284.
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din Apus, din sfera influenţei slave și greceşti, readucând-o 
culturaliceşte în sfera popoarelor neolatine, prin propovăduirea 
necontenită, atât a latinităţii neamului și a limbii românești, cât 

și a unităţii noastre etnice. 
Școala Ardeleană a fost primul pas viguros spre desorientalizarea 

noastră culturală, și nimeni nu va putea vre-odată să conteste acest. 

merit în istoria culturii româneşti, unui Samuil Micu, Gheorghe . 

Șincai, Petru Maior, Timotei Cipariu şi alţii. 
Pornită în asemenea condițiuni, Școala Ardeleană însă n'a mers. 

până la capăt în lucrarea ei, căci și-a irosit o bună parte din munca 
desfășurată, în discuţii sterile, și și-a anulat o serie întreagă de efecte 
binefăcătoare, din cauza nepregătirii ştiinţifice a unora dintre repre- 
zentanţii ei. i 

Așa că totul s'a transformat destul de repede într'o regretabilă 
cuforie izvorită din prestigiul nobleţii pe care o conferea obârșia 

noastră latină. 

Rosturile culturii noastre fuseseră aşezate pe “ drună bun, dar 
activitatea creatoare pentru curopenizare “încetase odată cu afir- 

marea latinităţii noastre și, mai mult decât atât, apăruseră chiar 
unele nefericite devieri ce compromiteau orice idee de cultură în 
genere. | 

Și atunci făclia ce se stingea în-mâinile Latiniştilor e smulsă 
aproape brutal de o mână de tineri cu serioase studii în străinătate, 
care înţeleseseră că orice întârziere, nu numai că amână orice 
început, dar poate chiar distruge posibilitatea integrării noastre: 
în cultura europeană, de unde aveam atâtea de câştigat. 

In fruntea acestor tineri se află Titu Maiorescu, care începe o: 
luptă năpraznică, atât împotriva elementelor refractare la cultură 
cât și a celor ce, sub cuvânt că sprijină cultura, se aflau pe drumuri 
areșite. 

* Principiile în numele cărora deschisese atunci lupta T. Maio- 
rescu sunt astăzi locuri comune, care” trebuiau însă impuse 
cu forţa și prestigiul intelectualului de rasă care a fost T. 
Maiorescu şi anume, în paginile revistei « Convorbiri Literare ».
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T. Maiorescu cerea pur și simplu adevărul în pin frumosul în 

artă şi binele în viața politico-socială. 

Insă pentru mentalitatea noastră. dela 1867, “acestea erau 
inovaţii care pe unii i-au lăsat indiferenți, i iar pe alţii i-au indignat 

peste măsură. De aici cumplitele polemici, numeroasele studii, arti- 
cole și note care au caracterizat această luptă de peste 25 ani și din 

care junimismul a ieşit biruitor, spre fala culturii noastre și gloria 
primului critic adevărat al culturii românești. 

In' momentul când î începe lupta, trei scriitori de seamă se impu- 

seseră de mai înainte opiniei publice: Vasile Alecsandri, B. Petri- 

ceicu Tașdeu și Al. Odobescu. 
" Cel dintâiu aderase net. la mişcarea Junimii, aproape dela 

început, ceea ce dăduse grupului un prestigiu şi o rezistenţă de mare 

utilitate pentru dificultăţile începuturilor. | 
B. Petriceicu Hașdeu, încă de când venise la laşi (1858) îşi 

- avea stabilită reputaţia, graţie ameţitoarei sale crudiţii istorico- 

linguistică, mai ales pentru vremea accea, şi intimidantei sale liber: 

tăi spirituale. ? Nici nu s'ar îi putut găsi un element de luptă juni- 

mistă mai potrivit şi mai util decât cel, dar. „. o chestie personală | 

cu T. Maiorescu face ca cei doi bărbaţi să se deteste reciproc, deși 

regretau de sigur, în intimitatea lor sufletească, împrejurările care 

i-au despărţit. 

-La 1861, B. Petriceicu Haşdeu, după ce publicase o serie de 

-zeviste ca: «România Y (8 Noemvrie 1858—26 Ianuarie 1859); 

« Foaia de-istoriă română » (1859); « Foiţi'a de istoriă şi literatură » 

(Martie—lulie 1860), unde apăruseră studii de istorie, linguistică, 

bibliologie, arheologie, diplomatologie, glosologie, literatură, etc., 

scoate revista « Din Moldova », apoi cu titlul schimbat, « Lumina » 

şi, în sfârşit, « Lumina din Moldova » (1862—1863), unde, pe lângă 

studiile sale, publică și literatură, ca tragedia istorică întrun act 

« Răposatul Postelnic » şi « Duduca Mămuca», apărută ulterior sub 

titlul de « Micuța », o nuvelă satirică . aducătoare de multe necazuri 

pentru tânărul -autor, care avea numai 25 de ani, căci anumite 

pasaje licenţioase și verva DN nu numai ca-cl să fie 

“Tzuoteca 

E Cantreiă Univer.itară b BIC 4 EEX 
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„destituit şi din posturile de profesor la.. gimnaziul din lași și de 

bibliotecar al Şcoalelor Moldovei, cum se zicea pe atunci, dar, pe 

deasupra, să fie dat şi în judecată. — 
T. Maiorescu, fiind membru în comitetul de inspecţie al Școalelor 

din România, blamase atitudinea scriitoricească a lui. Haşdeu, ca. 

nepotrivită pentru un profesor. Iri afară de aceasta, conilictul între 

cei doi bărbaţi se va mai nutri și dintr'o calomnie -pusă "de alţii 

în sarcina lui T. Maiorescu. 
Judecata l-a achitat pe Haşdeu care s'a apărat “singur. cu o: 

vehementă şi spirituală originalitate, dar revista şi-a încetat apariţia 

şi tânărul istoric, ce semănase,panică printre contemporanii săi, se 

mută la București (1863), chemat de Al. Odobescu, graţie stăruinţelor 

lui V. Alecsandri. Aici, la București, Al. Odobescu, ministru al. In- 

strucțiunii pe vremea accea, îl numește membru în comisiunea | 

- istorică ce urna să. cerceteze documentele mânăstirilor închinate, 

în legătură cu problema secularizării. | i 

Această regretabilă chestie personală, apoi stabilirea la Bucu- 

reşti, precum și o.anumită doză de retorism pe care îl găsim în 

scrierile lui Haşdeu, au despărţit şi au transformat în adversari, 
doi oameni sortiţi să lucreze împreună. 

A]. Odobescu, în schimb, deși nu a avut niciodată vre-un motiv 

serios de a sta departe de Junimea, rămâne totuși afară „de miş- 
carea pornită de T. Maiorescu. - i 

Izolârea lui Al. Odobescu nu era un semn de ostentaţie la adresa 
fiului lui Ion Maiorescu sau a ideii pe care acesta o reprezenta, ci 
nai de grabă afirmarea unci anumite repulsiuni pentru infeudare, 
o anumită convingere antigregară; sau poate noblețea “distantă şi 
conservatoare a spiritualităţii sale îl ținea departe de luptă şi de 
învălmășag, recunoscând însă integral, după cun vom vedea, drep- 
tatea cauzei junimiste pe care o sprijinea. de departe: i | 

Și mai-era încă ceva. 
Al. Odobescu, cu 12 ani mai înainte, alcătuise la Paris, cu cei- 

lalţi studenţi români aflători acolo, o asociaţie cultur ală cu un pro- 
gram ce descindea direct din „revoluţia dela 1848, Se numea
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«Junimea Romană ». Intre 1853 şi 1855, membrii asociaţiei se adunau 
odată pe săptămână pe rând la fiecare dintre ei, pentru a discuta 
chestiuni de știință și de literatură, în legătură cu Țara noastră. 

« Acea societate », scrie Al. Odobescu 1), «s'a încumetat chiar a 
publica fără de concursul celor mai în vârstă o foaie periodică româ- 

nească, în care mai toţi băieţii au scris, după cum ne-a tăiat capul, 

cu unica ţintă de a deștepta și a îmbărbăta pe compatrioţii noştri. 

„Xoi ne pusesem în gând să întărim pe viitor cu proptele și cu che- 

sășiile ştiinţei acel pod mărej pe care numai prin instinct şi cu un 

nobil avânt bătrânii noştri î împinsese la 1848 — - meargă i unde o merge — 
poporul românesc ». 

“ISTRODUCERE - - 9 

a 

Foaia periodică s'a numit tot « Junimea Română ». Au apărut 

în total-numai trei numere, din cari primul a văzut lumina zilei în 
„Mai 1851. Aici şi-a publicat lucrarea sa-« Muncitorul Român ». Această 

mişcare a Junimii dela Paris se desfăşura tocmai în timpul când: 

se aflau acolo bătrânii revoluționari Români dela 1848, veniţi pentru 

propagandă, după eșuarea revoluţiei din Țară. - 
_De o parte erau, așa dar, tinerii veniţi la învăţătură, de alta, 

oamenii revoluţiei din Țară. 

«Junimea Română » era "organul studenţilor, -iar « România 
Viitoare », apărută la 1850, era organul revoluţionarilor bătrâni. 

„În comitetul de redacţie al acesteia din urmă figurau: C. Bălcescu, N. 
„Bălcescu, D. Brătianu, C. G. Florescu, S. Golescu, N. Golescu, Gh. 

Magheru, B. Malinescu, A. Paleologu, C.A. Rosetti şi 1. Voinescu. 

Meinbrii « Junimii Române » dela Paris erau, în afară de Al. 

Odobescu, studenţii: G. Creţeanu, pP. latropol, D. Florescu, D. 
Berendei şi A. Sihleanu. . - | 

Tonul de luptă al publicaţiei era violent şi absolut. Prezenţa lui 
Al. Odobescu printre redactori, se datora mai 'de grabă [aptului 

că era student și român şi se „afla “la “Paris pe vremea aceea, decât 
temperamentului sau convingerii sale. Firește, Al. Odobescu dorea 

și “el Unirea Românilor pe care o proclamă revista, în fruntea 

na 0 II 

1) Junimea Română din Paris, în 4 Epoca», 1887.
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primului număr, ca scop al luptei, dar nu cra revoluționar, ci evo- . 

luționar. . 

Cu sufletul: său, Al. Odobescu nu putea să subscrie. tonul roșu 

din articolul program, scris probabil de G.. Creţeanu: «Juni Ro- 

mâni !'un om de orice nație, de orice treaptă, vă este frate: să-l iubiţi 

şi să-l ajutaţi. Insă acela care vine să vă răpească libertatea sau na- 

ționalitatea este un monstru : să-l goniţi, să-l loviți: cu cât îi veți 

face o rană mai adâncă, cu atât veţi merita mai bine dela - patrie, 

dela omenirea întreagă. Acest sentiment de ură, care, în orice altă 

ocazie, sar părea o crimă, are. aici :caracterul unei virtuţi, fiindcă 

nu este decât o expresie a amorului : precum cel ce tăgădueşte că e 
noapte, afirmă prin aceasta chiar că e: ziua — asemenea cel ce urăște 

tirania eaprimă prin aceasta chiar amorul său pentru libertate». 

De sigur că susţinea şi el, din. toată inima, cele trei puncte de 

luptă politico-socială ale grupării și anume: Independenţa și Unirea 

tuturor Românilor 1); organizarea adevăratei democraţii ?) și lupta 

împotriva apăsătorilor alături de solidaritatea cu cei apăsăţi 3). 

Mai mult ca sigur, pasajele dela finele articolului program sunt 
suggerate de Al. Odobescu: . 

«Să ne gătim dar pentru o luptă plină de nevoi; şi, mai înainte 

de a o începe, să cătăm a ne lumina, spre a nu repeta greșelile ce 
se făcură în anii trecuţi..... vom întrebuința gândirea subt toate for- 
mele ei: 'pom trata arte, literatură, istorie, politică, morală, toate 

dinir'un singur punct de vedere : Patria. | Ă 
La noi elementele care constituază o naţionalitate (limba, su- 

venirile, obiceiurile, etc.) sau păstrat neatinse. Insă aceste mine. 
nepreţuite trebuesc lucrate: avem a forma o literatură naţională, o 

  

1) Lupta sa tăţișă împotriva lui I. Ghica care scrisese «0 cugetare politică ș în 
1877, luptă în care cere războiul pentru Neatârnare împotriva revoluționarului 
dela 1848, dovedeşte sinceritatea principiului enunțat cu 26 ani mai înainte. 

:) In înţelesul junimist, de mai târziu, iar nu în accepţia superficială 
pașoptistă a camarazilor săi. 

3 intă i, î ă | 
i ) Acest punct e o consecinţă a celorlalte două, întru cât e vorba de lupta împotriva Rușilor şi a Turcilor mai ales.
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industrie naţională, arte naţionale. Când toate acestea vor exista şi 
când sujlarea libertăţii le va da vieaţă, ne vom putea crede un popor 
nepieritor. Aceasta este gândirea noastră. şi scopul nostru este d'a 
interesa pe toţi la ideea de o renaştere . naţională, de o civilizație 
română». _ - 

De sigur că acâst. caracter al naţionalizării culturii n'are nimic 
de împărţit cu punctul . de vedere susținut de M. Kogălniceanu în | 
cultura românească. Acesta din urmă susținea specificul naţional - 

_cu orice preţ, pe când Al. Odobescu îl subordona ideii de valoare. 
EI cerea ca formele de cultură românească să fie valoroase, nu numai 
româneşti, adică așa cum va cere 12 ani: mai târziu și Titu Maiorescu . 

prin mişcarea sa, care se ridică tocmai împotriva formelor de cul- 
tură, fără conţinut, fără fond.. 

Paşoptismul gălăgios și sterp nu putea de cât să indispunăi pe 

un om de cultură, astfel că autorul nostru, câțiva ani după întoarce- 
xea sa în Țară, devine ministru în cabinetul conservator prezidat 

„de N. Creţulescu 1) (1863), pașoptist în tinereţe, dar evoluat spre 
centru, dacă nu chiar spre dreapta, la întoarcerea din exilul la 
Paris, unde s'a refugiat după mișcarea -dela 1848. 

Evoluarea lui Al. Odobescu spre centru, sau chiar spre dreapta, 
adică conservatorismul său luminat, nu era o trădare a principiilor 

“ enunțate de revoluția dela: 1848, ci o consecință a structurii 
junimiste a spiritului său, care nu putea concepe progresul politico- _- 

social fără: o prealabilă pregătire sufletească & poporului, idee pe 

care începeau să o susțină şi câţiva din iniţiatorii revoluţiei, ca 
V. Alecsandri, IL. Ghica și alţii. . | - 

„= 4) Nicolae Creţulescu (1812-1900) : a studiat medicina la Paris. Tatorcân- 

«du-se în “Țară, a luat parte la viaţa politică, participând la revoluţia dela 1848, 

"după care a fost silit să se expatrieze, reintrând în ţară la 1850. A fost ministru 

pe timpul lui Știrbei, apoi pe vremea căimăcăniei lui Alex. Ghica. A fost apoi 

ministru la 1859 în guvernul lui C. Creţulescu,:apoi preşedinte de Consiliu la 41859, 

"1862—1863,. 1865-—1866. In timpul domniei lui Carol |, a fost din nou ministru 
îîn guvernul lui Lascăr Catargiu (1871). Peste doi ani intră în diplomaţie. A 

reprezentat țara la Roma, Petersburg şi Paris. La 1879 intră în partidul liberal, 

«după ce făcuse până atunci politică de nuanţă conservatoare. - 
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Această concepţie l-a făcut să aibă altă soluţie în legătură cu. 

secularizarea averilor mânăstireşti, şi, în acelaşi timp, să fie urgisit 

de partidul liberal .al Roșilor, formaţiune politică ce izvora direct. 

și intransigent din paşoptismul inițial. 

D. A. Sturza a fost unul din cei mai aprigi adversari ai săi, 

după cum a fost adversarul tuturor Junimiștilor. In faţa Liberali- 

lor, a Roșilor, Al. Odobescu apărea ca un trădător al principiilor: 

dela 48, purtând pe deasupra şi ponosul de a fi feciorul genera- 

lului 1. Odobescu care aderase, la început, la mişcarea dela 17 Junie.. 

şi apoi încercase o mişcare contrarevoluţionară. 

Dar: nu numai oamenii îndoctrinaţi de liberalismul pașoptist. 

“începeau să-l ocolească 1), ci chiar şi prietenii săi cei mai buni, 

cum a fost camaradul său din tinereţe, G. Creţeanu dela « Junimea. 

Română ». 
La înmormântarea acestuia (1887), Al. Odobescu spune în dis- 

cursul său funebru: & De vreo treizeci şi şapte de ani — mai două. 

treimi din vieaţa lui aşa de,timpuriu curmată — eu unul am trăit. 
în frăţie de idei cu George Crejeanu. De când ne-am cunoscut la. 

Paris, ca studenţi încă înflăcăraţi “de arșiţa patriotică ce încinsese 

în junele noastre “inimi, zorile de libertate românească ale anului 

11848, de atunci am avut neîncetat, cel puţin două pasiuni comune ;. 
și atât de tare spiritele noastre se îndrăgise încât — o, iartă-mi încă. 
şi azi, mult scumpe şi mult dorite prieten, acel arțag prietenese ! 

— ne-am năpustit cu» urgie de moarte unul asupra altuia într'o- 

zi când ni s'a nălucit că inimile noastre nu se mai puteau înţelege » 2. 

Dar dacă foștii coreligionari politici, neînţelegându-l, îl consi- 

derau înstrăinat de idealul lor politic, al Roşilor, nici Conser- 
vatorii, — Albii, — şi nici Junimiști nu-l revendicau, atât la î început. 
(1864), când s'a plămădit societatea culturală dela Iași, cât și mai 
târziu, când vechiul j junism cultural s'a organizat şi ca partid politic. 

  

1) -Cela va bien avec mes amis les rouges. .. ct grâce ă cuz j'ariverai & "devenir- 
balayeur, cte., spune el ironic într'o scrisoare dela 1885 trimisă soţiei sale, dela 
Paris, unde îndeplinea funcţia de secretar de legaţi. ” 

:) e Epoca, 1887, Nr. 51]. 

Ă A
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Cei dintâi a priveau ca pe un trădător al cauzei liberale, ceilalţi 
îi suspectau începuturile când militase în rândurile grupării” dela 
Paris,- unde în realitate, Al. Odobescu reprezenta cel mai autentic 
punct de vedere. junimist, în înţelesul criticist de mai târziu al. 
celor dela lași. 

Neînţeles şi deci nedreptăţit; AL. Odobescu se izolează, încetul 
cu încetul, continuându-și o activitate în care credea cu toată pu- 

terea suflețului său, o activitâte de însănătoşire a devierilor noastre 
culturale. 

In Aprilie 1861, Al. Odobescu face să apașă la Bucureşti « Re- 
vista Română» care durează până în Noembrie 1863, un an mai 
înainte de a lua ființă «Junimea » dela. Iaşi. | 

EI își continua, așa dar, '0 activitate începută la Paris, de care 
nu s'a ținut seama, şi, de aceea, a preferat, dacă n'a fost solicitat, 
să nu solicite nici el pe alţii. 

E o oarecare similitudine, î în orice caz, între situaţia lui AL. Odo- 
bescu, junimist prin formaţiune spirituală, dar rămas în afara ca- 

„drului mișcării, şi acea a lui C. Negruzzi, revoluţionar în esenţa. 
sa; dar neliând parte la mișcarea dela” 1848. Oricum ar fi fost, 
pentru Al. Odobescu sau pentru oricare dintre oamenii de cultură, 

„ Junimismul dela aşi nu însemna solidarizarea câtorva tineri: în 

vederea unui scop local şi vremelnic sub conducerea unui șef tot tânăr. 
Ideea de tinereţe care se exprimă în numele dat mișcării e un amă- 
nunt neînsemnat în conținutul noţiunii de Junimism.. Elementul 
fundamental al acestei noţiuni era atitudinea critică faţă de devie- 
rele culturii noastre sau excrescenţele ei parazitare şi, în același 
timp, activitatea constructivă pentru crearea elementelor care lip-: 

seau în acel început de cultură modernă românească. | 

Adevărul în ştiinţă, frumosul în artă și binele în viaţa politico- 
„socială erau elemente pe care orice vrednic înțelegător al culturii 
propriu zise nu putea să le mai discute sau să le primească provi- 
zoriu sub beneficiu de inventar. 

De acea, dacă Haşdeu, din motivele arătate, a devenit adversa- 
rul mişcării, Al. Odobescu, neexistând aceste motive; nu putea să 

o 

„
A
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fic decât susținătorul ci, dar de departe, datorită celorlalte motive 

pe care le-am înfățișat. a 
Astfel activitatea lui T. Maiorescu desfășurată la « Convorbiri 

Literare » va merge paralel cu acea a lui Al. Odobescu, înfățișată 

însă în alte periodice sau publicaţii. _ 
Legitimitatea adevărului în ştiinţă l-a demonstrat T. Maiorescu 

prin ofensiva deslănţuită împotriva Școlii Ardelene, căreia dacă i-a 
recunoscut meritele în promovarea culturii românești, a fost îri schimb 

însă neîndurător cu exagerările, devierile și mai ales artificializarea în 
genere a limbii, dat fiind că la baza acestei laturi a Școlii Ardelene era 

o francă mărturie a nerespectării și chiar a necunoaşterii adevărului 
științilic, cea ce compromitea grav partea pozitivă cu care contri- 

„Duiseră Ardelenii, căci, sub cuvânt că făceau ştiinţă, aceştia săpau . 
chiar bazele culturii ale cărei orizonturi tot ei le deschiseseră. «n 
contra direcţiei de astăzi în cultura română, 1868»; «Limba română. 
în jurnalele din Austria, 1868»; « Despre scrierea limbii române; 
1868»; « Contra Școalei Bărnuţiu, 1868 » ; « Două rapoarte citite în Aca- 
demia Română asupra . ortografiei, 1880 și 1904;; « Neologismele, 
1887 »; sunt studiile prin care T. Maiorescu combate pe reprezentanţii 
Școlii Ardelene care, crezând că perfecţionează unul din instru- 

„mentele de exprimare a culturii, ajung la rezultate nu numai absurde, 
dar câteodată ridicule.. E e 

Al. Odobescu, câţiva ani mai târziu, când devine membru al 
Academiei, luptă exact în acelaşi sens prin comunicările pe care le 
[ace Academiei în ședințele dela 4, 9, 14 Septembrie 1874, (Analele 

"Societăţii Academice Române, t. IV, 1871), în legătură cu dicţionarul 
limbii române lucrat de A. T. Laurian şi |. Massim, pe care îi 
combate aproape cu aceleași argumente ca şi T:. Maiorescu, - 

O glumă foarte izbutită a lui Al. Odobescu susţine și pe laturea 

te da vrea i eleni ape ri pn DS a ŞI a punctului de vedere urmărit: eliminarea 
din luptă a cuvintelor care nu crau de origine latină 
cerea în locul lor a unor cuvinte de origine 1 
„hate « ad hoc», şi readucerea cuvintelor, rămase 

; întrodu- 
atină, confecţio- 

de origină latină
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“în limbă, la forma lor iniţială, fără să se e ţină seama de fenomenul 
evoluţiei. 

E vorba de faimosul « Prandiulu academicu » (15 Septemvrie 
1871). Ş < - 

Lupta împotriva dicționarului o continuă şi în şedinţele urmă- 
toare ale Academiei (14, 23 August 1872, Analele Societăţii Aca- 
demice Române, t. V, 1872), iar mai “târziu, printr'un raport, 
propune „revizuirea dicționarului (1877), după ce, la 1874, fusese. 
ales în comisiunea care avea să se pronunţe asupra revizuirii, 

"Unul dintre susținătorii de mare autoritate ai latinizării limbii 
a fost, între alţii, şi Timotei Cipariă. Cu prilejul morţii acestuia, 
Al. Odobescu scrie un articol omagial (Epoca, 6 Sept. 1887) pentru 

_cel dispărut, cu care prilej arată erorile, dar în special marile merite. 
ale primului filolog român, așa cum de mai multe ori făcuse în 

„. timpul vieţii. aceluia și T. Maiorescu («Literatura română și străină- 
tatea, 1882»; «Limba română în Jurnalele din Austria, 1868» ; 4Obser- 
pări polemice, 1869; «Direcţia Nouă,a1872, &tc.). Si 

Există apoi o vastă corespondenţă a lui Al. Odobescu cu Gu. 
Bari şi alți Ardeleni (Odobescu către Barițiu în Opere complete, 
'vol. II, p. 249—255, Buc., 1908), în care e vorba, între altele, și 
de exagerările latiniștilor şi, în special, de nefericitul dicţionar pe - 
care A.0. îl numește o operă insalubră. In altă parte spune: «Toată - 
inteligenţa Principatelor şi mai ales toată Junimea lor, n'are alt vis, * 
nici altă dorință decât unirea în idei şi în lucrări cu frajii de peste 
munţi, spre a da înaintare culturii morale, curăţirii limbii şi eaplo- 
rărilor istorice, în najiunea românii. Primii dar înfrăţirea cu Ju 

nimea, căci al ei este viitorul). (Scrisoarea din 27]15 Ianuarie 1862). 
- «Decât să înveţe Românii Ardeleni. a-şi poci şi mai rău limba, 

scriind şi vorbind ca din dicţionar, mai bine să-i lăsăm deocamdată | 
„să scrie curat ungureşte, căci cel puţin astfel, în momentul când. se. 

vor înneca pește măsură cu Ungariaţ por reveni la adevărata limbă 
a Românilor, pe care din nenorocire tot o mai cultivă pe ici şi colo 
literați Români cu idei logice şi adevărat naţionale. Orice ar crede 
unii şi alții, cu unul nu sunt aplecat nici către slavonism, nici către 

. . z ” 4 
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germanism şi mai puţin însă către maghiarism ; dar iarăşi cred cit 

ezageraţiunea ideilor de neîmpăcată latinitate ne abate dela patrio- 

tismul cel raţional și ne aruncă. în simţământele difuze asupra naţio- 

nalităţii. .. Trufie: stearpă fără temeiu serios. Vorbe late şi trândăvie ! 

Nu cu deșteptarea amintirilor despre legionarii lui Traian s'au bătut 

vitejeşte curcanii noştri la Plevna, ci putând pe cap jurca lui Mihai 

Viteazul, au simţit scăpărându-le la inimă tot acele scântei care 

aprindeau inimile dorobanţilor dela 1596. 

Să fim dar nai presus de toate buni Români şi nu Români spă- 

lăciți ; să vorbim curat româneşte şi nu pocit latinește. De aceea să 

nu dăm -sistemei, preconizată de dicţionar, altă însemnătate şi altă 

răslețire decât acele ce se cuvin unei erezii, primejdioasă pentru cul- 
tura viitoare a limbii şi a naţionalității noastre... Ardelenii se amă- 

gesc cu credinţe, că deoarece ei au avut acum 70—80 de ani pleiada 

_de erudiți patrioți dela Blaj, apoi tot ei stau încă şi azi în capul mesei, 

hrănesc mintea naţiunii. ... Ideile exclusiviste, extreme, exagerate, care 

au fost negreşit spre Jolosul maţionalităţii acum trei pătrare de secol, 

nu mai sunt admisibile în mod serios astăzi când lumină s'a făcut 

îndestulă asupra originii noastre. Ajuns la vârstnicie, nimeni nu-l 

mai. întreabă pe om cine este tătâne-său, ci ce ştie face însuşi. Inţe- 

leagă dar Ardelenii, precum am înţeles noi, că astăzi ne-am luat dela 
lume iertarea de vârstă şi că ni se cere să fim Noi Români şi nu feţii 

smeriți ori râsgâiaţi ai tatei Traian 3)». (Scrisoarea dela 31 Decerm- 
vrie 1877). , CI 

Făcând altădată o dare” de seamă amănunțită a şedinţelor 
din 1862 ale « Asociaţiunii transilvane” pentru literatura română şi 
cultura poporului român» (Revista Română, t. II, Buc., 1862), Odo- 
bescu serie: «.. unii bărbaţii .. .socotiseră de cuviință a îmbrăca în 
acele zile un costum original pe care îl decorau cu numele de naţional 
dar care semăna joarte a unguresc. — « Ungurii l-au luat dela noi ! ) 
ziceau ei; «Va să-l luăm înapoi !» —« Îl vor fi luat Ungurii dela 

  

1 . . . . a “| . u ] In Pscudo-Kinighetihos (cap. II), serie întrun loc, aruncând între multe a ele, o săgeată ironică, de aceeaşi natură şi cu acelaşi scop: Romanii — noi 
strănepoții lui Traian înce | i j i cai ete, cepe totdeauna dela Traian — Romanii cunosteau ete . > ; . 

8



INTRODUCERE E „97 

noi; 5. le-ași fi răspuns, «dar ce este mai sigur e că adevăratul port 
românesc, portul pliieşilor din. Bârsa, din Vrancea; din Muscele, 

portul câmpenilor de pe Olt, de pe Mureş, de pe Siret și de pe Tisa, 
Ungurii nu l-au luat dela Români şi că Românii încă şi azi se disting 

printr'însul de celelalte naţiuni conlocuitoare sau vecine ! ». Mai departe, 
„în aceeași dare de seamă, ajungând la limba pe care o întrebuinţau 

-oratorii, arată cum auzeai oratori zicând: « În atari cercustări momen- 
'toase debue să defigem oficielatelor, etc. » ceea ce se traduce pe româneşte: 
« În atari sau în astfel de împrejurări grele trebue să hotărim dregă- 

torilor, etc... ». Dacă pom merge tot așa, apoi negreșit vom ajunge | 
ca, peste cincizeci de ani cel mult, Românii de dincolo şi de dincoace 
“de Carpaţi să se înfeleagă între sine tot aşa de putin cât şi Spaniolii 
cu Portughezii ». 

+ In legătură cu «crudita ortografie zisă etimologică », a lui T. 
“Cipariu, propusă şi adoptată cu entusiasm de adunare, Al. Odobescu 
arată cum, şi pe această cale, se va ajunge la două limbi româneşti 

distincte: cea de aici și cea de dincolo.  * 
Atacurile împotriva exagerărilor. Școlii Ardelene nu aparţin 

exclusiv lui T. Maiorescu și Al. Odobescu. Ele au început încă de 

pe timpul lui I. Heliade Rădulescu (Gramatica, 1828) şi au continuat, 

între alţii, cu Alecu Russo (Contra Ardelenilor în « Steaua Dunării », 
1856; Poezia poporală în « Foaia Societăţii pentru literatura și cul- 

tura română în Bucovina », 1868; Amintiri şi Cugetări, în « România 
Literară », 1855); Vasile Alecsandri (diferite « Comedii»); C. Ne- 

_gruzzi, (Negru pe Alb, Scrisoarea XXIII în « Foaia pentru minte, 

inimă şi literatură, Brașov, 1841), etc. 

Toţi aceștia însă atacau nu în vederea realizării unui program. 
cultural, ci mânaţi de bunul simţ care înregistrează ceea ce nu se 
cade sau ceea ce e ridicol. | Bi | _ 

Al. Odobescu şi T. Maiorescu lucrau însă şistematic pentru însă- 
nătoșirea culturii - noastre, dar separați unul de altul. 

Școala Ardeleană s'a manifestat în trei forme sau trei faze, mai 
bine zis. Cea dintâi este Școala Ardeleană propriu zisă, când latini- . 
iatea .era propovăduită în Ardeal pe calea doctrinară a istoriei şi
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a linguisticii; a doua este Curentul Latinist, când activitatea des- 

fășurată, şi în Principate capătă un caracter practic: latinizarea 
limbii în linguistică și pregătirea revoluţiei dela 1848 pentru zeven- 
dicările naţionale în istorie; a treia este 'Didacticismul şcolar, când 
profesori ardeleni,.ca urmaşi ai lui Gh. Lazăr, vin în Principate, 

“nu numai pentru propagandă istorică şi filologică, de pe catedra 
universitară, ci pentru a ocupa diferite catedre de ştiinţă, istorie şi 
filosofie, în licee sau numai posturi în învăţământul primar, adică 
îmbrățișează tot domeniul culturii, folosindu-se, de o parte, de - 
prestigiul ardelenesc al strămoșilor lor, și căutând, de alta, în Prin-" 
cipate, libertatca şi «locul de unde răsare soarele pentru toţi Români», 
după cum a spus odată junimistul ardelean, I. Slavici. 

Cu aceştia nu s'a-mai ocupat T. Maiorescu direct, ci un alt juni- 
„mist, un mare dramaturg al literaturii” noastre: I. L. Caragiale. 

El a utilizat latura comică a obiectivului într'o serie de schiţe, 
în care a imortalizat un asemenea dascăl, care se intitula « pedagog 
absolut » şi care, ca şi istoricii sau linguiștii ardeleni de mai îna- 
inte, exagera şi, prin aceasta, îşi compromitea specialitatea. Limba: 
sa maghiaro-latino-română ca și ignoranţa pusă cu. convingere în 
serviciul pedagogiei fac din acest personaj unul din cele mai amu- 
zante tipuri caragialiene. (Un pedagog de școală. nouă — Conferinţă, 
O inspecţiune, Ajunul examenelor, Examenul anual — în « Moftul 
Român », 1893; Despre Cometă, Emulaţiune, Premiul întâiu — o remi= : 
niscență din _tinereţele pedagogului — în: « Universul », 1899, 1900). 

Al.: Odobescu, cu mai bine de douăzeci de ani mai devreme, ne 
dă, în Pseudo-Kinighetikos (1874), o mică, dar bine desenată carica- 
tură a unui dascăl, de data aceasta de «filosofie absolută », care 
se înfăţişează aproape ca modelul lui Caragiale de mai târziu. 

lată pasajul: « ... Aceste considerațiuni pot să-ţi pară a fi idei 
metaţizice cam confuze — adică cum am zice, după un termen inventat - şi pus la modă de un vesel şi spirituos invalid al vânătoriei, cam filo- 
sofie absolută ». Aici pune o notă și, citând o anecdotă a lui Iancu 
Rădulescu, nepot al lui Eliade Rădulescu (Biblioteca portativă, vol. 
II, Buc,, 1860, p. 253 și urm.), ne arată cum autorul «a dat pe bete
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într'o zi pe unul din acei i lingăi, nătângi şi morocănoşi de Ardeleni, 
cari trec uneori dincoace de munţi în calitate de profesori, proaspeţi 
scăpați din câte un păcătos de gimnaziu unguresc, lăudându-se că 
«le-a fost succesul pe depleanu a âbsolvere “prelecţionele la filosofiea, 
precum şi cursurile teologali » ; »3 ergo se recomândăluesc că-s batăr teo- 
logi şi filosoți absoluţi numai buni ca să tâmpească cu neştiința lor 
fumurată pe bieţii copilași de pe aci. Cântărind numai dintr'o clipă 
arma filosofului său, păcălitorul nostru, viță de târgoviştean bun de 
gură, îl luă la refec şi, lăudându-se că şi dânsul a studiat adânc filo-.. 
sofia, mai ales în limba engleză, începu ca probă de ştiinţă şi de sistema 
sa filosofică, să-i toarne cu o limbuţie modulată pe intonări de cele 
mai convingătoare, o vijelie de definițiuni şi de formule. . .. După un 
val-pâriej de felul acesta, bietul ungurean, zăpăcit şi -uluit, rămase 
însă bine încredințat acum că onoratul şi măritul domn Iancu este” 
aprieat o fire cu mult mai profundă şi mai absolut filosof decât dânsul, 
de bună seamă că încă ştiuse mintenaş a substernere şi a respicare 
certe. materie: filosofice tare încâlcite, întru a căror esenţie perceperea 

“înteligenţii sale nece. cum nu potuse bene a resbatere» (cap. VII). 
- Mai departe, vorbind despre cartea lui Aksakof (« Scrisele unui 
vănător »), scrie următoarea notă: « Poate că făceam mai bine a-l trece 
cu vederea, precum aş fi făcut poate şi 'mai bine să nu mai fi pomenit - 

în această epistolă nici despre Gogoli, nici despre orice alt scriitor 
rus. La noi acum, când vorbeşte cineva despre Slavoni, fie în materie 
de literatură, de filologie, de istorie şi mai ales de agricultură, apoi 
îl ia lumea la ochi şi-şi apr inde paie în cap. Se găsesc chiar unii mai 
radicali, mai purişti mai Români decât toată « semenţia romanesca », 

decât toată « terrina' romanesca », ba şi de cât toţi « boii _romanesci ») 

și cari-l izbesc şi cu câte «una mostra de critica » de-i răsună creierii. 
Sper însă că eu unul am să rămâi nevătămat, deși un amic, citind 
epistola mea în.manuscris, m'a amenințat că are să se supere pe mine 

autorul comediei, « Revizorul general» care s'a jucat iarna trecută pe 
Teatrul Naţional din Bucureşti. Această ameninjare eu însă am pri- 
vit-o ca un ce cu totul, imposibil, căci amabilul şi spirituosul autor 
știe bine cât am stăruit eu pentru ca comedia d-sale să se Joace precum
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o scrisese şi apoi oricine poate vedea în [ăşioarele « Revistei Contem- 

porane » de estimp, unde aceastii comedie se tipăreşte, cum că numele 

lui N. Gogoli figurează în fruntea imitaţiunii române. Nu aci şi-ar - 
avea locul vreo imputare de a se tăinui cumva numele autorului ori- 

ginal. Dar să ne închipuim că ar ajunge pricina la adică, 'oare atunci 
l-ar tăia capul pe d-l Petre Grădişteanu, d-nealui carele de când esie 
ma «manatu boi romanesci injugati cu jugul romanescu, la aratru 

romanescu, cu stremnorare romanesca elc., elc.», s'ar pricepe oare 
d-nealui ca să ne toarne tuna mostra»? « Non licet omnibus adire 

Corinthum». (Cap. IX). | Mi 
Dar mai mult decât atât, Al. Odobescu tot în « Pseudo-Kinighe- 

tikos », pentru a arăta și mai caracteristic ce însemnează adevărata 
limbă românească, trece la partea constructivă a atitudinii sale 
criticiste și scrie faimosul basm al feciorului de împărat cu noroc 
la vânat, în cea mai neaoșă românească cu care ocupă întregul cap. 
X și o parte din al Xl-lea al lucrării sale. La începutul capitolului, 
vrând parcă să arate rostul acestei părţi din lucrarea sa, spune că 
ţăranul bisocean nu vorbea ca « Dicţionarul, cel cu vorbe numai pli- 
vite, alese şi mai cu seamă croite de pe curata lătinie », ci se rostea 
cu vorbele din «Glosariu » (partea din dicţionarul lui A. T.: Lau- 
rian și 1. Massim unde sunt eliminate cuvintele de. altă origine 
decât cea latină) «unde pricopsiţii noştri de lezicografi și scornitori 
de graiu nou şi pocit asvârlă ca borhot mai bine de Jumătate, biată 
frumoasa noastră limbă românească 1). Niciodată nu sa pledat cauza 
limbii românești împotriva Latiniştilor cu atâta strălucire literară, 
niciodată procesul acesta ma fost pierdut nai lamentabil de 
Latinişti! | 

  

1) Spre sfârşitul cap. XI ne arată cum se vorbeşte în această limbă nouă 
despre «iepurii de casă s: e ,..botezat în Codicele civil, art. 465 cu numele posnaş de « Lapinii » ţinuţi pe lângă casă, iar în « Dictionariulu Limbei Romane, elaboratu ca proiect după însarcinarea dată de Societatea Academica Romana 2 pagina 951 cu aceca tot așa deochiată şi puţin românească : « Cunicule sau cunicle, specia de animali d'in genulu iepurelui, foorte assemine cu ie i 

„ge 
purele, şi de aceea anumiti pe a locurea şi iepure de casă, francesce, lapin».
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T. Maiorescu î în fruntea Junimii a. aplaudat de sigur, cu multă | 
satisfacţie. această pledoarie, fiindcă se câştiga marele proces, unul: 
din punctele de onoare ale activităţii junimiste. 

Dar « Pseudo-Kinighetikos'» mai are şi altă semnificaţie care se 
integrează în linia mișcării ieșene. 

« Revista” Contemporană » care apare la 1 Martie 1873, începe 
după primele două numere o foarte vie polemică cu € Convorbiri 
Literare » care atacase cu multă ironie și cruzime, erorile, con- 
iuziile şi, în genere, falsa: erudiție a celor dela « Revista Con-- 
demporană > 

Sunt vizaţi în faimosul studiu de patologie literară din « Convor- 
biri » intitulat « Beţia de cuvinte, în « Revista Contemporană »; rând 
pe rând: Gh. Sion care laudă ditirambie pe C. Conachi şi susţine 

„că versurile lui Dosoftei sunt hexametri şi pentametri, contrazi- 
cându-se singur la tot pasul și împodobindu-și stilul cu pleonasme 
inadmisibile; apoi Pantazi Ghica, autorul nuvelei istorice 4 Marele 
Vistier Cândescu » este ironizat, din cauza stilului violent dar gongoric 
şi a confuziei în gândire care ar fi înmărmurit, spune Maiorescu 
și pe Cabanis, autorul studiului «La debilit des fonctions - intelec- 
tuelles et le penchant ă la violence » ; urmează Vasile. Alexandrescu- 
Ureche care publică studiul său despre Miron Costin, unde face 

citări care dovedesc nu numai lipsa de informație a autorului, dar 
şi o falsă erudiție, căci în același timp: e citat Am. Marcelinus pentru 
timpul lui “Attila; se afimnă că Voltaire era istoric în veacul al 
XVII-lea ; că tot istorici erau, într'o serie imensă de nume proprii, și 

Leibniz şi "Descartes; apoi e atacat G. Marian care susţinea că «Frei- 

schiitzveste de Mozart; în fine „Aug. T. Laurian care face o criticăpentru 
o traducere din Molitre” și pentru drama lui Scurtescu, «Rhea Silvia », 

Bă 

  

Aş dori să aflu care sunt locurile unde, vorbindu-se neaoș româneşte, se mai 

zice și altfel, binăoară — cinel, cinel, pus-ai degetul pe el? — Cunicul şi Lapin: 

” D'așa lătinie dobitocească | 
D'aşa păcălitoare franţuzească 

Unul Domnul să ferească 

Limba noastră părintească.
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unde spune între altele că deplânge lipsa mediului social din timpul 

legendarei Rhea Silvia. a Ă e | 

După cum eră şi firesc, « Revista Contemporană » răspunde la 

1. Iunie 1873, dar în mod cu totul nefericit. De altminteri, nici 

nu se putea justifica ceva din erorile comise. 
Cei ce semnează sunt: P. Grădişteanu, V.. Alexandrescu- 

Ureche, Aug. T. Laurian, iar Pantazi Ghica răspunde într'un ziar 

politic din Bucureşti. 
P. Grădișteanu îl apără pe G. Marian, arătând că articolul încri- - 

minat e un moft, deci fără importanţă, dar revista are grija să 
publice o erată, ca să se vadă că n'a fost confuzie între Weber şi 

Mozart. ae - 
YV. A. Ureche se apără singur, menținându-și erorile, deci adân- 

cindu-le. - - | . , a 
-“ Pantazi Ghica se apără, explicând deosebirea ce există între 

- termenii întrebuinţaţi; asemenea și Aug. T. Laurian, susținând că 
textul său a fost trunchiat, | 

T. Maiorescu dă faimoasa replică cu titlul « Răspunsul Repistei 
Contemporane, al doilea studiu de patologie literară», unde, cu o logică 
impecabilă, strânge pe fiecare dintre autori care; în răspunsurile lor, 
căutaseră să se degajeze şi arată o altă eroare comisă de V. A. 
Ureche cu un alt prilej, dar amintită în primul articol al lui T. 
Maiorescu, analizând-o acum de mai aproape. E vorba de afirmaţia 
lui V. A. Ureche că Cimabue era arhitect, nu pictor. Criticul dela 
«Convorbiri » dovedeşte, în genere, fiecăruia dintre autorii criticaţi, 
că nu răspunde la chestiune. . Sa i 

Fireşte că în toată această polemică nu interesa atât faptul în 
sine, cât simptomul unei. alte maladii care își făcea apariţia în cultura 
noastră. EI apărea și în alte domenii decât al linguisticii şi al istoriei 
naţionale unde se specializaseră numai Ardelenii până atunci... Era 
vorba de falsa erudiție. Combaterea răului trebuia să'se producă ne- 
întârziat din partea Junimii care lupta pentru adevărul în ştiinţă, 
deci pentru onestitatea publicistului care vrea să contribue la lucra-=. 
rea ştiinţifică. -
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Al. Odobescu; . care era exact de aceeaşi părere; publică peste 
un an (1874) eseul său în care, întâmplător, se găseşte într'o formă 
cât se poate mai atrăgătoare şi mai facilă, cea mai autentică eru- 
diție a timpului. Preistoria, Protoistoria, Arheologia, Istoria artelor, - 
Istoria -literară,. Folklorul, Mitologia și atâtea alte: domenii sunt 
tratate cu pricepere şi fără ostentaţie, dar cu cel mai strălucitor 
“talent stilistic al veacului al XIX-lea dela noi. 

Și ca dovadă directă că A. Odobescu aducea în « Pseudo- 
Kinighetikos» un exemplu de ceea ce trebue să fie lipsa de infatuare, 
atunci când e vorba să se slujească adevărul ştiinţific, î în afară de 
judecata la care ne -oprim pentru ansamblul. operei, autorul ne dă 
“şi o notă, careetot atât de hotăritoare pentru acest înţeles al operei 
sale ca și cea amintită din cap. IX, unde susţine că bisoceanul 
irebue scuzat că nu vorbeşte ca Latiniştii. 

Intradevăr, în cap. VI, face această mică digresiune î în noianul: 
“de digresiuni care, de fapt, alcătuește toată. cartea şi îi dă unitatea: 
« Negreșit că pentru oricare ştie să țină un condeiu cu trei degete şi 
pentru oricare din acei scriitori ce nu s'au pătruns că scrisul trebue 
să fie numai o urmare a gândirii şi a studiului, foarte lesne le. pine 
de a scrie «currente calamo » despre orice materie ştiută sau necunosculă . 

lor. Ji vezi, nepricepuţi plagiatori ai atotștiutorului Pic de la Miran- 
dola, tratând cu ușurință de «omni re scibili ei de quibusdam alis»... 
Avem dinaintea ochilor o 'spăimântătoare dovadă! despre aceasta. -. 
« Convorbiri Literare » dela Iași muşcă: carne vie... în. « Revista 
Contemporană » din București ; ; iar aceasta —tantaene animis coe- - 
lestibus irae ! — împinge urgia până într'atâta încât, spre a defăima 

- chiar şi titlul rivalei sale, tipărește cu litere negre pe hârtie albă, subit 
acelaşi nume dușmănit de « Convorbiri », felurite poveşti vrednice de 
vânătorul cel cu coada vulpii, în' care se zice, între altele, că la anul: 
1852, d-l Pantazi Ghica, deșertând într'o seară; prieteneşte, pahare de - 
Chably, de Chambertin, de Champagne şi de Xeres, întrun cabinet 
la Cajţe (sic) — A. O. subliniază ortografia cu ff. — Anglais din 
Paris, împreună. cu Alezandru Dumas tatăl şi cu Alfred de Musset 
— au răposat sărmanii amândoi şi nu mai pot mărturisi — după ce
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d-nealui le-a istorisit multe și mărunte despre literatura, muzica, 

instrucțiunea şi politica României, după ce le-a vorbit pe larg despre 

dascălul Lazăr, despre Alexandru Vodă Ghica, despre mitropolitul 

Dosoftei, despre Tudor Vladimirescu, despre meşterul Manole, despre 

Ianache Văcărescu şi alţi mulţi câţi în IIristos s'au botezat pe pământul 

românesc, în sfârşit a binevoit a le citi şi poema populară « Inşiră-te 

Mărgărite » de V. Alecsandri. « Să nu se uite că această conversațiune 

(între d-nii Pantazi Ghica, Alexandru Dumas tatăl și Alfred de Musset) 

se petrecea la anul 1852», chiar după cum spune nota autorului (p. 
385) şi că d-l Pantazi Ghica le-a citit atunci, precum zice, «în limba. 

franceză, după teztul românesc », poema 4 Inşiră-te Mărgărite», pe 

care însă d-l V. Alecsandri a compus-o la Mircești tocmai în anul 
1856, adică cu patru ani în urma vestitei ei citiri de către d-l Pantazi . 

“Ghica, şi apoi a dat-o la lumină, pentru întâia oară, în « Revista Ro-. 

mână » din anul 1862 (p. 160—166). - 

Pe limba vânătorească, în cazul de faţă, s'ar zice că autorul arti- 

colului « Convorbiri » din « Revista Contemporană » a vândut pielea 
ursului, pe când ursul juca încă prin pădure. Dar între scriitori nu 

este ca între vânători. Loc de joc nu încape şi, — horresco referens, — cât 

despre mine, mă cutremur de o răzbunare literară ca aceasta. "De. aş 
ji măcar cunoscut cu redactorii & Convorbirilor » din Iași, le-aș da. 
de sigur povaţa ca să schimbe cât mai curând titlul foaii lor, pentru 
a cărui rușinare s'a jertfit cu atâta lepădare de sine însuși d-l Pantazi 
Ghica » (cap. VI). ă 

In citatul celălalt (cap. IX), se ocupă de proza lui Petre Gră- 
dișteanu, asupra căreia făcea reflecţii ironice, în legătură cu quasi- 
plagiatul după N. Gogol; în citatul de mai sus dă o altă dovadă 
de falsă erudiție a'celor dela «Revista Contimporană ) care, ca 
şi Pie de la Mirandola, pot scrie «despre toate lucrurile ştiute şi 
încă despre vreo câteva», pentru a arunca cu praf în ochii celor 
necunoscători. lată cum servea Al. Odobescu ideea junimistă, 
adăogând că nici măcar nu era cunoscut cu redactorii «Con- 
le dar | lăsând să se îneleagă limpede că slujeşte 

,
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In restul operelor sale, a arătat ce trebuia să fie istoria naţională, 
istoria literară şi arheologia, în timp ce intervenea necontenit, 
pentru a dovedi că ceea ce se făcea de alţii era greșit, 

Poezia poporană, socotită izvorul dătător de viaţă al întregii 
noastre literaturi culte, a fost la cl, ca și la T: Maiorescu, una din 
primele preocupări. 

Criticul dela Iași scria la 15 lanuarie 1866, « Poezii populare 
române adunate de V. Alecsandri », iar A. Odobescu, « Cânticele popo- 
rane în raport cu Țara, istoria și datinele Românilor », după care 

“urmează un studiu mai întins « Răsunete ale Pindului în Carpaţi», 
în «Revista Română», 1861). Tot în «Revista Română» apar 
notele, articolele și studiile de istorie literară veche și modernă, în 
timp ce T. Maiorescu făcea mai ales estetică şi critică literară. 

Intreaga operă a lui Al. Odobescu strălucește de onestitate ști- 
inţifică, prin care încearcă parcă să reabiliteze felul cum se făcea 
istoria și arheologia în timpul său de către Ardeleni şi, în aceeaşi 
măsură, nu pierde linia care mergea paralel cu aceea a Junimii. 

T. Maiorescu, ca ministru al. Instrucțiunii, introduce limba ro- 
mână în învăţământul secundar; Al. Odobescu, în aceeași calitate, 
reorganizează învățământul românesc, dându-i caracterul modern 
în timpul lui Alexandru Cuza, când a deţinut portofoliul Cultelor 
(1863), iar. doi ani mai târziu face un raport asupra organizării ce 
ar fi să se dea învățământului secundar, raport prezentat Consi- 
liului General de Instrucţiune Publică în sesiunea din 1865. In acest 
raport e de părere să se introducă limba română ca materie obli- 

gatorie. Nu s'a ţinut seama în totul de acest raport și lmba română 
devine obiect de studii în școlile noastre abia după venirea lui T. 

Maiorescu în fruntea Ministerului (1875). 

Iată, în câteva linii generale, cum' se integrează activitatea lui 
AL. Odobescu în traiectul activităţii junimiste, deși, afară de câteva 
articole târzii, el nu a colaborat propriu zis la «Convorbiri Literare », 
mai ales în perioada de luptă a revistei. Departe de « Convorbiri > 
cl se găsea însă pe acelaşi drum cu Junimiștii, a căror doctrină era 

şi a lui, fără ca el să şi-o fi însușit-o dela ei și nici ei dela el.
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„4 Junimea dela Paris » şi « Junimea dela Iași » au fost deci două mani- 

„ festări paralele care au slujit cu sfinţenie cauza culturii românești 

întrun moment al devierii sale. 
In-acest cadru de luptă junimistă, Al. Odobescu a scris și cele două 

« scene istorice »: « Mihnea Vodă cel Rău » şi « Doamna Chiajna » în cea 
mai neaoșă limbă românească, ca primă reacțiune înpotriva Latiniştilor, 

E E a pă 

. . , + a 

„Lăsând acum la o parte toate consideraţiuniie. de situare, să 
încercăm a schiţa o analiză literară a:ceior două povestiri. . 

Romantismul!), după cum se ştie, prezintă, între temele sale funda- 

„mentale, și întoarcerea către trecut ca o evadare din realitatea ambiantă. 
Evocarea trecutului există și. în literatura clasică. Romantismul” 

aduce însă în epica cu conținut istoric, evocarea suggestivă a trecutului, - 
întrebuinţarea unei autentice documentări istorice, pentru a nu călca 
adevărul în liniile lui generale, individualizarea eroilor şi a mediului _ 

din diferitele epoci ale trecutului sau ccea ce se înţelege în genere prin 
faimoasa culoare locală; totul încheiat în ritmul unci vieţi trepidante, 
pe care romantismul a instalat-o în conţinutul operei de artă. 

Scriitorul care a dat romanului și nuvelei istorice aceste ele- 
mente noi ale facturii romantice.a fost Walter. Scott. 

EI a exercitat asupra literaturii universale și, în special, asupra : 
romantismului francez, o influență covârșitoare în primele decenii 

Intr'adevăr Alfred de- Vigny 3), H. de Balzac 3), Prosper M&ri- 
mee 4) şi V. Hugo 5), sunt numai câteva nume dintre cele mai caracte- 
ristice, ale autorilor iniluenţaţi direct de literatura lui Walter Scott 8). 

  

4) Vezi studiul nostru, Al. Odobescu și roinantismul franco-englez, extras din 
“« Ramuri 5, Craiova, 1937, care a fost utilizat în această parte a introducerii: 

x Gina Mare ou une conjuralion sous Louis XIII (1825). ” 
3 Chouans ou la Breiagne en 1799, sau cum ă ru' pri ă Le dernier des Chouans (1825). | ? Spire pentr priza oară» 4) Chronique du rigne de Charles IX (1828). - 

2) Notre Dame de Paris (1831). 
*) Louis Maigron, Le roman hist fiuence de Wales Secu pron noi Storique â Vepoque romantique, essai sur Lin- - 

: « ? . . .
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“Reflexele acestei literaturi ajung destul de repede; în- cultura 
“românească. E destul să amintim între alţii. “pe: Gheorghe. Asachi, 
Const. Negruzzi, Mihail Kogălniceanu, Dimitrie. Bolintineanu, Ni- 

= <olae Bălcescu, Bogdan Petriceicu Hașdeu şi, în sfârșit, pe Al. Odo- 
bescu, care face obiectul studiului nostru. a 

Din toată bibliografia literaturii noastre de inspiraţie istorică 
pe cale narativă, constatăm o serie de opere din care se detașează 
muvelele istorice ale lui C. Negruzzi, scenele istorice ale lui Al. 
"Odobescu, iar ca istorie romanţată propriu zisă, monografia lui N. 
"Bălcescu despre «Mihai Viteazul». 

Dintre nuvelele istorice ale lui C. Negruzzi, cea mai de scamă 
este « Alezandru Lăpuşneanu » pecare Al. Odobescu a avut-o drept 

- model, după cum însuşi mărturisește în fruntea prefeţei dela ediţia 
Il-a (1860), repetând-o şi în fruntea ediţiei a III-a (1886). 

Alezandru, Lăpușneanu: este o adevărată nuvelă, istorică. Toală 
factura sa aminteşte elementele de compoziţie întrebuințată de 

“Walter Scott și de aproape toată literatura franceză inspirată de el: 
împărțirea în capitole, care poartă în frunte un motto, ce va avea 

_să exprime o trăsătură caracteristică. a fiecărui căpitol, apoi întreaga 
coloare locală pe care avea să se sprijine firul acţiunii culeasă din ero- 
nicari, alături de desvoltări și completări izvorite din pură fantazie, - 
dar în cadrul aceleiași culori locale. 

La C. Negruzzi acest motto este alcătuit din replica unui per- 
'sonaj într'o împrejurare caracteristică ; la Walter Scott, în « Ipanhoe», 
şi la Prosper Merimâe, în « Chronique du regne de Charles IX, » ca să 
luăm numai două exemple, găsim mici citate din diferiţi istorici, 

scriitori și cronicari, ca și din literatura poporaniă. 

In Ivanhoe întâlnim în fruntea capitolelor citate din: Schiller, 

Pope, Shâkespeare, Parnell 1), Douglas?) Chaucer 2), şi din Odiseea. 

  

1) Thomas Parnell (1679—1718), admirator al lui Pope, i Swift e autorul unor 
poeme. foarte gustate în Veacul al VIII-lea, cum a fost: «Poema nocturnă 

asupra morţii. s - E 

:) Gawin Douglas (1475—1522), e e un imitator al lui Chaucer. Serie, între 
altele, King Hart (Regele inimă), o operă alegorică, | 

*) G. Chaucer (4 134 101400). Este autorul, între altele, a unui volum cu povestiri, 

. 
3
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In «Chronigue du râgne de Charles. LX », găsim în fruntea capito- 

lelor citate din: Byron, Molitre, Rabelais, Shakespeare, Lope de 
Vega, Moore, D'Aubign& 1) şi cântece poporane. sau proverbe. 

La C. Negruzzi, cronicile și izvoarele nu sunt arătate ca la Walter 
Scott şi Prosper Merimâe, dar ele pot fi uşor identificate. 

Astfel, în «Alezandru Lăpuşneanu», partea I, are drept izvoare 

pe Grigore Ureche și Nicolae Costin 2); partea Il-a, a III-a și a 

“IV-a pe același Grigore Ureche 3). 
C. Negruzzi a schimbat unele date istorice şi a completat, prim 

fantazia sa, altele, construind în povestirea sa plină de o năvalnică 
şi cruntă frământare, imaginea câtorva aspecte ale veacului al 
XVI-lea din Moldova. 

“In preajma lui Vodă Lăpușneanu, beat de sânge, se mișcă o lume 
adânc conturată, în care distingem în relief pe Ruxandra, soţia 

Domnului; pe Teofan, Mitropolitul Țării; pe Moţoc, „primul sfetnic 
al tronului; pe Veveriţă, Spancioc, Stroici, boierii răzbunători şi, 
în fine, personajul colectiv al poporului, — toată această lume sur- 
prinsă fiind în liniile generale ale adevărului istoric, 

Fără ca C. Negruzzi să fi izbutit: să încorporeze o “concepţie 
propriu zis artistică cu acest material istoric, a reușit însă pe calea 
unei acțiuni plină de viaţă şi de coloare să zugrăvească” moravuri 
şi caractere dintr'o anumită epocă, după cum arată şi Prosper Me- 
rimâe că trebue să fie scopul unui roman istoric, în prefața cărţii 
sale amintite mai sus, carte în care acţiunea, cu multe alte calităţi, 
e mult mai puţin strânsă de cât ar trebui să fie, chiar pentru un roman... 

în prologul din fruntea cărora ne dă înfăţişarea societăţii din timpul său, E. 
o carte foarte importantă pentru informiaţiunile istorice ce vin din partea 
unui contemporan şi, în același timp, pentru' valoarea poetică a povestirilor- 
propriu zise alcătuite în genul Decameronului lui Boceacio, 
numele de « Povestirile dela Canterbury » (Canterbury Tales). A sc 
în genul truverilor francezi, - _ 

) Theodore Agrippa D'Aubignâ (1552—1630). A scris « Histoire Universelle depuis 1550 jusquă 1001», ă - 2) Ediţia Kogălniceanu, t. 1, București, 1872, pp. 219, 4246—447, 3) Ibid., +. 1, pp. 210, 219, 990, 22. E 

care poartă 

ris şi poeme 

În .
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„În orice caz, nuvela istorică a_lui C. Negruzzi porneşte dela 
«IVawerley iVovels» ale lui Walter Scott în ce priveşte structura, efec- 
tele de pitoresc şi dramatismul. 

Autorul moldovean, pentru a arăta! că nu s'a gândit la altceva 
decât să zugrăvească moravuri şi caractere dintrun anumit mediu 
al trecutului, își intitulează nuvelele sale istorice: « Scene istorice 
din cronicile Moldovei» 1). 

Al. Odobescu, imitând în semn de omagiu, pe C. Negruzzi, dar 
pornind „şi el dela același izvor ca și autorul moldovean, își va inti-. 

"tula povestirile sale din istoria noastră naţională, toi « Scene istor ice 
- din cronicile româneşti» 2). 

Dacă literatura aceasta de inspiraţie istorică, porneşte la noi - 
din influenţa lui Walter Scott, nu e mai puţin adevărat că, în prima 
jumătate a “veacului al XIX-lea, altoirea romantismului apusean 
de esenţă istorică în literatura noastră este întărită şi de « Curentul 
Istorie Poporan » dela noi care, în afară de influenţa studiată până 
acum, se desvoltă și graţie efectelor «Scolii Ardelene» împletite cu 
«Curentul Poporan ». | 

„Acest « Curent Istoric Poporan » afirma în cultura românească - 

necesitatea învierii trecutului nostru istoric, ca temeiu al existenţei 
noastre ca popor, în îrământarea noilor așezări ale Europei moderne. 

Dacă, cu alte cuvinte, întoarcerea către trecut a fost în Apus 
mai mult o temă romantică pură, la noi, ea este mai ales un mijloc 

cultural pentru individualizarea poporului nostru, și demonstrarea 
continuității lui din trecut, 

Fireşte că această activitate culturală și găsea în ambianța 

romantică apuseană viguroase puncte de sprijin și e vorba, în prima 

  

1) « Dacia Literară », Iaşi 1840, pp. 9—50, unde acest titlu general. servește 

pentru nuvela € Alezandru Lăpuşneanu ». ' Mă 

2) Un asemenea titlu îl avem în franţuzește pentru dialogurile cu ca- 
vacter istoric ale lui Vitet, Les Barricades, scenes historiques, 1826; ed. II-a 
1830. Nu ne ocupăm însă în aceste note cu literatura dramatică de inspi- 
raţie istorică, de aceea n'am vorbit despre Vitet, după cum n'am amintit despre 

- teatrul lui V. Hugo, Alexandre Dumas-tatăl şi alţii. 

ge



pp INTRODUCERE 
DN Ă | ” e | Ă 

linie, de literatura cu molive de inspiraţie istorică a lui Walter 
Scott. - i 

- Influenţa lui Walter Scott a fost însă adeseori socotită nu numai 
ca o similitudine de procedee menită să ducă la acel efect de recon- 
stituire evocatoare a trecutului prin culoare locală, pitoresc și d ae 
matism, alături de respectarea adevărului istoric'în liniile lui mari, 

ci s'au căutat zadarnic anumite elemente de identitate î între conţinutul 

uneia sau alteia: din evocările lui Walter Scott şi cutare sau cutare 
roman sau nuvelă din romantismul francez și apoi din literatura 
romantică dela noi. 

Astfel s'a insistat în a se găsi asemănări, spre pildă, între con- 
ţinutul din « Cingq Mars, » de o parte, și « Quentin Durward, » de alta; 
între «Les Chouans» și « Ivanhoe»; între «La chronique du râgne de 
Charles IX» şi « Puritanii», (« Old Mortality ») etc. 

Intre argumentele care pledează pentru asemănare, ar fi că atât 
"în «Cing Mars» cât și în «Quentin Durward», pentru a nu lua decât un 
exemplu, subiectul este politic și că „pasiunile particulare” dispar 
înaintea intereselor mai generale şi mai importante, apoi că unele 
personaje ascultă și privesc numai, jucând cel mult. rolul corului 
antic din teatrul atenian 1). | 

__- Aceasta nu înseamnă însă identitate de conţinut,- ci asemănare 
de procedee şi şi. de tehnică în genere, ceea ce e cu totul altceva. 

Pentru. a stabili însă identitatea de tehnică între “autorul scoțian 
și romanlicii îrancezi, nu e nev 
modelul scoţian corespunzător 

oie să găseşti pentru fiecare 1 romanu, 
» mai ales atunci când autorul citat 

(G. Planche) are obligaţia, ca să fie complet, să adaoge că « Cinq Mars» 
seamănă, în același timp, și cu « Ivanhoe, deși « Ivanhoe» şi «Quentin Durwardy nu seamănă aproape de loc în tehnica lor interioară, fără „Să mai adăogăm că nu seamănă de fel în privinţa conţinutului. In. aceste condițiuni, sar putea susţine: și asemănarea dintre « Alezandru Lăpușneanu » şi «La chronigite du râgne de Charles IX», întru cât; în ambele lucrări, e vorba de un monarh crud și răzbunător; . PN N 

1 - 
. - . 

i 
)'G. Planche. citat de I.. Maigron, .op. cit., p. 295.
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dar simple asemănări sau mai bine zis un singur punct izolat din 
“contextul unei opere, care să, aducă aminte de un altul asemănător, 
nu determină nici un fel de înrudire între cele două opere. 

" Există totuși, după cum se ştie, cazuri precise şi destul de nume:. 
roase, în care un autor prelucrează datele unei alte opere anterioare; 
dar acesta nu. e cazul literaturii noastre de inspiraţie istorică până 
la A]. Odobescu. ă , | 

Literatura noastră, cu: o asemenea inspiraţie până la «Scenele 
istorice» ale lui Al. Odobescu sc resimte numai de structura şi tehnica 
operei de aceeași natură a lui: Walter. Scott, după cum romanul, 

- nuvela şi istoria romanţată franceză, vor reflecta aceleași elemente” 
de compoziţie și de colorit. 

«Scenele istorice» ale lui Al. Odobescu vor” reproduce ș şi ele mij- 
loacele școlii scoțiene şi nu vor ajunge să prelucreze propriu zis 
vre-una din nuvelele sau romanele . marelui scoţian. 

“In schimb, Al. Odobescu, spre deosebire de predecesarii săi, va 
întrebuința câteva situaţii asemănătoare cu acelea din « The Bride 
of Lammermoor» 1) și nu va rămâne la simple puncte izolate de stări, 
sufletești. e iu 

Asemănări din acestea vom găsi şi în « Mihnea Vodă cel Rău dar 
mai ales în «Doamna Cliajnan: :). -. Ș 

+ 
a. .. 

In primul capitol din Mihnea Vodă cel Rău 5), intitulat « M dineşti », 
se află descrierea. cetăţuii lui _Dracea Armaşul și înfăţişarea morţii 
Armaşului: 

  

, 

i) Logodnica din Lammer. m00r. 

) Cel dintâiu care a atras atenţia asupra asemănării între « Doamna Chiajna .. 

ples and literature, VI, Englisch, influence on Rumanian literature, London, 1920, 
p: 69), unde.citim că ceamai bună dintre nuvelele lui Al, Odobescu (adică 
Doamna Chiajna), «în ceca ce priveşte tratarea, stilul ca și caracterul, se useamănă 
cu “« Logodnica din Lanumerioor. » 

'3) Publicat în « Românul » ca foileton, în 1857, 

„si « The Bride of Lammermoor » este d.-M. Beza ( Papers on the rumanian peo- !
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«...Pe o culme semeaţă a acelei coaste sta pe la leatul 1508, cetă- 

țuia lui Dracea Armașul din Mănești ; din zidurile ei înnegrite vederea 

coprindea toată lunca cu bordeiele şi coşarele țărănești răsipite prin 

tujişe şi bălării » ; 
_....Un glas de bucium s'auzi d'odată sunând tare din cetăţuie. . . 
— « Descălică mai în grabă şi sui-te 'ncoa»; strigă lui Mihnea 

din capul scării... o femeie cam trupeșă, «boierul socru, biet trage- 

ca să-și dea sufletul şi mereu cere de domnia-ta». 
Când Mihnea intră în odaie, ochii unchiaşului... clipiră ca o " 

candelă ce moare. . . şi buzele-i pineţite șoptiră tremurând aceste cuvinte: 

— «Fătul meu, fă inimă vitează 7... nu te lăsa... [ii stâlp 
țeapăn casei noastre şi nu "ngădui să cază biata moşie părintească 

pe mâna Oltenilor, p'a Basarabeştilor, trăsni-i-ar Domnul din senin, 

caşa avem noi lăsat cu blăstem dela moși strămoși: pace şi răgaz să 
mavem cu neamul lor cel urgisit... De-ţi va da Domnul Dumnezeu 
putere, şi tăria să nu cruţi, să naibi milă, că nici de tine nimeni nu 

va avea milă, când ie vor vedea înfrânt şi ticăit », i 
In același capitol întâi din, « The Bride of Lammermoor » intitulat 

Ceremonia funebră, citim: | | | 
« Intr'o strâmtoare din munţii care stăpânesc câmpiile mănoase 

din Lothianul răsăritean, se afla -altădată un vast castel, din care 
nu se mai văd astăzi de cât ruinile. Vechii săi proprietari aparțineau 
unei familii de baroni puternici şi netămători în lupte, purtând numele 
de Ravenswood care era şi al castelului. . . 

Allan, lord Ravensivood, ultimul proprietar al acestui vechiu castel 
şi necuprinse farini ce se întindeau de jur-împrejur, continuă câtva 

"timp să se războiască..., până ce moartea veni să pună capăt la toate 
nemulțumirile sale, împingând pe Ravensiood să se înţăţișeze îna- 
intea judecății din urmă. Fiul său, primi ultimul lui rămas bun şi îi 
auzi blestemele pe care le rosti împotriva vrăjmaşului, ca şi cum ele 
i-ar Ji încredințat drept moştenire o- aprigă răzbunare ». 

| E destul de ușor să vedem identitatea de situaţie 
începuturi, dar e tot așa de uşor, 
citat românesc, 

, din ambele 
chiar din micul și trunchiatul să ne dăm seama de superioritatea literară a lui 

«
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Al. Odobescu, din acest fragment, faţă de povestirea englezească. 
Asupra acestei probleme vom reveni mai târziu. | 

Pentru moment, ne interesează faptul că e mai puţin probabil 

ca Al. Odobescu să îi găsit numai întâmplător o situaţie care să 
fie similară cu una a lui Walter Scott. E prea izbitoare asemănarea 
pentru ca ca să fie întâmplătoare, de aceea credem, cu toate că restul 

textului englezesc mare nici o asemănare cu povestirea românească 
despre Mihnea Vodă, în influenţa lui Valter Scott asupra auto- 
rului român, la care, pe lângă identitatea de procedee romantice 
ale scriitorului englez, descoperim o atât de caracteristică asemănare 
de situaţie inițială. 

In «Mihnea Vodă cel Riu» (15081510), AL. Odobeseu ne înfă- 

ţișează câteva : aspecte din domnia crudului Mihnea care a stat 
pe tron numai doi ani. 

Autorul se foloseşte de izvoarele pe care le găsește în Gh; Şincai 1), 

D. Cantemir ?), Dionisie Fotino 3), Nicolae Olahul 4), M. Sigler 5); 
apoi în cronicile munteneşti —. Cronica Anonimă 6) şi Cronica lui | 

Constantin Căpitanul 1)— care utilizează, în special cea dintâi, pe 
“Gavriil Protul 8). 

i) Cronica Românilor şi a mai multor neamuri etc. Vol. II Iași, 1853. 

2) Descriptio antiqui et hodierni status Moldaviae, ediţie românească Iaşi, 1851. 

3) Istoria generală a Daciei sau a Transilvaniei, Țării Munteneşti şi a Mol- 

„lovei, (ediţia grecească) 3 vol. Viena, 1818—1819. j 

1) Hungarie sive de originibus gentis, regionis,. situ, divisionis, habitu, atque 

-opportunitatibus în Mathias Bel, Adparatus ad historiam Hungariae sive Col- 

deciio Miscella imonumentorum ineditorum partim, partim editorum, sed |ugien- 

dium, Posonii, 1735. . 

5) Cronologiae rerum  hungaricarum, 'Transilvanicarum el vicinarum re- 

zionum în Mathias Bel, op. cit. a iN 
€) In + Magazinul istoric pentru Dacia vol. IV, Istoria pării Româneşti de 

<ând au descălicat Românii, Bucureşti, 1847. 

*) Ibid. vol. I, Istoriile Domnilor Țării Româneşti, Bucureşti, 1845. 

*) Gavriil Protul, adică mai marele Svetagorei, Viaţa şi traiul Sfinţiei Sale 
Părintelui nostru Nifon,. Patriarhul Țarigradului care a strălucit în multe pa- 

dime şi ispite în Țarigrad şi Țara Muntenească .în « Arhiva Istorică o. t. |, | 
partea II, Buc. 1865. Textul acesta n'a putut fi cunoscut de Al. Odobescu..
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| Deşi, pe lângă cei de mai sus, citează de mai inulte ori şi pe I- 
Chr. Engel 2), Al. Odobescu nu-l întrebuinţează însă direct, ci prin 

intermediul lui Gh. Șincai. D 
In afară de aceste izvoare, e probabil ca autorul nostru, să fi con- 

sultat și pe Paul din 'Alep?); în orice caz cl aduce și contribuţii 
„personale din descifrarea unor inscripţii mânăstirești. 

O bună parte din această bibliografie este exprimată în subsolul 
paginii numai cu arătarea autorului, fără, de cele “mai multe. ori, 

a se indica și titlul operei.  -: pp 
“Chiar sub forma aceasta, indicarea bibliografiei, oricât de su- 

mară, incompletă 'și de a doua mână ar fi, este o preocupare care 
dovedeşte că autorul a ţinut să respecte adevărul istoric. De ali-. 
ininteri. și fără arătarea izvoarelor, cum am văzut la C. Negruzzi, 
care nu dă nici o bibliografie, ele pot fi ușor descoperite. 

„Respectarea izvoarelor și a interpretării lor merge până acolo, 
încât toate erorile care se făceau cu interpretarea acestor izvoare 
sunt reproduse cu: fidelitate în: textul lui Al. Odobescu.-El vrea 
parcă-să se ştie. că intriga nu-i aparţine. a 

"Astfel, spre pildă, Mihnea Vodă cel Rău e prezentat ca fiul 
Armașului Dracea din Mănești, când, în realitate el este, după cer- 
cetări mai noi, fiul lui Vlad Țepeș. - i . 

Apoi pe Mircea, fiul lui Mihnea, textul îl prezintă eronat drept. 
Mircea Ciobanul. Există, într'adevăr, un fiu al lui Mihnea cu numele 

- de Mircea, care a domnit asociat cu tatăl său, Mihnea, dela. 1508 
până la 1510, dar acesta nu e Mircea Ciobanul, ci Mircea-Mihnea. 

  

1) Geschichte der Aloldau und YW alacheyy, t, 1, Ilalle, 1804. 
-3) Beltour, The travels 'of Macarius, Patriarh of Antioch, traducere după 

manuscrisul arab. O traducere românească, pe care nu putea s'o utilizeze | 
„1. Odobescu, fiindcă apare la 1865, este: Călătoria arhidiaconului Paul de 
Alepp prin Moldova şi. Țara Românească, întovărăşind pe Macarie, Patriarhul. 
de Antiohia: descripţia evenimentelor, localităţilor, costumelor, arhitecturii, pic- turii ele, elc., petrecute sub ochii autorului de G. T. Căliman, traducer 
ionată, cor: Ă, i si i. - -. : Pi [ionată, corectată, adunată şi completată cu pasagiile despre Români cuprinse în că . . . .. px . . 

. 
a călătoria autorului prin Țara Căzăcească, şi Moscova în « Arhiva Istorică » t. Î,-partea. II, Bucureşti, 1865.. i “ ” 

"e cola-
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Mireea Ciobanul era nepotul de văr al lui Mihnea, și nu fiul lui. EI 
cra unul din cei-11 copii ai lui Radu cel Mare (1496—1 508), prede- 
cesorul la domnie al lui Mihnea cel Rău. 

Porecla de «Ciobanul» dată lui Mircea nu provine, de sigur, din 

firea cea sălbatică, cum vrea Al. Odobescu peniru pitorescul per 
sonajului și ca un indiciu cu care'să motiveze cruzimea de mai 
târziu a Voievodului (1545—1553, 1557-—1559). 

Porecla e în legătură, aproape fără îndoială, cu o re calitate. Ca 
fiu natural al lui Radu cel Mare, Mircea Ciobanul nu s'a bucurat 

dela început de strălucirea și oficialitatea- care înconjura pe un fiu 
de Domn, ca unul care nu se găsea în preajma tronului tatălui său. 
De aceea, Mircea Ciobanul își va fi căutat rosturile în vicaţă ca 
un om oarecare, deşi el se știa şi era știut ca «os domnesc». Se va 

fi ocupat poate cu creșterea turmelor de” oi, și lumea, după ce fostul 

proprietar de turme va fi ajuns Domn, i-a dat cu o anumită notă 
„epigramatică porecla de «Ciobanu». Era, în această poreclă, de 

sigur, şi un mijloc de identificare, în noianul. de fii naturali și în 
seria de Domni cu numele de „Mircea, el fiind al patrulea, după 
Mircea cel Bătrân, Mircea-Mihnea, descendentul lui „Mihnea cel 

Rău, şi Mircea, fiul lui Vlad Dracul. - - 
Toată naraţiunea lui Al. Odobescu se prezintă ca un episod 

- din Istoria Românilor al faimoasei lupte între Dănești şi Drăculeşti 

sau, cum se mai zice, între Dănești şi Mircești, cele două ramuri ale 

„ familiei Basarabilor. ” - C. 
Această familie a fost prima dinastie. a Țării Românești Repre: 

zentanţii ei se succed pe tron; din tată în fiu, până la Mircea cel: 
Bătrân (1386—1418). Numai Radu, zis şi Radu Negru (1374—41385), 
„urmează la tron după fratele său, Vladislav Basarab, zis şi Vlaicu” 
-Vodă (1364—1374), fiindcă acesta din urmă nu avea mnoştenitor. 
Cu urcarea pe tron a Basarabului Mircea cel Bătrân, succesiunea 

din tată în fiu până "atunci se rupe; întradevăr, acesta din 
urmă este fratele lui Dan 1 (1385—1386), care avea moștenitor 

„direct pe Dan III (1446—1448). De aceea, Mircea a fost considerat 
uzurpator, şi, din această cauză se începe o luptă, după moartea .
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lui Mircea, între urmașii lui Dan (Dăneștii) și aceia ai lui Mircea 

(Mircești). Cei dintâi mai sunt numiţi și Basarabești, deși cu toţii 

sunt din această familie, iar ceilalţi, după numele lui Vlad Dracul, 

un fiu natural al lui Mircea cel Bătrân, sunt numiţi Drăculești. 

Numele de Basarabeşti dat exclusiv. Dâncștilor se explică prin necesi-” 

tatea de a se sublinia în mod special caracterul legitimist al acestora - 

faţă de uzurparea lui Mircea de.o parte, iar de alta, fiindcă afară de 

Mihail 1 (1418—4421), singurul fiu legitim al lui Mircea cel Bătrân, 

toţi ceilalți care au domnit sunt fiii săi naturali: Radu Pleșuvul, 
zis şi Praznaglava (1421—1422, 1424—1427), Dan II (1422—1404, . 
1497—1431), Alexandru Aldea (1431—1435) şi Vlad Dracul (1435— . 
1446), ai cărui descendenţi au fost cei numiţi în istorie Drăculeștii 

opuşi Dăneştilor, deși rivalitatea era, după cum am văzut, mai veche. 

Vlad Dracul a avut A fii: Vlad Călugărul (1481—1496), Mircea 

(1481), aşa numitul fiu al Călţunei, Radu cel Frumos (1462—1474) 

și Vlad Ţepeş 1) (1456—1462, 1476). | 
Ultimul este tatăl eroului. din naraţiunea lui Al. Odobescu. 

De altfel, riguros istoricește, această luptă între Dăneşti și Dră- 
culeşti nu corespunde cu totul adevărului și mai ales nu poate fi 
vorba de caracterul teritorial al acestei lupte, în care coboritorii 

Dănești numiţi și Basarabești s'ar fi rezemat în revendicările lor 
pe boierimea olteană, iar ceilalţi pe cea munteană. | 

Intr'adevăr, în lipsa unei ordine stabilite de succesiune la dom- 

nie, toţi Basarabeștii — și Dăneștii și Mirceştii—luptă pentru a ocupa 

tronul, fără deosebire că unul era din tabăra Mirceştilor, iar celă- 
lalt din aceca a Dăneştilor. 

Ă Teoria acestei rivalități ar putea fi socotită ca adevărată numai 
până la Vlad "Țepeș, dar şi, în acest răstimp, Alexandru Aldea, fiul 

  

1) Toată descendența iniţială a Basarabilor 'de mai sus, ca şi cronolo ia 
e aproximativă, Istoricii, din lipsă de documente hotărîtoare, nu sunt de acord 
(D. Onciul, N. Iorga, Şt. Grecianu, 1. Filiti, Şt. Nicolaescu şi C. C, Giurescu). AL. Odobescu, pe vremea sa, ştie şi mai puţin din puţinul care se ştie astăzi; 

» ceea ce se şti însă ă rivali i 
„seca ce so știe de mult însă, e această rivalitate dintre așa zişii  Basarabești” şi p < .1. - a , ” C : » 

aculeşii, pe care o utilizează autorul în naraţiunea ce ne interesează
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lui Mircea, are compeţitor pe fratele său, Vlad Dracul; Vlad "Țepeș 
€ în rivalitate cu fratele său, Radu cel Frumos; dușmănia cea, mai 

aprigă există între Dăneştii: Basarab III. Laiotă (1474—1476, 

1476—1477) şi Basarab IV cel Tânăr, zis Mlad sau Țepeluș (1477— 
1481). Descendenții lui: Mircea, fiind însă mai numeroși, ocupă 
scaunul mai des.' Dela moartea lui Moise Vodă: (1529—1530), la 
1530 sau cel mai târziu în timpul lui Radu VI Paisie (1535—1545), 

dela uciderea acelui Basarab, așa zis. Laiot Vodă, la Fântâna Țiga- 
nului în Prahova, unde pretendentul venise cu o seamă de boieri 

să-l alunge de pe tron pe Radu Paisie în Aprilie 1544, Drăculeștii 
rămân chiar singuri să lupte între ei, fără rivalii Dăneşti 1). 

In orice caz, rivalitatea între Dănești și Drăculești cra o reali- ' 
tate in care credea Al. Odobescu şi în care. vor crede și alţii, mai 

târziu," până în zilele noastre 2). 
Pentru epoca de care se ocupă Al. Odobescu în povestirea sa 

(Domnia lui Mihnea-Vodă cel Rău, 1508—1510), reprezentantul Dră- 
culeştilor (Mirceștilor) era Mihnea-Vodă, în calitate de fiu allui Vlad 

Țepeș, coboritor la rândul său din Vlad Dracul; iar al Basarabeştilor 
“ (Dăneştilor) era viitorul Domn al Munteniei, Neagoe Basarab, pe 

atunci căpitan (vătaf) de vânători, alături de tatăl său, Vornicul 
Pârvan Craiovescu, și de unchiul său, Banul Barbu Craiovescu, 

ambii zicându-şi Basarabi. 
| In această filiaţiune: Neagoe Basarab, fiul lui Pârvu Ceaiovescu, 

pe care Al. Odobescu îl numeşte Pârvu Basarab, e un hiat în mij- 
locul căruia stă o nedumerire. Hiatul se află și în cronicari, după. 
cum vom vedea, iar Al. Odobescu l-a lăsat așa și nu l-a rezolvat. 

Aici e primul punct slab al povestirii. Autorul nostru spune despre 

acești Craioveşti că erau din familia Basarabilor care mai erau și 
bani moşteni ai Craiovei şi care, la moartea lui Radu cel Mare 

(1508), au lucrat împotriva intereselor lor imediate, fiindcă ei ar 

  

1) 1. C. Filiti, Banatul Olteniei şi Craioveştii, Craiova (î. a. după 1927). 

2) Al. Xenopol, Istoria Românilor, ed. I, vol. II, p. 483; vol. III, p.3 et 

passim; Lupta între Drăculeşti și Dănești în « An. Ac, Rom», seria II, secţ. 

ist., vol. XXX.
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fi trebuit să aşeze pentru vecie neamul lor oltenesc pe scaunul Dom-. 
niei, nu să aducă pe Mihnea din neamul Drăculeștilor. Faptul că ci au 

voit să evite pentru moment nemulţumirea Drăculeștilor din Muntenia, 
aducătoare de vrajbă îndelungată și, mai ales, că se temeau de Turci şi 
de Danciu, fiul lui Basarab IV cel Tânăr, zis Țepeluş, care se găsea la 

Curtea lui Vladislav, regele Ungariei 1); toate acestea sunt explicaţii 
neîndestulătoare căci Danciu era deci nepotul lui Basarab II cel Bun 
(1448—1451) şi strănepotul lui Dan III (1446-1448), aşa dar, tot 
un Basarab. | 

Aceste explicaţii se ajlă în fruntea capitolului al II-lea, după 
ce în, primul capitol: :) se arată ura ncîmpăcată între cele două 
taberi: a Dăneșştilor și a Drăculeștilor. 

In această naraţiune unde e vorba de rivalitatea între Dănești 
sau Basarabești şi Mircești sau Drăculești, nise înfățișează deci 
sprijinirea unui drăculesc din partea Dăneştilor. 

Al. Odobescu este sclavul izvoarelor sale 3), dar unitatea de an- 
samblu a povestirii suferă, când ni se dau asemenea lămuriri neîn- 
destulătoare cu privire la o inconsecvenţă de atitudine. - 

Mai departe, Mihnea, în timpul Domniei, chibzuindu-se în- - 
t”una din zile cu Logofătul Stoica, spune acestuia: 

— «Să găsim, Stoico, un mijloc de-ai pune pe toţi deodată la mână 
atunci nici pruncul din mumă să nu scape! 
„Să bem norocul lui Laiotă 4) şi-al neamului său de Basarabi 

„şi, azvârlind pe gât un pahar de vin chihlimbari iu, rânji ca câinele 
când i se gătește prada. 

Din cauza acestor pregătiri, toţi boierii din ncamul Basara- 
beştilor îinpreună cu Neagoe Basarab, vătaful vânătorilor, au pri- | 

  

2) KI. Curtea de Argeş. 
* 1. Măneşti. 

_ 
N In subsolul paginii găsim izvoarele: Constantin Căpitanul, < op. cil. p. a 2>; Dionisie Fotino, < op. cit. vol. II, partea a IV, cap. I, Domnul XX; Gh. incai cop. cit., vol. 11, p. 116>; 1. Chr. von Engel <op. cit. vol. I, pp. 191—197>. 1) Laiota Basarab este urmașul la t NI lui R 1 Fr 

izzonit de pe tron de Viad Tepes. ron al lui adu “ "mos, EI a îost
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« Mihnea păzând e că acei " boieri au întâmpinat răzbunarea sa, îşi 
„ Îîmmuie turbarea în fel de fel de cruzimi ; porunci să se prade, să se - 
arză şi să se sfărâime până la pământ toate casele şi toate: isericile 
dor, pe unde se. vor ji aflând, în Curtea-de- Argeș în Târgovişte, î în 
Craiova, î în Brâncoveni ; pe slujitorii şi pe preoții lor îi căzni! şi 
la urmă, închizându-i pe toţi. în Mănăstirea Bistriţii ce era clă- 
“dită chiar de Banul Barbu Basarab, îi dete Joc. de arseră „toţi, 
întrînsa 2). , 

După un an și jumătate de Domnie, Basarabeștii dobândiseră 
dela Sultanul Baiazid învoirea ca Mihnea să fie înlocuit cu Vlad 
IV cel Tânăr, zis şi Vlăduţ care cra tot din ramura Drăculeştilor. 

- Neagoe Basarab se și întoarse în ţară, trecând Dunărea în fruntea 
unei armate 2). - 

Încercarea Basarabilor izbutește, şi Mihnea fuge peste munţi 
la Sibiu 3). Iată în. linii generale desemnul conflictelor între cele | 
două familii în această narațiune. ” | 
„Pe Neagoe Basarab, Al. Odobescu îl zugrăvește fară nici o con- | 

sistenţă, căci ne dă inforinaţii incomplete despre rosturile lui în 
lupta dintre Drăculeşti și Dănești, e care formează ideea fundamen- 
tală a naraţiunii. ” 

Apariţia lui ca personaj reprezentativ ! al, Dăneștilor  (Basa- 
rabeştilor) în această luptă, fără să se insiste asupra acestui punct, 
rolul său activ în răsturnarea “lui Mihnea, pe care mai mult o bă- 
nuim, decât o vedem, faptul că nu se spune nici un cuvânt categorie 
în legătură cu' viitoarea sa domnie — toate acestea arată că Al. 
Odobescu utilizează numai materialul cronicărese care e tot. așa 

de inexpresiv ca și felul cum apare el în textul lui AL. Odobescu. . 
La aceasta se mai adaogă și filiațiunea sa de neînțeles. 

In realitate, „Neagoe se numea Basarab, fiindcă era feciorul 
unui Basarab autentic şi anume, Basarab" IV cel Tânăr, zis și Mlad 
sau Țepeluș; dar izvoarele nu. sunt categorice în acest sens. Aa tdi Ata 

) IL. Curtea. de Argeș. | 
*) II. Cotmeana. . . o - | IV. Sibiu, E a N -
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Gavriil Protul dela Sfântul Munte a scris biografia [ostului 

Patriarh al 'Țarigradului, Nifon, care a fost mai târziu Mitropolit al 
Țării Românești (1504—1505) în timpul lui Radu cel Mare. Gavriil a 

fost pus la cale, probabil de Neagoe Basarab, în timpul dom- 

niei căruia a luat parte la sfinţirea bisericii dela Curtea-de-Argeș 

(15 August 1517). Moaştele lui Nifon au fost aduse în Țară de 

Neagoe Basarab care răsplătea pe această cale nedreptatea ce i se 
făcuse fostului Patriarh, când a fost izgonit de Radu cel Mare. 

Biografia Patriarhului Nifon, în partea care se referă la Țara 

Românească, este intercalată aproape textual, în Cronica Anonimă, 

jar în Cronica lui. Constantin Căpitanul, părţile luate din biografie 

sunt prescurtate. 

Biografia spune tă în ajunul plecării lui Nifon din Țară, după 

ce fusese izgonit din scaunul de Mitropolit, Nifon 'a' fost păzit și 
„hrănit de «un cocon de boieri ce-l chema Neagoe care era mai mare 

peste vânători» ; şi mai departe, că era pe vremea aceea tun neam 

care era mai ales şi mai temător de Dumnezeu, căruia îi era numele 

de moșie DBanoveţi, adică . Basarabeşti» şi din care făcea partea 
Neagoe 1). -. 

Cronica lui Constantin Căpitanul spune că Neagoe era «nepot Ba- 
nului Barbului Craiovescu, fecior Pârvului, iar aşa îl numea că e 
fecior de Domn». N 

Această indicație din Cronica: lui Constantin Căpitanul e con- 
tradictorie: nepot al lui Barbu Craiovescu, fecior al lui Pârvu Cra- 
iovescu, ceea ce e foarte limpede, dar el trecea, în același timp, şi 
a fiu de Domn, ceea ce exclude primele două afirmaţii. Ă 
  

*) Manuscrisul biografiei a fost tipărit, afară de B. P. Haşdeu, şi de Iosif" 
Naniescu şi C. Erbiceanu, Viaţa şi traiul Sfinţiei Sale părintelui nostru Nifon 
Patriarhul “'Țarigradului, scrisă de Gavriil Protul; adecă mai marele Sfetagorei. ; ” 
după manuscrisul... scris de Ioan ieromanal ot Bistriţa la anii...., 1682, 
București 1888. Cele 'două tipărituri reproduc două copii deosebite. Nu tin, 
dacă Al. Odobescu a cunoscut vre-una. In orice caz, pasajul de mai A e. 
reprodus în Cronica Anonimă, iar Constantin Căpitanul supr 
Basarabeşti » dela finele pasajului. 

imă dadică. 

S
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AL. Odobescu wa scos nimic de aici, nici nu i s'a părut inexpli- 
“cabil rolul lui Neagoe Basarab, simplul căpitan de vânători, în 
răsturnarea lui Mihnea-Vodă: | 

De asemeni, autorul n'a ţinut seama nici de pasajul din Con- 
stantin Căpitanul, unde Neagoe e arătat că a fost pârât lui Vlad 1V 
cel Tânăr pentru faptul că-și zicea fecior de Domn. 

De sigur, la 1857, Al. Odobescu nu cunoștea și alte izvoare, cum 
„era, între altele, și acela „descoperit de el î însuși la 18611). 

E vorba” de un evangheliar slavon tipărit în timpul lui Neagoe 
Basarab şi unde găsim: « Pentrucă cel în Treime închinat a binevoit 
să umple biserica cu sfinte cărți pentru glorificarea şi folosul citito- 
rilor, drept aceea şi eu întru Christos Domnul Io Basarab, marele 
Voievod și stăpânitor a toat Țara - Românească şi părților despre 
Dunăre, fiul prea bunului şi marelui Domn lo Basarab Voievod ». 

Al. Odobescu adaogă ?) cu oarecare îndoială că Ne eagoe -e po- 
sibil să fi fost fiul lui Basarab cel Tânăr şi al Neagăi, pe care o so- 
cotea drept soră a Craioveştilor. - | 

Vorbind apoi în aceeași lucrare, de unul dintre manuscriptele slavo- 
nești dela Mănăştirea Bistriţa, traduce următoarea notă din manuscris: 

«Cu voia Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu săvârşirea Sfântului 
Spirit, s'a scris. acaestă carte ce se zice Albină în mânăstire în zilele 

prea piosului şi de Christos iubitoriului,.Io Neagoe, marele Voievod. 

şi din porunca marelui jupan Preda, fiul marelui Dvornic Pârvul, 
în anul 2027 (= 1518), ocolul Soarelui 27, al Lunei 16, indictionul 6, 

temelia 16; s'a sfârşit în luna Noembre în 23 zile ». 

Al. Odobescu afirmă că nu se poate opri «a recunoaște în acest 
Preda Banul pe pretinsul frate al lui Neagoe Basarab, care după 

„ moartea Voievodului (Neagoe) voi să apuce Domnia pentru dânsul 

sau pentru pupilul său, Teodosie Voievod». 

Adaogă apoi în notă: « Dacă Preda, fiul lui Pârpu: ar [i “frate 
al lui Neagoe, precum spune cronica, atunci cum se |ace cii acest Domn 

  

1) Despre odoarele, manuscripiele şi cărţile aflate în Mânăstirea Bistriţa, IL 
în « Revista Română» |, p. 817. Bucureşti, 1861. 

2). Ibid., p, 823,
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se nunieşte în toate hrisoavele” sale: « lo Basarab Voievod, [iul lui 
Basarab Voievod ». Credem că e o eroare în cronică și cii Preda era 
numai rudă de aproape, poate văr al Voievodului 1). 

"AL. Odobescu, în stadiul cercetărilor din epoca în care şi-a seris- 
studiul său despre «Odoarele dela Bistriţa», nu putea să știe că Preda 

cra numai îrate uterin cu Neagoe Basarab și că, prin urmare, cronica 
„nu greșea de loc când Preda și Neagoc erau înfăţișaţi ca îraţi. | 

Pentru Scenele sale istorice însă, Al. Odobescu n'ar fi trebuit 

„„să lase pe Neagoe să plutească în aer, ci ar fi trebuit poate să com- 
_- pleteze cu fantazia sa indicaţia din Constantin Căpitanul, în ceea ce: 

priveşte situarea și motivarea enigmaticului vătat de vânători. 
Acesta e unul din punctele slabe, despre câre va îi vorba mai 

târziu, în construcţia: 4 Scenelor istorice » ale lui Al. Odobescu, fiindcă 
așa cum se prezintă ele în «Mihnea Vodă cel Rău» cu acest Neagoe 
Basarab misterios și fantomatic, alături 'de acel Danciu Basaral, 

„care e ţinut departe de tron cu concursul Basarabeştilor, nu se ser-. - 
veşte de loc problema rivalităţii dintre Basarabești și Drăculeşti. 

- Toată schema fundamentală a naraţiunii în aceste condițiuni 
se dărimă. „a | - A 

Autorul n'a voit însă să treacă dincolo de informaţiile pe. care 
le găsea în cronicari, Aceasta rezultă între altele și din comenta- 
riile ce le face în studiul său asupra Odoarelor dela Bistriţa. 

Dar în cazul -acesta, povestirea sa nu poâts fi, în nici un caz, o 
“nuvelă. Ii lipsește pentru âceasta, de o parte, elementele de 
  

5 . 
1) 1bid., pp. 728—730. _ . | 
De altfel tot Al. Odobescu, cu privire la tatăl lui Mihnea Vodă cel. Râu, 

interpetând epilogul € Liturghicrului slavon dela 1508» descoperit de el, în care se 
spune: € S'a început această sfântă carte numită liturghie, după porunca Domnito- - 
rului Io Radu Voievod (Radu cel Mare), să-i fie lui veşnică pomenire, şi Sa săvârşit 
această carte din porunca întru Christos Dumnezeu binecredinciosului şi de Dum- 
nezeu păzitului şi prea luminatului Domnitor, Io Mihnea marele Voievod a toală Tara Românească şi părțile pe Dunăre, fiul marelui Io Vlad Voievod în anul dintâiu al Domniei sale, ș.... arată în aceeaşi lucrare «că Mihnea precum în hri- ?. soave e arătat, nu era fiul Dracii Armaşul din Mănești cum zice cronica, ci. al lui Radu s. AL, Odobescu vaise să spuie Vlad. (Ibid., p. 819). 

x
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motivare . în " desfăşurarea acţiunii, iar de alta; elementele de 
situare precisă a personajelor, la care se adaogă dela sine absenţa 
concepţiei artistice. care nu poate să rezulte din încorporarea unei 
acţiuni ce reproduce strict. realitatea culeasă din cronici. 

Toate consideraţiunile noastre istorice de până acum izvorăsc 
tocmai din faptul că nu avem a face cuo nuvelă. | 

Faţă de o.nuvelă istorică, comentariile istorice ale cercetăto- 
” rului literar caută să scoată în relief numai elementele care au servit - 
pentru construirea cadrului. și a atmosferei, pentru coloarea locală 
şi pitorescul operei. : 

Cercetătorul literar va avea să i aprecieze numai cât de potrivit. 
este materialul istorie întrebuințat; nu va intra în discuţiunile 
istorice cu privire la gradul de conformitate față de adevărul istorie, 
al creaţiunii de artă poetică. - : 

Când însă autorul respectă cu rigurozitate, nu vom zice adevărul : 
istorie 1), ci izvoarele cronicărești, lăsând locuri goale în desfăşu- 

  

1) Lui 1. C. Filiti, op. cil., îi revine meritul - în zilele noastre de a fi emis [ 
ipoteza ce tinde să dovie.o certitudine că Neagoe Basarab-a fost fiul lui 
„Basarab IV cel “Tânăr cu Neaga, soţia lui Pârvan Craiovescu, și astfel se înţe- 
lege limpede, mai ales graţie bogatei bibliografii dată de 1. C. Filiti în cartea 
sa, cum Neagoe Basarab cra considerat Basarab, ca fiu al lui Basarab IV 
cel Tânăr şi, în acelaşi timp, ca fiu oficial al lui Pârvu! „Craiovescu, - soţul 
legitim al Neagăi. Tot astiel se explică de ce ajunge Neagoe Basarab pe tron şi, 
în acelaşi timp, înţelegem extinderea numelui de Basarabeșşti pentru toată familia 
Craioveştilor dată ulterior de cronicari. Cât despre biografia lui Nifon, care e . 
scrisă în timpul vieţii lui Neagoe Basarab şi care nu spune nimic despre 
această filiaţiune nobilă, dar puţin... onorabilă a lui Neagoe adică a aceluia 
ce sc intitulează totuși fiu al lui Basarab, aceasta izvorăşte dintr'o foarte 
legitimă discreţiune din partea acelor care făceau apologia. Basarabeștilor. 
şi ponegreau pe Drăculeşti. Astiel toată acea faimoasă, dar nu perfect reală 
rivalitate între Basarabești (Dănești) şi Drăculeşti (Mircești) îşi trage în mare_. 
parte punctul de plecare, în această epocă, şi din. poziţia delicată de mai sus 
„a lui Neagoe Basarab transmisă cronicarilor de Gavriil Protul care nu voia 
să spună tot ce ştia, şi tot de aici porneşte şi naraţiunea lui Al, Odobescu caro ! 
nu cunoștea și nici nu putea să cunoască pe vremea aceea, în elementele 

„sale reale, fondul acţiunii. Aici e eroarea şi deci punctul iniţial de interioritate 
al povestirii care e "concepută istoricește. 

—
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area evenimentelor și în desemnarea personajelor, aşa cum se. 

prezintă lucrurile și în.cronică, atunci vom fi obligaţi să conside- 
răm opera ca un fragment istoric romanţat, nu ca o nuvelă. 

Vom vedea însă că, şi ca istorie romanţată, opera prezintă unele.. 
deficienţe, întru cât, privită ca atare, ea are unele, accente de 

ficţiune poetică, care duc la concluzia “că, în această naraţiune,. 
se amestecă cele două puncte de vedere, degajându-se însă nai 

ales caracterul romanțat decât cel epic.. : 
In schimb, această. operă a lui Al. Odobescu, dacă nu rezistă 

prin lipsa unităţii de tratare, unui examen mai amănunţit al fon- 
dului, ea se impune prin stil, după cum vom dovedi mai departe. 

AL. Odobescu a respectat, așa dar, adevărul istoric, în dauna nu-. 
velei, fiindcă, după cum am arătat, a reprodus tot materialul do-: 
cumentar pe care îl avea la îndemână, și acolo unde se ivea pe planul | 
acţiunii un personaj pentru care materialul cra deficient, - ca: în 
cazul lui Neagoc Basarab, al lui Danciu Basarab și al Basarabeştilo» 

: în genere, autorul nostru a lăsat situaţiile şi personajele desarticulate, 
aşa cum le-a găsit în izvoare, n'a completat sau n'a schimbat aproape . 
nimic, și mai ales, n'a tins să ajungă la realizarea unci concepţii artis- 
tice prin adâncirea datelor sufleteşti. Chiar dacă n'am cunoaște nimic. 
din adevărul istoric, simţim că Basarabeştii din naraţiune sunt des- 
axaţi și nu se pot organiza în unitatea ansamblului, în general, super- 
icial tratat, atât în caracterizarea tuturor personajelor cât şi în cons- 
truirea situaţiilor sau a mișcării care se integrează în mersul acţiunii. 

In afară de dovezile pe care le-am adus împotriva caracteruuil 
epic al povestirii, să mai adăogăm că această naraţiune în prima 
ei formă avea la sfârșit o notă pur didactic-istorică la care autorul 
a renunțat mai târziu. | | 
ase în forma în care a apărut « Mihnea-Vodă cel Rău» la 1857, 

ca loileton în ziarul « Românul», şi apoi î iție separată i 
slârșit o notă, în care înfăţişează tabloul eat a r n ramura Drăculeștilor 1). 
DR i A 

1) Domnii din neamul acesta (al Drăcule i ilorii i 
j | a ştilor) sunt următorii : 1, Alihn r Rău (1505—1510). — 2. Mircea 111 Ciobanul, fiul lui (1545—54; 153869) i
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Această notă, lăsând la o parte erorile de tipat ca și toate 

consideraţiunile făcute până acum, este elocventă pentru spiritul 
în care a concept Al. Odobescu naraţiunea despre care vorbim. 

Considerând acum naraţiunea Mihnea-Vodă cel Rău ca un frag- 
ment de istorie romanţată şi nu ca o nuvelă, să apreciem valoarea 
literară a lucrării în noua ei ipostază, adică puterea evocatoare 
și mijloacele de compoziţie a desfăşurării narative. 

Povestirea se împarte în patru părţi, fiecare purtând un „tătlu, 
ca şi în nuvelele și:romanele lui Walter Scott. 

"1. Partea delaî început se numeşte Mănești, după numele locului unde 
se petrece acţiunea și care este moșia strămoșească a Drăculeştilor. 

- Aici autorul ne înfățișează cetăţuia lui Drăcea Armaşul, unde se 

desfășoară începutul acţiunii: moartea lui Dracea care lasă cu limbă 

de moarte, după întoarcerea dela vânătoare a presupusului său fiu, 
Mihnea, și a presupusului său nepot, Mircea Ciobanul, ca să n'aibă 

"milă de Olteni, adică de Basarabeşti; apoi ştirea că a fost ales 
Domn, Mihnea, fiul Armaşului Dracea. . 

In fruntea capitolului se află ca motto cuvintele din urmă ale: 

Armașului: « Să naibi nulă ] ». | 
Acest capitol este partea cea mai izbutită din întreaga povestire. 

Nicăieri în restul povestirii nu se mai întâlneşte suggestivitatea 
evocării cu atâta relief, niciodată misterul nu învălue perspectivele 
trecutului cu atâta rezonanţă ca în acest scurt capitol, care parcă . 

ar anunţa o puternică nuvelă. 
Autorul nu se reazimă pe nici un izvor. “Totul este rodul unei 

puternice fantazii care se mișcă în cadrul unci autentice colori locale. 

2, Capitolul. al doilea, cu titlul Curtea-de-Argeş, este mult mai 
slab ca putere de evocare. La început cuprinde câteva abstracte 

  

9. Petre II Schiopul, fiul lui Mircea III, fratele lui Petre 1] (1568—77), — 

“5. Mihnea II Turcitul, fiul lui Alexandru 11 (1577—833; 1585—91), — 

6. Radul X cel Mare, fiul lui Mihnea II (1611—16; 1617—1623 în Țara 
Românească; 1611—16; 1523—26 la Moldova). — 7. Alexandru V Coconu, fiul 

lui Radu X (1523-1525, — 8. Alihnea III Grecu ce se zicea fiul lui „Radu 
A (1658—59). ,
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explicaţii istorice care vor să ne lămurească de ce a.fost ales Milinea; 

Domn al Ţării în locul lui Danciu Basarab, In josul paginii figu- 

rează izvoarele. - . 
-- Urmează apoi ungerea la Curtea-de- Argeş al lui Mihnca ca Voievod. 

Aici autorul întrebuinţează cunoştinţele sale istorice şi arheologice, 

pentru a reconstitui o asemenea ceremonie cu toată pompa, ritualul 

și parada ce întovărășesc un astfel de eveniment. Istoriceşte este 

mai mult sau mai puţin exact, dar lipseşte întru câtva suggestivi- 

tatea viziunii. Scena e lipsită de contur. E o alcătuire în care se 

înseilează diferite informaţii, pentru a se obţine un tot mai mult fac- 
tice, dar învestmântat în același stil colorat, în care cuvântul arhaic 

scânteiază luminos. După aceasta, urmează o scenă, rod al fan- 
taziei, în care ni se înfăţişează prezentarea în faţa noului Voievod, 

a înalţilor dregători, în fruntea cărora apare Vornicul Pârvu Ba- 
sarab cu fiii săi: Ilie, Neagoe și Dragomir. | a 

Scena are vieaţă, dar, după cum am văzut mai sus, nu ni se 

prinde î în suflet rostul acestui Basarab, căci toată explicaţia dată 

mai înainte în-legătură cu faimoasa realitate între Basarabeşti şi 
Drăculești nu se acordă cu înfăţişarea smerită a Vornicului Pârvu, 

„de o parte, iar de alta convorbirea între "Domn şi Vornic scoate 
la supraiaţă pentru o clipă-pe Neagoe Basarab care rămâne, după 
cum am arătat, fără legături propriu zise cu contextul trânturii de 
vicaţă ce ni se înfăţişează. : . 

"Chiar într'un fragment. istoric zoinanțat, informaţiile culese din 
izvoare trebue să se lege între ele prin sprijinirea și desvoltarea 
punctelor de susţinere. Un asemenea punct a fost. alcătuit din 
cele spuse pe patul de moarte de Armaş în legătură cu Basara- 
beștii; un altul este acum convorbirea între Doinn şi Vornicul 
Pârvu, dar lipsește legătura între ele, pe care ar.vrea s'0o facă ex- 
plicaţia dela începutul capitolului, dar și ca este insuficientă, - 

omanţarea istorici înseamnă concretizarea datelor cronicăreşti - 
și istorice, și găsirea legăturilor dintre ele. Al. “Odobescu până 
acum a concretizat m intregime, încoronarea Dovanului și ever ee Prea în între Domn și 

„e
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primul său sfetnic), pe când cele scoase din izvoare (suirea lui Mihnea 

pe tron în locul lui Danciu Basarab) se. mulţumeşte să le stilizeze 
numai, după cum pe cele găsite nelimpezite în izvoare (Neagoe 
Basarab) le lasă la“fel. . | - 

E un amestec, prin urmare, între fantazia poetică şi adevărul 
întretăiat de nedumeriri din care laolaltă rezultă 'efectul de a 

opri închegarea unităţii, fie poetică, fie romanţat istorică, i 
Cu ocazia prezentării fiilor Vornicului Pârvu, se pune la cale 

nunta între Ilie, feciorul acestuia, cu Ilinca, fiica lui Radu Spă- 

tarul din Albești. .. 

Nunta are loc, dându-ni-se bogate indicaţiuni asupra vestmintelor 

celor de faţă și tot ritualul distractiv în asemenea ocazii, din care 

se vede altă. contribuţie arheologică a autorului. Evenimentul e 
inventat, după cum, afară. de Neagoe Basarab, fiul soţiei lui Pârvu . 

Vornicul, ceilalţi doi copii, [lie și Dragomir, sunt de asemenea 
imaginaţi. i 

Autorul găsea însă în cronici cel puţin pe unul dintre ei, şi anume 

„pe Preda, viitorul regent al nepotului său, Teodosie, după moartea 

lui Neagoe, tatăl lui Teodosie. - 

Autorul renunţă, cu privire la aceşti copii, să respecte adevărul 
istoric, dar nu'se vede cu ce scop,.mai ales că Preda. ar fi fost mult 

mai expresiv, din pricina rolului pe care îl va juca mai târziu. 

Dar să revenim la firul acţiunii. 
Pentru a fi jefuit, Ilie este ucis în noaptea nunţii de oamenii 

lui Vodă, iar mireasa. este răpită şi dusă în apartamentul Domni- 

torului, de unde e scoasă spre ziuă și omorită.. 
Totul e inventat, pentru” ca autorul să dea prima dovadă de. 

cruzimea lui Mihnea.. 
Fiindcă toţi boierii încep să hănuiască- adevărul, - Mihnea îi în- 

vită întruna din zile la un ospăț, unde cruzimea sa devine sadică. 

Invitaţilor li se servește un pilaf presărat cu mărgăritare aşa că 
învitaţii «abia apucaseră să ia în gură şi să amestece, când toți strâm- 
bându-se ca de durere de măsele, duseră mâna la gură şi-şi scuipară 

pe tipsii dinţii lor împreună cu boabe de mărgăritar». -
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“Atunei Vodă se 'scoală și rostește o cuvântare în care 

arată că averea ademeneșie pe om, dar ca e păgubitoare în 
loc să fie de folos, căci tot «așa și bobul de mârgăritar e mai 

mai mare și mai de preț decăt bobul de orez, dar sparge dinţii. .. 

Ei! spuneţi acum boieri dumneavoastră, nu-i așa că avuţiile îs 

amăgiioare? ».. i 
Ultimele cuvinte: «nu-i așa că avuțiile îs amăgitoare? » servesc ca 

motto al acestui capitol. | 
Această scenă cu boabele de mărgăritar e de asemeni inventată, 

fiind o tradiţie, ne spune autorul în notă, păstrată prin graiu, despre 
un boier lacom la avuţii. MR 

Ea e zugrăvită, ca stilizare, în colori proaspete, dar e lipsită 
de mișcare şi mai ales de contur. , 

După această scenă inventată ca și aceea a nunții şi a prezentării 
dregătorilor după încoronare, urmează alta, scoasă din « Cronica 
Anonimă», care e indicată în josul paginii. : . 

Vodă cu credinciosul său, Logofătul Stoica, care e un personaj 
real, pune la cale, în pivniţa palatului, exterminarea Basarabeștilor. 
Autorul o dramatizează într'o izbutită scenă. - 

Convorbirea dintre Vodă și Logofătul Stoica e auzită de Dra- 
gomir. Acest Dragomir este, după cum am arătat măi sus, inventat 
de autor; faptul că un copil'al lui Pârvu Vornicul le surprinde 
convorbirea e atestat de cronici. | | 

Dragomir transmite vestea familiei sale, de unde ea trece la 
mai toţi Basarabeștii din capitala ţării. Aceştia fug, după cum spun 
cronicile 1), peste: Dunăre la Turci, de frica lui Mihnea. 

După „aceleași cronici, autorul ne arată că Mihnea, pentru a se 
răzbuna împotriva dușmanilor săi, începe o serie de cruzimi, porun- 
cind prădarea, arderea și sfărâmarea până la pământ a tuturor 
caselor şi bisericilor lor. i 

AL. Odobescu parafrazează aici textul din «Cronica A nonimăy şi din 
« Cronica lui Constantin Căpitanul» pe care le citează. Apoi, întocmai 

  

) Constantin Căpitanul,
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“xa acolo, autorul nostru nu înfăţişează scenele direct, ci ne consem- 
"nează numai rezultatele faptelor săvârșite. 
"După cum se vede, în acest capitol, scenele inventate sunt dra- / 

matizate, iar referinţele culese din cronici sunt pur și simplu trans- 
lerate în textul său cu o uşoară stilizare. 

„În felul acesta, naraţiunea este amputată de elementul ci cen- 

tral: lipsesc dovezile sensibile ale cruzimii lui Mihnea, fiindcă în- 
șirarea discursivă a rezultatelor care decurg din faptele sale enu- 
“merate, iar nu povestite, descumpăneşte ansamblul, iar viziunea an- 

samblului, ca istorie romanţată, se sfărâmă, se - şterge, tocmai în 

centrul cei. 

Orice istorie romanţată ar trebui să aibă deviza formulată de 
“Quintilian: « Scribitur ad narrandum, non ad probandum ». 

Al. Odobescu prezintă povestirea și explicarea, amestecate într'o 
amorfă desfășurare. 

Cu alte cuvinte, autorul nu procedează la fel în cursul expu- 

merii sale: unele pasaje sunt prezentate coneret, prin prelucrarea 

« “textului cronicărese (Scenele prin care se pune la cale exterminarea 

“Basarabeștilor) ; altele sunt inventate în întregime, dar redate 
“concret (Prezentarea demnitarilor ; Nunta fetei lui Radu din Albeşti ; - 

Ospăţul dai boierilor), iar altele sunt simple iniegrări stilizate ale 

“textului cronicărese (Ezplicaţiile în legătură cu urcarea lui Mihnea 
pe tron; Cruzimile lui). 

“De sigur că uciderea fiului lui Pârvu, lie, ca și răpirea 
"și apoi asasinarea fiicei lui Radu, din Albești au fost, sub pana lui 

Al. Odobescu, mijloacele: de concretizare pentru a sensibiliza 
xeferinţele cronicăreşti în legătură cu cruzimea lui Mihnea, numai 
că ele sunt insuficiente ; şi acum e vorba doar de purtările lui Mihnea, 
după uciderea fetei_și punerea la cale a asasinării Craioveştilor. 

Pentru această epocă din Domnia lui Mihnea, autorul se mulţu- 
meşte numai cu transpunerea textului. cronicăresc, pe care nu-l 
inai prelucrează, deși aici ar fi fost punctul de greutate al cruzimilor 
Te . “Voievodului muntean. . 

3. Capitolul al treilea este întitulat «Cotmeana».
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La început, autorul da i iarăşi lămuriri, tot pe cale. discursivă, ca 

şi la începutul capitolului al doilea, despre ajutorul primit de Ba-. 

sarabeşti dela Turci și despre hotărirea acestora de a pune în locul 

lui Mihnea, pe "Vlad IV cel Tânăr, fratele lui Radu cel Mare 1, 

“Urmează apoi ştirea, din aceleaşi două izvoare și aproape cu 

aceleaşi cuvinte, că Neagoe Basarab a trecut iarăși Dunărea, în 
3 

9 ; a 

- fruntea oștirii turceşti. 
La Gavriil Protul: 

„.„şi aşa trecură Dunărea cu toată oastea şi deacă ir ecură, împăr- 

țiră oastea în trei pâlcuri şi i un pâlc luă Neagoe. 
La Al. Odobescu: ” 
Deci în toamna anului 1509, trei pâlcuri de oaste turcească sta 

gata să treacă Dunărea din care unul sub poruncile lui Neagoe Ba- 
sarab răzbi mai înainte de celelalte... 

Neagoe se întâlni cu Mircea, fiul lui Mihnea, trimis şi el cu ceva 
oaste să cerceteze situaţia. Ciocnirea avu loc la Mănăstirea Cotmeana. 

Scena ciocnirii între Mircea și Neagoe, amplu prezentată de 

Al. Odobescu, prin desvoltări caracteristice şi cu aceleași mijloace 
picturale în expresie verbală, îşi are punctul de plecare tot în Gavriil 

Protul, după care e reprodusă în 4 Cronica Anonimă », ca de obiceiu. 

După aceea din cap. II, unde se pune la cale, în pivniță, asa- 
sinarea Craioveștilor, această scenă e a doua pe care Al. Odobescu 

o prelucrează cu mai multe accente, desvoltând-o, adică o face să se 

desfășoare în momentele ei succesive, prin întrebuinţarea . dialo- 
gului, a unei game întregi de situaţii şi a unor linii descriptive 
de un viu pitoresc, ceea ce, firește că nu există în textul croni- 
carului. Mircea, întovărăşit de: Stoica, e silit să fugă şi, pe când 
caută ieşirea din cuprinsul Mănăstirii, unde sunt Împresuraţi de 
oamenii lui Neagoe, spune lui Stoica Logofătul că «fuga e ruşinoasă » 
la care Stoica răspunde: «Dar e sănătoasă». Această frântură de con- 
vorbire servește ca motto în fruntea capitolului. 

  

1) Informaţiile sunt lu | | ce pe ce a 
ate din € Cr onica Anonimă 5, care 4 a a re Drodu 

găsite în Gavriil Protul. - pr l
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„Ceea ce e însă curios, este faptul că în «Cronica Anonimă» e un . 
pasaj, pe care Al. Odobescu îl ocoleşte, dar din „care ar fi putut 
scoate interesante efecte- literare. ' N 

«lată-l: «Iară feciorul Mihnea-Vodă au mers la tată-său şi. i-au 
spus toate cu multă frică ; iar el deacă auzi, aşa să spărie şi zise cătră . 
ei: «Cine au făcut voao aceasta? ». Ei ziseră: « Neagoe, vătahul de 
vânători ». Acestea auzind Mihnea-Vodă, să umplu de frică şi (a) zis:. 
« De preme ce |ăcu puiul leului așa, dară când va veni leul cel mare, 
ce va faceP». Di se - 

AL. Odobescu pune, în locul acestei scene, analiza - psihologică | 
„a'Voievodului care simte schimbarea destinului, dar elimină cu de- 

săvârșire pe Neagoe Basarab din centrul preocupărilor lui Mihnea. 
In felul acesta, căpitanul de vânători și viitorul Domn devine | 

în naraţiunea istorică romanțată a lui Al. Odobescu. şi mai puţin 
consistent decât î în cronici, deși, după cum arătam mai sus, acest 

Neagoe Basarab ar fi trebuit să fie unul din personajele centrale 
„ale familiei rivale, ca unul care, prin filiaţiunea şi activitatea sa,. 

“instrumentează prăbuşirea lui Mihnea. 
Dacă însă această naraţiune n'ar fi avut ca idee fundamen- 

tală rivalitatea între Basarabeşti şi Drăculeşti,. de sigur “că atunci 
Neagoe ar fi putut fi neglijat şi tratat ca un personaj episodic. 
"Al. Odobescu vrea ca personajul central al Basarabeştilor să 
fie Vornicul Pârvu Basarab, dar acesta nu apare decât o singură 

dată, în scena prezentării demnitarilor din cap. II, pe când cel care 
lucrează este Neagoe, considerat drept fiu al celui dintâi, pe care însă 
Al. Odobescu îl face chiar mai puţin vizibil decât pe Pârvu Basarab. 
___O singură dată Al. Odobescu, în acest capitol, are parcă intenţia 
să sublinieze pe Neagoe Basarab, şi atunci tot nu face decât să pa- 
rafrazeze câteva cuvinte din Constantin Căpitanul. N 

Intradevăr, după alungarea” lui Mircea din Cotmeana, Neagoe 
«se închină cu smerenia un [ăl de Domn cuvios», spune Al. Odobescu, 
după Constantin Căpitanul care înseamnă astfel în -cronică despre 
Neagoe: «€..„nepot: Banului Barbului Craiovescu, Jecior, Pârpului, 
iar aşa îl numea că e e fecior de Domn »..
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4. Partea a patra şi-ultima a naraţiunii este întitulată « Sibiu». 

Al. Odobescu reia firul explicator al expunerii, servindu-se de 

Constantin Căpitanul; Cronicarul Anonim care se înspiră din Ga- 

vriil Protul; Gh. Şincai care reproduce din |. C. Eder, etc., pentru 

a arăta urcarea lui Vlăduţ (Vlad IV cel Tânăr) pe tronul Țării Ro- 

mânești ; încercarea neizbutită a lui Mihnea cu o oaste de strânsură 

de a alunga pe Vlăduţ; trecerea lui Mihnea la catolicism, peniru 

a-şi atrage bunăvoința regelui maghiar, în caz de nevoie. 

Apoi urmează vieaţa lui Mihnea la Sibiu şi asasinarea sa, înfă- 

țișate cu o adâncă pricepere literară, în ceca ce privește gradaţia 

efectelor. Al. Odobescu utilizează datele cronicărești numai ca 

clemente de cadru istoric și pentru ca firul acţiunii să nu se depla-: 

seze din linia adevărului istoric. In acest cadru, fantazia sa comple- 

tează și sprijină momentele acţiunii, transmise de cronicari, în di- 
ferite momente de adânc relief, mai ales prin limbajul său arhaic 

perfect adecvat și electele de suggestivitate ale expresiei verbale. 

Pe lângă Mihnea, ca erou ceniral, întâlnim alte trei. personaje 

cu care am făcut cunoștință la început: Danciu, fiul lui Basarab 

"IV cel Tânăr (Ţepeluș sau Mlad) și fratele german al lui Neagoe. 

Basarab; Spătarul Radu din Albești 1), tatăl fetei ucise din ordinul 
lui Mihnea, și Dumitru Iacsici. 

Cel dintâi era pretendent la iron și ura pe Mihnea, fiindcă din 

cauza lui nu s'a putut sui pe tron după moartea lui Radu cel Mare; al 
doilea venea ca să-şi răzbune moartea fiicei sale ; în sfârșit, al treilea 
se găsea tot la Sibiu, pentru a-și răzbuna batjocorirea surorii sale. 

Aceşti trei pun la cale, printr'un complot, asasinarea lui Mihnea, 
din răzbunare. Complotul îi aparţine în întregime lui Al. Odobescu 

  

1) Spatarul Radu din Albeşti e un anume confecţionat de autor. Numele 
său adevărat, după cum îl dau documentele cu o ortografie latino-ma hiară 
este Albwyzther, adică Albu Vistiernicul. Acest nume îl găsea Al Oas u 
în |. C. Eder ( In collectione diplomatica), în I. C. Engeel (Geschichte der M dau 
und YValachey, p.. 195), ambii citați în Gh. Şincai (Cronica, 11, p 195-496) 
dar care scrie însă Albescul. A]. Odobescu l-a făcut Spătar, deși cra Visti ii 
și i-a zis Radu din Albești, cu toate că-l chema Albu. oaie
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şi e foarte bine redat, iar scena asasinării lui Mihnea c tot așa de 
bine reconstituită după cronicari şi izvoare contemporane ; nu mai 
e o simplă -parafrazare a textelor cronicărești ca în alte pasaje 1), 

Din analiza de mai sus, rezultă că autorul a reconstituit în po- 
vestirea sa trei scene după date cronicărești (Punerea la cale u 
prigoanei Craioveştilor ; Ciocnirea dela Cotmeana între Neagoe Ba- 
“sarab şi Mircea, [iul lui Mihnea ; Asasinarea lui Mihnea) ; a realizat 
din fantazia sa cinci altele ( Vânătoarea dela început ; Moartea lui 
Dracea Armașul ; Prezentarea demnitarilor ; Incoronarea lui Mihnea ; 
Nunta fiicei lui “Radu din Albeşti ; Ospăţul boierilor) ; apoi a para- 
frazat diverse explicaţii istorice în desfășurarea discursivă a între: 
gului fir istorie al acțiunii. - 

Din acest plan al naraţiunii lui Al. Odobescu, „ar rezulta că ne 
găsim în faţa unei perfecte romanţări istorice. 

Intr'adevăr, urmărirea adevărului istoric, după date cronicăreşti, 
desvoltarea unora dintre ele, printr'o amplă concretizare, şi chiar 
inventarea altora în același cadru și cu aceleași atribute, toate 
acestea n'ar putea avea alt rezultat decât o serioasă evocare a epocii 

despre” care este vorba. 

Numai că autorul a lăsat pe alocuri ncluminate unele puncte 
de susținere ale povestirii, a dat o inegală desvoltare scenelor în- 

trebuinţate, iar unele strict necesare lipsesc cu desăvârşire, fără | 
să mai 'adăogăm faptul că povestirea sa este întretăiată de rezul- 
tatele unor elemente narative care nu există. - 

+. 
* Li 

«Doamna Chiajna » este a doua naraţiune de acelaşi caracter 

din opera lui: Al. Odobescu și care' a apărut trei ani mai 

târziu (1860). | 

  

1) Pe lângă Cronicarul Anonim în mai multe variante și Constantin Căpi- 
tanul, Al, Odobescu a mai găsit în Gh. Şincai, diferite izvoare externe (Analele 
bisericii Braşovului, Nicolae Olahul, M. Sigler, Filstich, Schesaeus), şi interne (așa 
numitul Anonymus Valachicus în Ms. Cronico, cap. â* ce pare a fi « Istoria 
Țării Româneşti » a lui Mihail Cantacuzino).
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Conţine tot patru capitole ca şi « Mihnea-Vodă cel Rău», însă 

ceva mai desvoltate: (IL. Mormântul, II. Nunta, III. Fuga, IV. 

Pustnica). 
In «Doamna Chiajna», influenţa lui Walter Scott, în ceea ce pri- 

veşte unele similitudini de situaţii şi de personaje, structura gene- 

rală a unei naraţiuni de inspiraţie istorică rămânând aceeași, este 

mai accentuată. - | | Ă Iu 

Intwadevăr, iată ce găsim în primul capitol din aceeaşi « Logod- 

nică dela Lammermoor »: - „ | . 

«Intr'o dimineaţă de -Noemvrie, în timp ce stâncile care stăpâneau 

Oceanul erau acoperite de o ceață grosă ce strecura în sujlet tristejea, : 

porţile străvechiului turn pe jumătate dărâmat, în care lordul Rawens- 

wood îşi petrecuse ultimii ani ai unei sbuciumate vieţi, se deschiseră, 

spre a face loc rămășițelor sale pimânteşti.: A 

Un mare număr. de drapele - purtând diferite devize şi blazoane 

ale acestei vechi familii şi ale acelora care îi erau prietene se desfă- - 

şurau pe rând în alaiu de înmormântare, strecurându-se prin. trecerea 

boltită a curţii. E i | | E PL 

Noblejea cea mai de seamă a Țării venise acolo. în vestminte de. 

doliu ; călăreţi, încetinând pașii cailor, înaintau cu solemnitatea po- 

trivită împrejurării.. Trompelele acoperite cu zăbrănic negru . scoteau 
sunete rare și lugubre. O mulţime nesfârşită de oameni din teapa de 
jos şi un şirag de servitori încheiau alaiul care nu. ieşise încă de tot 
de sub poarta turnului, când cei ce se găseau în frunte sosiră la bolniţa 

unde mortul trebuia să [ie așezat... Şi atunci când slujitorul bisericii 

îşi deschise cartea de rugăciuni, un ofiţer. .. susținut de câţiva oameni 

armaţi îl făcu să tacă în numele legii. Această insultă înflticără de 
mânie toată adunarea, dar mai ales pe fiul unic al mortului, Edgar... 

El puse mâna pe sabie ; vesti pe ofițer să nu se expună primejdiei 
unei alte întreruperi şi porunci preotului să-şi împlinească, slujba. 
Ojiţerul voi să întrebuinţeze Jorţa spre a se face ascultat, dar, fiindcă 
o sută de săbii scânteiară deodată în ochii săi, se mulțumi să protesteze 

împotriva, violenţei care i se făcea în executarea ordinului său. si 
rămase la o parte, întunecat și fioros speciator al ceremoniei ». >
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“Iată pasajul corespunzător din « Doamna Chiajna»: 
„ Preoţii se coboriră mai întâi pe scară şi începură cu obişnuitul 

viers a lene, cântecele de îngropăciune ; de două lature se. întindea 
oastea pedestră cu prapurele plecate, cu sâneţele î în jos. In mijlocul ei 
mergeau cerniţi, boierii de taină, unii purtând pe.ai lor umeri sicriul | 
luminatului mort (Mircea Ciobanul), alții ținând pe mâini pleoapa 

"pe care stau încrucişate sabia şi buzduganul domnesc. ... După tân- 
guioasa familie, alaiul se prelungea cu toţi oamenii casei, amestecând 

cu sunetul jalnic şi slăbănogit al tobelor, păietările lor, cu călăraşii 
domneşti ce se îngrijiseră a face la caii lor lăcrimarea ochilor cu praf 
"de puşcă și în sfârşit cu tot norodul orașului ce umbla cu . capetele des- 
coperite pentru jelire. .. | - 

Toţi pe rând intrară în sfântul: „locaș;. năsalia fu aşezată Jos, 
chiar lângă strana domnească ; se zise prohodul şi slujba se ..urmă 
toată după rânduiala sa ; dar pe când pe la sfârşit î începură arhierei, 

“apoi slujbașii cei mari şi cei mici să se aproprie de mort şi 'să-i 
sărute mâna dreaptă şi crucea dintr'ânsa, câțiva boieri.... înain- 
tară cu semeţie şi, : puindu-se drept în faţa sicriului, începură să 
strige în gura mare către obștea spăimântată din biserică : (Urmează 
cele spuse de boieri). ” 

La aceste vorbe! îndrăsneje, însoţite cu 4 fapta, toți rămiseră încre- 

meniți de ciudă. Chiajna singură se repezi către cutezătorii tineri. . . 

«În lături,  mârşavilor» strigă ea cu glas puternic «.... Mircea 
sa dus, dar fiul său a rămas şi Chiajna îi e mumă şi va şti să-l 

apere de voi... Dar nu plătiţi vorba ce o pierd cu voi. — Pe ei, 

copii». — strigă îndreptându-se către -Lefegii, şi, întorcândiz- -se la 

preoji : « Sfinţiile Voastre, urmaţi-vă datoria ». 

Fără ca să cunoaștem acțiunea din cele două naraţiuni, e destul de 
uşor să desprindem punctele de asemănare între aceste două scene care . 

se găsesc în textul englezesc ș şi în cel românesc, cu deosebirea că se 
prezintă altfel cadrul şi coloarea locală în fiecare din cele două poves- 
tri, pe lânpă desvoltarea mai mare a acestei scene din textul românesc. 

Dar în afară de similitudinea foarte vizibilă a acestor două scene, 
constatăm că, spre deosebire de ceea ce am văzut cu privire la
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«Mihnea Vodă cel Rău», aici asemănarea ne izbeşte și în desenul 

fundamental al întregii acţiuni. | 

In « The Bride of Lammermoor», acţiunea se petrece după detro- 

narea lui Iacob al Il-lea1), adică în a doua jumătate a veacului 

XVII-lea. Familia Lordului Allan Ravenswood e ruinată de lordul 

Keeper, un înalt dregător al Statului (WVillam Ashton) care intră 

in posesia tuturor moșiilor și a castelelor celui dintâiu. | 

Scena de mai sus reprezintă înmormântarea bătrânului Lord 

Ravensvood, înmormântare pe care a încercat să o turbure ordinul 

dat de lordul Keeper, căci el nu se mulțumea numai cu averile luate 

în: chip nu tocmai onest, ci căuta prin toate chipurile să nemul- 

țumească şi să jigncască pe toţi membrii familiei adversare. Pretextul 

supremei jigniri, cu prilejul îmormântării rivalului său, a fost că 

slujba religioasă se făcea de un preot anglican, pe când legea nu 

îngăduia decât ritul presbiterian. ! RE E 

După moartea lui Allan Ravenswood, singurul său moștenitor 

vămăsese fiul său, Edgar. Acesta ducea o viaţă plină de lipsuri. 

înt”un turn, singurul care îi mai rămăsese din vastele proprietăţi ale 

tatălui său,- și aștepta prilejul, potrivit cu ceea ce tatăl său îi. 

lăsase drept moștenire pe patul de moarte, să se răzbune împotriva 

aceluia care cra acum stăpân al averii sale părintești. 

Edgar se îndrăgosteşte însă de Lucy, fiica vrăjmașului său.. 

Mama fetei, Lady Ashton, o nobilă ambițioasă, întreprinzătoare și 

de o rară energie, se socotea cu mult superioară soţului pe care 

il socotea că poartă un sânge puţin cam plebeu. In acelaşi timp,. 

ca nu iubea inai de loc pe fiica sa, blândă la fire și plină de modestie, . 
socotind aceste însușiri ale fetei ca o lipsă de energie și ca o moș-: 
tenire netrebnică primită din partea tatălui. 

j Când Lady Ashton aude de această dragoste şi de eventuala 

căsătorie între fiica sa şi Edgar Ravenswood, căruia iubirea îi topise 
ura impotriva Keeperilor și care se și logodise în ascuns cu Lucy, 

  

:) Iacol a i i | Se. sui ȘI na: b a a fost fiul lui Carol 1. Se suie pe tron la 1685 și rămâne până 
i » Când e detronat, fiindcă trecuse la catolicism. -
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nu numai că se opune cu o sălbatică neînțelegere, dar pune la cale 
repede căsătoria fiicei sale cu alt pretendent și a acoperă cu cel mai 
neînduplecat dispreţ pe vrăjmașul care, din sărăcia lui, ridicase ochii 
spre fata lordului Keeper. 

Nunta Lucyei cu Bucklaw, cel ales de Lady Asthon, are loc 
în grabă şi, chiar în seara nunţii, Lucy, în cumplita. ci desnădejde, 
când mirele intra în camera nupțială, îi dă o lovitură de cuţit. 
care îl prăbușeşte la pământ ; apoi, cu minţile rătăcite, ca se sfâv- 
şeşte din vieaţă după câteva zile, iar Edgar, logodnicul ei, se 
sinucide 1). . 

Lady Ashton din cauza” căreia se , desfăşoară aceste evenimente, | 
rămâne cu sufletul neturburat și parcă mulțumită că întâmplările 
i-au păstrat neatinsă mândria... , 

Iată desenul acţiunii din naraţiunea lui Al. Odobescu: 
După moartea lui Mircea Ciobanul, îi supravieţuesc soţia sa, 

Doamna Chiajna, şi copiii: Petru, Alexandru, Ancuţa și încă o. fată. 
Mircea Ciobanul e din ramura Drăculeştilor; adversarii săi 

erau Basarabeștii care au încercat să profite de moartea Voievo- 
dului, pentru a aduce pe-unul dintre ai lor pe tronul Munteniei. - 

Personajul care apără cu multă energie tronul de uneltirile - 

Basarabeştilor este Doamna Chiajna, care-și epitropisește fiul, Petru, 
în scaunul domnesc. . 

Scena de mai sus, din biserică, înfățișează prima încercare: a 
Basarabeștilor de a îndepărta dela tron pe Petru, descendentul lui 
Mircea, chiar cu prilejul înmormântării aceluia care fusese Mircea 

Ciobanul. | | | 
Din această clipă, Doamna Chiajna veghiază împotriva vrăj- 

maşilor. Intre: aceştia se afla şi Radu Socol, care fusese ruinat 
după uciderea tatălui său, pusă la cale de stăpânirea lui Mircea 
Ciobanul. - 

  

1) « The Bride of Lammermoor >, romanul lui YValter Scott, (1818) a fost pre- 
lucrat ca libret de operă de Salvatore Cammarano (1835). Muzica a fost scrisă 
de Donizetti. Traducerea în franţuzeşte a libretului se datoreşte lui Alph. 
Royer şi Gustave Waăz sub titlul « Lucie de Lammermoor ș (1837). ”
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Radu sc îndrăgostește însă de Ancuţa și ura lui împotriva Dră- 

culeștilor este uitată, graţie iubirii sale fără de margini. | 

Doamna Chiajna, fără să ştie însă nimic de această dragoste, 

pune la cale căsătoria fiicei sale cu un strălucit nobil bizantin din 

familia Cantacuzinilor. 

__ Căsătoria are loc, cu toate că 'fata se opune, dar, în timpul 

- călătoriei de nuntă spre Constantinopol, fata fuge cu alesul inimii 

ei, tocmai când însurăţeii ajung la malul Dunării. 
Ancuţa şi Radu se ascund în casa acestuia. dela Motru din care 

nu mai durează decât un turn, atât cât mai rămăsese din falnicele case 

“ale Vornicului Socol. Mircea Vodă poruncise să fie doborite la 

pământ. Acest turn așezat în vecinătatea porţii poartă numele 
de Chindie, fiindcă fusese odinioară, pe când se înălţau măreţele 

case ale Vornicului Socol, locul de strajă «de unde, ca şi în curţile 
domnești, se vestea cu tobe şi cu surle ceasul înserat al chindiei, când 

„toți oamenii casei. se adunau la cină şi porțile ogrăzii se închideau». 

Doamna Chiajna care nu poate îngădui o asemenea faptă, care 

„Îi strica socotelile, trimite slujitorii să omoare pe Radu.. 
Pierzându-și minţile, Ancuţa deveni pustnică în tovărășia unei 

icoane 'prin singurătăţile împrejurimilor și astfel rătăceşte din loc 
în loc, fugind de oameni. In această stare, ea e găsită de Doamna 
Chiajna în trecere prin aceste locuri cu alte treburi, dar, implacabilă , 
în idealurile ei politice, rămâne nepăsătoare și pleacă mai departe, 
fără să-i fi tresărit nici o fibră în sufletul ei. E 

In cele din urmă, neînduplecata -mamă e ucisă într'o împreju- 
rare în care lucra tot pentru . realizarea intereselor. ei superioare de 
politică familiară. 

Credem că oricine poate observa cum desenul prim al acţiunii, 
fără să fie propriu zis o calchiere după povestirea englezească, aduce 
aminte de anumite momente din desfășurarea acțiunii pe care o 
găsim și în romanul lui Walter Scott. . 

Dar, în afară de acestea,:vom întâlni în cursul analizii noastre 
o serie întreagă de similitudini de detalii, 
„mult în convingerea că ne aflăm în faţa 

care ne vor întări şi mai 
unei influenţe mai accen-
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tuate din partea lui W alter Scott, prin «The Bride of Lammer moor»; 
asupra acestei naraţiuni a lui Al. Odobescu. 

1. In capitolul întâi, intitulat « Mormântul ), autorul înfăţişează 

aducerea în ţară a trupului lui Mircea Ciobanul care fusese în Ardeal 

şi murise pe drum. Apoi ne descrie înmormântarea Voievodului cu 
incidentul provocat. de Badea Clucerul. Continuă, arătându-ne 
prima întâlnire între Radu Socol şi Ancuţa, fiica lui Mircea Cio- 

banul, lângă mormântul acestuia, după ce se risipește gloata: 
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alaiului de îngropăciune; apoi deapănă rezultatele unor eveni- , 
mente pe care nu le povesteşte: moartea Vornicului Socol, tatăl 

„Tui Radu, din pricina uneltirilor lui Mircea Ciobanul; ciocnirea între 

„oamenii stăpânirii de o parte, conduşi de Marele Serdar din porunca 
Mircioaii, pe scaun fiind Petru, fiul ci, iar de alta boierii răzvrătiți, 

care biruesc, la Romanești în Dâmboviţa, conduşi de Badea Clucerul; 

"apoi a doua ciocnire la Șerbănești între însăşi Chiajna în fruntea 
“oștirii și boierii pribegi care sunt măcelăriți în mare parte îm- 
preună cu conducătorul lor, Badea Clucerul. 

Izvoarele întrebuințate sunt amplu indicate în “josul paginii, - 

“si anume: D.' Cantemir, Constantin Căpitanul, Cronica Anonimă, 

I. Chr. Engel, Gh. Şincai. | 

Intoemai' ca şi în Mihnea Vodă. cel Rău, unde autorul confun- 

"dase, ca şi întreaga istoriografie de atunci, pe Mircea, fiul lui Mihnea, îi 

cu Mircea Ciobanul, fiul lui Radu cel Mare, se continuă și aici 

această confuzie, adăogându-se în plus. confuzia în legătură cu: 
fiii şi fiicele lui Mircea Ciobanul şi aceia ai lui Mircea, fiul lui 

Mihnea, fiind consideraţi: cu toţii ca descendenţi ai lui Mircea - 

“Ciobanul. 
Al. Odobescu spune că «cel mai mare de ani, Petr u, beteag şi 

mărunţel în boiu, înainta cu greu, sprijinindu-se într'o cârje; fratele 

său Alexandru, îl însoțea... De-a stânga Chiajnei două copile. . .: 

" dovedeau prin suspine adânca lor durere». | 
In realitate, aceştia sunt băieţii lui Mircea, fiul lui Mihnea; 

„dar îetele sunt ale lui Mircea Ciobanul, care avea, întradevăr, un 

fiu cu numele de Petru, dar acesta nu era Petru Schiopul, cum 

5 
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arată autorul, ci Petru cel Tânăr, care se suie pe tron, ca urmaș; 

al lui Mircea Ciobanul. | Da 

Cauza confuziei pe care o făcea istoriografia pe timpul lui Al. 

Odobescu izvora din identitatea de nume a taţilor (Mircea) şi. 

aceea a fiilor (Petru). | | 

Fireşte, de această confuzie nu trebue făcut responsabil autorul: 

naraţiunii, însă în alt punct, autorul comite un anacronism pe care 

poate că l-ar fi putut evita. 
| 

Infăţișând în acest capitol înmormântarea lui Mircea Ciobanul, 

autorul vorbește despre biserica lui Bucur: din care răsunau clo- : 

potele cu prilejul acestei solemnităţi. In realitate, bisericuţa lui 

Bucur e un paraclis zidit în veacul al XVIII-lea în spatele măreţei 

mânăstiri a lui Radu Vodă şi anume pentru cimitirul acestei mânăstiri. 

“- De sigur că vechimea legendară a bisericii l-a ispitit pe Al. 

Odobescu, cu tot caracterul neverosimil al legendei. o 

Pe de altă parte, mai găsim o inadvertenţă, 'datorită probabil 

împrejurării că se slujește de un izvor, dar citează altul. 

Şi în «Mihnea Vodă cel Rău» şi în « Doamna Chiajna», autorul 

vorbeşte despre bătălia dela Șerbăneşti, unde «Mircioaia » conduce: 
personal armata, împotriva boierilor răsculați și citează în acest 

scop pe Constantin Căpitanul şi: pe Cronicârul Anonim. | 

Localitatea e numită însă în ambele izvoare Șerpătești,- nu Șer- 

băneşti. | | 

Singurele scene în care autorul înfățișează pe larg şi într'un 

colorit: viu, notele caracteristice ale evenimentelor sunt: cele: 
petrecute cu ocazia înmormântării lui Mircea Ciobanul și întâlnirea. 

lui Radu Socol şi a Ancuţei lângă mormântul acestuia din urmă. 

Tot restul capitolului este arătarea pe scurt, după cronici, a 

evenimentelor, mai mult în rezultatele de cât în desfășurarea lor, 

totul fiind stilizat în limba arhaică a izvoarelor care dă o atât de 
puternică rezonanţă colorii locale. | 

Adăogăm îndată că cele două scene sunt inventate de autor şi 
nu sunt culese din cronici. Simţim, în acelaşi timp, cât de mult 
lipseşte, pentru caracterizarea Chiajnei, desvoltarea scenei în care se:
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înfăţişează lupta dela Șerpăteşti. Aici autorul ar fi trebuit să insiste 
asupra acestei femei care călare bărbăteşte «şi purtând zale pe piept 
și un hanger în mână, străbătea rândurile. îmbărbăta pe Români. cu 
vorbă lingușitoare şi pe Turci cu bogate făgădueli și le insufla tuturor 
aspra sa soinicie ». NI 

Din această cauză rămânem cu impresia că tratarea este: in- 
completă, și că, prin urmare, aspra voinicie a Chiajnei sau a «Mircioaii » 
cum îi spun cronicile, e mai puţin vizibilă în acest capitol, cu toată 
scena dela înmormântare unde are curajul să ţină piept lui Badea 

„ Clucerul şi să dea semnalul luptei împotriva boierilor răsculați. 
Cele două scene inventate sunt însă suggerate din « The Bride of 

Lammermoor» :-prima, după cum rezultă din confruntarea textelor 
de 'mai sus pentru cele petrecute la înmormântare, iar cealaltă, adică 
întâlnirea între Radu Socol și Ancuţa, are deasemeni același desen. 
ca în romanul lui Walter Scott; însă tratarea diferită e mai accen- 
tuată, această scenă având o “amploare cu mult mai grandioasă 

„în romanul englezesc. Intr'adevăr, în romanul englezesc, scena în- 
tâlnirii între Edgar Ravenswood și Lucy Ashton e foarte desvoltată 
într'o minuțioasă analiză sufletească surprinsă pe calea dialogului, 

"pentru a sublinia primele accente ale iubirii care începe. In povestirea 
lui Al. Odobescu întâlnirea este redusă aproape numai la o pagină... 
"In ambele tratări, această scenă prezintă pe tânăr ca un salva- 

tor (la Al. Odobescu, Radu scăpase pe Ancuţa de furia boierilor 
răsculați ; la Walter Scott, Edgar. scăpase pe Lucy de furia unui taur 
ce fusese împuşcat în momentul când se repezise la fată) ; în ambele 
pasaje, tânărul ajută pe aceea care face parte din familia vrășmașe ; 
în ambele fragmente, fata întâmpină cu dragoste pe salvator, iar 

tânărul este la început pradă unei lupte între ura străveche și 
iubirea care începe. .- 

lată două fragmente din pasajele corespunzătoare, în care 

citim, în cele două naraţiuni, de pildă, lupta între ură şi iubire: 

La Walter-Scott (cap. VII): 
“«In inima sa (Edgar) erau două patimi care se băteau cap în cap; 

apriga dorinţă de a răzbuna moartea tatălui său se schimbase în mod 

De
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ciudat, datorită admirăjiei pentru fata prăşmaşului său. Atae de mult 

luptase contra sentimentului celui dintâi, în cât îi păru acum mult. 

micşorat ; contra celui din urmă nici nu încercase să reziste, Jiindcă 

nu-i bănuise existența ». ” 

La Al. Odobescu (eap. I): 

« Din minutul acela, el ce se: hrănise cu laptele” duşmăniei, 

el ce visase. numai crunte răzbunări, el care, auzind moartea 

lui „Mircea, se grăbise..... să calce hotarul Țării cu ura. în 

inimă. simţi acum  într'o. clipă, toate aceste aspre dorinţe risi- 

pindu-se şi patimile-i i, ca şi traiul său, din minutul acela se schim- 

base cu totul ». . 

4 

Dacă Al. Odobescu ar fi dezvoltati tratarea, după: cum arătam 
mai sus, această integrare a suggestiilor din romanul lui Walter 
Scott, în cadrul izvoarelor cronicărești şi servită de efectele elemen- - 
telor de stilizare aproape . totdeauna de o perfectă adecuare, ar îi 

A fără îndoială, la o adâncire cu mult mai accentuată. 

„Al doilea capitol, intitulat Nunta, e ceva mai dezvoltat de cât. 

ori 4 

Izvoarele întrebuințate sunt mult mai numeroase. Astiel în- 

tâlnim pe: Hammer, Fraţii Tunusli, Cantu, Gh. Șincai, N. Bălcescu, 

Ducange, Crusius, alături de Constantin “Căpitanul și Cronicarul 
Anonim. Pentru prima oară, autorul citează şi. baladele _poporane 

ale lui V. Alecsandri. 
Capitolul începe cu un portret al lui Petru Vodă cel “Tânăr pe - 

care Al. Odobescu îl crede Petru Șchiopul, şi pentru a-l situa, fixează 
din izvoare atmosfera politică a vremii. A 

Vorbește aici. de lupta dela Boiani, fără s? 0 înfăţişeze, “deşi nu . 
ar Îi trebuit să ne-o arate acum, ci în primul capitol, după lupta. 
dela Șerbănești. Analiza împrejurărilor e tratată tot. discursiv, nu 
narativ. Autorul vrea să sc degajeze, din desfășurarea analitică, ne-.. 
cesitatea "Țărilor Românești de a îi în bune legături cu Grecii din 
Fanar care erau oamenii de afaceri ai Turcilor. 

E un pasaj de 'istorie pură, în care romanţarea. e aproape 
stinsă cu desăvârșire.
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- Urmează punerea la cale a “nunţii fetelor Chiajnei cu doi gieci 

foarte influenţi din Constantinopol: Andonic Cantacuzino, fratele. 
lui Mihail . Cantacuzino supranumit” Șaitanoglu, şi Iacob Stamati, 
nepotul Patriarhului Ioasaf II dela Constantinopol 2). 

Căsătoria primă este desfăcută prin fuga fetei, răpită de Radu . 
Socol. Descrierea nunţii reconstituită din fantazia autorului este 
amplu desfășurată cu. multe amănunte pentru a obţine efectul 
culorii locale, ceeace însă nu e suficient pentru promovarea acţiunii. 

Chiajna este prezentată dela început 'ca o femeie de o fioroasă 

energie care nu se manifestă decât o singură dată şi anume în scena 
incidentului cu boierii răzvrătiți în timpul slujbei de îmormântare 
a lui Mircea Ciobanul din cap. I; restul constă într'o necontenită 

explicare în legătură cu această energie, adică din elemente. ad 
probandum, nu ad narandum, ca şi în prima sa naraţiune, « Mihnea 

Vodă cel Rău». . Ie ! 

* 3) Al, Odobescu își culege informaţiile din Gh. Şincai (Cronica, vol. IL, pp. 

218—219) care citează pe M. Crusius, (Turco-Gracia, p. 240). Acolo găseşte 

AL. Odobescu că unul din ginerii. Chiajnei era fratele lui Mihail” Cantacuzino - 

(Saitan-Oglu) pe care nu-l numește. Gh. Șincai, după alte izvoare, îi dă numele 

de Andronic, In realitate, acesta era fiul lui Saitan-Oglu care s'a căsătorit 

cu Irina Pali. Ca soţ al Mariei a fost chiar Saitan-Ogiu care avea 58 de ani, 

iar fata 15, (E. Hurmuzachi, Documente XI, intr. p. VI). Aceeași fată, după 

ruperea căsătoriei, prin intervenţia Chiajnei, se căsătoreşte cu lacob-Stamati, 

astfel că nu este exactă afirmaţia lui Crusius că Stamati ar fi fost mirele altei 

fete a Chiajnei. 

„ Izvoarele mai noi dau alte indicaţii despre soţii fetelor Chiajnei: Alezandra 

ia pe Gheorghe EIrisoverchi Camaraşul; Anca, eroina povestirei, pe Neagoe 

Banul; Marina (Maria) pe Saitan-Oglu, iar în urmă pe Iacob Stamati; Stana 

pe Ion, Logofătul din Piteşti; Dobra a fost logodită cu Despot Vodă, apoi era 

cât pe aici să se mărite cu Gnontric de. Grand-Champs, ambasadorul Franţei 

la Constantinopol şi, în fine, o regăsim în haremul tânărului Sultan Murad III 

(1574—1596) în ajunul urcării sale pe tron, atunci când era numai Sângeac de 

Magnezia. (N. 'lorga, Femeile în viaţa neamului nostru, Vălenii-de-Munte, 

1911, p. 50). . 

Amintim cu acest prilej că, după căderea Chiajnei ș și a fiului său Petru, care 

domnea, în disgraţia Turcilor, pentru a le recâștiga favoarea, oferă ca paji pe - 

ceilalţi doi ii ai ci, Radu și Mircea (E. “Murmuzachi, Documente, vol. TI, 1, p. 741),
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De sigur că Al. Odobescu n'a cunoscut izvoarele, unde tempe- 

ramentul ei deo rară energie și ncînfricată cruzime era înfățișat . 
dublat şi de o nerușinată desfrânare. Documentele vremii o numesc 

“4 mulier levissima, madre publica meretrice, in]renatae monstruosae 

libidinis » 1), « ausgelassenes als rănkevolles WWeib»*). Autorul ar mai fi 

putut utiliza, dacă ar fi cunoscut izvoarele, un eveniment foarte 

caracteristic pentru felul de a fi al Chiajnei, și foarte însemnat pen- 

tru obţinerea efectelor literare. . | 
Despot Vodă al Moldovei, după care voia să dea pe una din 

fetele ei, Dobra, devine la un moment dat unul din cei mai aprigi 

vrăşmași ai ci și, din această cauză, se strică și logodna. Lucrul 

se întâmplă, fiindcă « Mircioaia » aflase că Despot voia să pună 

pe tronul Munteniei pe un frate al său, Dumitru. După ce. Despot 
este ucis de Tomșa, Dumitru, prins de Lăpuşneanul care se suise 

a doua oară pe tron, e trimis cumnatei sale, Chiajna, la Bucureşti. 

Punând mâna pe dușmanul ei, Chiajna îl aruncă în temniţă și 

apoi dă ordin să i se taie capul. Pentru ca răzbunarea sa.să 
capete un caracter sărbătoresc, dă o: masă boierilor, la sfârșitul 
căreia i se aduce, la porunca ci, capul încă însângerat al lui, Du- 
mnitru, pe o tipsie. Chiajna ia capul vrășmașului și-l aruncă pe masă 
printre talgere și cupe, după ce-l scuipă pe obraz. 

AL. Odobescu a utilizat probabil toate izvoarele, cunoscute de 
cl, în această naraţiune, dar i-au scăpat multe şi mai ales multe s'au 
descoperit de atunci încoace. Cu prilejul nunţii, autorul înfățișează 
pe cale arheologică, în pagini descriptive, încărcate de culoare locală, 
palatul domnesc din București, alaiul sosirii mirilor din Constan- 
tinopol, sărbătoarea cu prilejul nunţii pitoreşti. 

| Inaintea nunţii, autorul zugrăvește o întâlnire între Radu Socol 
şi Anca, întâlnire în care Radu, care auzise de măritişul iubitei 
sale, vrea să-i înapoieze marama, zălogul iubirii lor, pe care el i-o 
Iuase în ziua primei lor întâlniri lângă mormântul. lui Mircea 

  

1) E. Iurmuzachi, Documente, II, 1 5410 | , » II, 1 p. 510; VIII, p. 132 î) 1. Hammer, op. cit, II, p. 373. - . > e 1, p. 586.
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Ciobanul. Anca nu-l primeşte, arătând iubitului ei, că totul e pus la 

cale fără voia ei, adăogând că n'a pierdut nădejdea că nunta nu 
va avea loc şi că deci nu o va pierde. 

Această scenă aminteşte de un alt pasaj din «The Bride of Lam- 
amermoor » şi anume acela din cap. XVIII unde de asemeni jurământul 

de credinţă al cel doi tineri este concretizat prin frângerea unei 
monete de aur, fiecare luând în păstrare o jumătate; şi acela 

din cap. XXVII, unde Edgar, auzind că Lucy urmează să se 
căsătorească cu altul, vine să dea înapoi zălogul luat. 

- Numai că, în romanul lui Walter Scott, momentele acestea sunt 
ântegrate într'un complex: mult mai desvoltat, iar restituirea 

zălogului este urmată după câteva zile de la moartea fetei care ucisese 
pe Bucklaw, cu care se măritase împotriva sentimentelor şi voinţii ei. 

3.- Capitolul al III-lea din povestirea lui Al. Odobescu e inti- 
tulat «Fuga». E vorba de răpirea miresei lui Andronie Cantacu- 

zinul (Mihail) de Radu Socol. Autorul. utilizează izvoarele din M. 
“Crusius, Henricus Hilarius, Lequien, Hammer, Meletie, Charritre 

și fireşte Constantin Căpitanul, alături de Cronicarul Anonim ŞI 

„Șincai. 
Deşi. avem şi aici o copioasă indicare a izvoarelor, totuşi, cea 

mai mare parte a capitolului e ţesut din fantazia autorului, re- 

zemată când şi când pe unele elemente din Walter Scott, izvoarele 

„servind numai ca puncte de reper cu care Al: Odobescu jaloncază 

cadrul evenimentelor. 
De altminteri, însuşi autorul serie într'o notă dela începutul .ca- 

pitolului: « Până la această fugă am urmat, mai mult sau mai. puțin 

întâmplările istorice », ceea ce nu-l împiedică însă a continua să citeze 
“izvoarele până la sfârșit. - 

Radu Socol răpește pe Ancuţa, când aceasta ajunge la Rusciuc 
cu soţul ei, în drumul lor spre Constantinopol. Ancuţa obținuse dela 
bătrânul ei bărbat ca el să rămâie departe de ea, până vor ajunge 

acasă la el în castelul dela Anchiale. 

Răpirea. are loc în timpul nopții, când Radu se apropie cu o 
luntre de chioșcul unde se află Ancuţa; aceasta sare pe fereastră,
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amândoi se depărtează apoi în luntrea condusă. de Radu și ajung: 

în capul ostrovului Mocanu și de acolo la Giurgiu. unde-i așteaptă 

Bănică, servitorul credincios al tânărului boier. Chiar acest amă- 

nunt al servitorului bătrân, credincios şi unic, care îngrijește de stă- 

pânul său 'ca un părinte de fiul său, îl găsim în « The Bride of 

Lammermoor ». Acolo servitorul: se numește Caleb. 

Radu şi .Ancuţa, însoțiți de Bănică, fac drum timp de mai 

“multe zile până când sosesc la Valea Motrului unde se află ruinele 

falnicelor case ale Vornicului Socol, din care nu mai rămăsese în. 

picioare şi bun de locuit de cât turnul sau chindia. 
Locuinţa lui Edgar, tot un turn, ultima rămăşiţă din vestitul: 

castel dela. Wolf's Crag, din romanul lui Walter Scott, corespunde 

cu chindia ce mai rămăsese din palatul dela Socoleşti 1) şi unde: 

"locuia Radu, din naraţiunea lui. Al:. Odobescu. 

Când Al. Odobescu declară în notă că renunţă la adâvărul isto- 

rio începând dela această fugă înainte, de fapt cel.se referă numai . 

la faptul că adevărul istoric spune că Petru: Vodă cel Tânăr, fiul 
“Chiajnei, este mazilit după căsătoria surorii sale, din cauza unek 

„satislacţii care trebuia dată de Vizirul. Sokoli Mahomed, prie- 

tenului său Mihail Cantacuzinul — autorul nostru 'zice . Andronic 

Cantacuzinul — care fusese “ultragiat de către Doanâna Chiajna prin: 

desfacerea căsătoriei dintre: fiica ei şi acest Cantacuzin. 
Tot ce urmează acum în povestirea lui Al. Odobescu, cu adevărat. 

nu mai corespunde adevărului istoric, nu fiindcă a renunţat autorut * 
la aceasta, în scopul de ă da povestirii sale o desfășurare conformă 
cu caracterele schiţate la început, ci fiindcă, utilizând mai departe 
izvoarele, acestea greşesc şi Al. Odobescu nu face decât să le respecte. 

Astfel, potrivit cu aceste izvoare, Al. Odobescu crede că urmașul. 
la tron al lui Petru Vodă cel Tânăr este fratele acestuia, Alexandru, - 
care, în realitate, e fiul lui Mircea, descendentul lui „Mihnea Vodă 

el Rău, 3 

  

1) Să se compare ş şi i descrierea celor două locuinţe, dela Wolt” 
Bride of Lammermoor, cap. VI) şi dela Socoleşti 
“pentru a se vedea, și în acest detaliu, 

s Crag, («The 
(« Doamna Chiajna , cap IITy 

legătura dintre cele două opere.,
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Din această confuzie. pe care o fac: izvoarele, Al. Odobescu 
construește o lature de: caracterizare a Chiajnei şi: anume crede 
că tot Chiajna a izbutit împotriva lui Mahomed Sokoli, căci în 
locul unui fiu a venit pe tron alt fiu. .Caracterizarea aceasta este - 
însă tot ad probandum; el explică, stilizând textul cronicăresc, 
cum Chiajna a rămas tot puternică. ÎN ” 
Dacă, din punet de vedere al istoriei romanţate, această înfă- 
ţişare a evenimentelor e o greșală datorită deficienţii izvoarelor, 
tot o' eroare este, chiar dacă adevărul istoric: ar îi fost respectat, 
o asemenca caracterizare în care se dau explicări ţesute din rezul- 
tatele evenimentelor, și nu din însăşi desfăşurarea lor pe cale na- 
rativă. : . - 

Aşa încât, presupunând că Alexandru este tot fiul: Chiajnei,. 
biruinţa acesteia din urmă, ca şi cruzimea ei, se înțeleg mai de grabă 

„decât se păd. Intr'devăr, iată cum înfăţişează autorul primul 
gest al izbândei -ei, deși, istoriceşte, ea nu mai era în Țară: 
plecase la Constantinopol să-și sprijine fiul mazilit. - 

4...ea adună la un ospăț. pe - Radu,: Logofătul din: Drăgoiești, 
pe Mihnea din Bădeni, feciorul lui Udrişte Vistierul, pe. Toader 

-dela Bucov, pe Vladul Caplei, pe Pătraşcu, pe. Calotă, pe Stan, 
. feciorul Drăşuleţului, pe Radu, Stolnicul din Boldeşti și le tăie 

capetele. Indată apoi “porunci de trimiseră la Banul din: Craiova, - 
la isprapnici şi vătaşii de plaiuri, ca să prinză, ori morţi, ori cu - 
zile, pe mulţi boierini de price printre care era era socotit și Radu, - 
feciorul Vornicului Socol. de peste Olt». e 

„Aceste rânduri se găsesc aproape textual în Constantin Căpi- 
tanul şi în Cronica Anonimă, ca şi în-Gh. Șincai, care repro- 
duce pe I. Chr. Engel. Autorul pune următoarea notă: «Omorirea 
boierilor de către Alexandru Lăpuşneanul aşă |rumos povestită de d-nul 
C. Negruzzi s'a petrecut pe la 1565; iar acestea se petrec la 1568». 

“Nu ştiu de. ce autorul n'a povestit tot așa de frumos, căci ar 
„fi putut-o face şi, în același timp, ar fi dat povestirii sale încă unul 
din elementele atât de: rare, din care să se concretizeze, prin carac- 
terizare, cruzimea epocei.
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Continuându-și povestirea, autorul arată ce se. întâmplă cu 

Ancuţa şi Radu în locuinţa lor retrasă dela Socoleşti. : 

Partea aceasta, creată în întregime de autor, este tratată cu 

multă îndemânare literară, în ceea ce priveşte gradaţia efectelor 

suggestive. In cuibul lor din Socolești, după câteva luni, tinerii 

sunt descoperiţi de oamenii stăpânirii și Radu e omorît, iar 

Ancuţa, îngrozită și sfărâmată sufletește, își pierde minţile, şi 

rămâne singură să pustnicească până la sfârșitul vieţii, în tovărăşia 

unei icoane, singurul lucru ce-i mai rămăsese dela iubitul său, 

fiindcă turnul şi restul de casă arşese până la pământ, dându-li-se 

foc de asasinii lui Radu, din ordinul Chiajnei. In acest pasaj, 

„AL. Odobescu parcă vrea să ne arate ce este în stare să dea la 
iveală, ca putere de evocare, atunci când e vorba de o scenă 

pe care o creează pe de-a întregul, în comparaţie cu celelalte. : 
pe care le culege din cronici, dar pe care aproape nu le mai pre- 

lucrează, mulţumindu-se numai să le stilizeze. 

4. Partea a: patra şi ultima e intitulată Pustnica. 

„Ca de obiceiu, autorul citează, deși spusese mai sus că nu mai 

urmează adevărul istoric, pe Hammer, Ureche, Engel, Șincai, 

Constantin Căpitanul, Cronica Anonimă şi baladele poporane din 

colecţia lui V. Alecsandri. ' 

Incepe prin a da detalii din izvoarele citate în legătură cu stră- 
-duinţele Chiajnei de a se putea menţine în favoarea Turcilor, atât 

ea cât și fiul ei, Alexandru, care domnea acum în locul lui Petru, 

dar care, după cum am văzut, nu-i era fiu. 
În acelaşi timp, autorul, după aceleași izvoare, arată cum Chiajna 

punea lucrurile la cale, pentru ca fiul ci mazilit, Petru, pe care Al. 

“Odobescu îl crede Petre Șchiopul, să se poată urca pe.tronul Moldovei. 

In realitate, după cum am văzut, Chiajna nu mai era în Țară, 
ci la Constantinopol, unde se căsnea să obţină liberarea lui Petru - 
care moare peste puţin în temniţă, iar Petru Șchiopul, care în curând 
se va urca pe tronul Moldovei, este fratele lui Alexandru, și nu e 
unul şi același cu Petru cel Tânăr, mort de câţiva ani (1569), 

când Petru Șchiopul ajunge Domnul Moldovei (1574).
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Fireşte că A. Odobescu nu mai e acurn în concordanţă cu ade: 
vărul istoric, dar, după cum am arătat, izvoarele sunt de vină, nu 
fantazia sa creatoare.! a 

„Aceste izvoare arată împrejurările î în care Alexandru dă ajutor 
lui Petru Șchiopul, fratelui său, spre a se urca pe tronul Moldovei, 
şi Al. Odobescu stilizează aceste arătări, fără să intre propriu 
zis în desfășurarea lor narativă, cum am văzut că se întâmplă 
în cele mai multe cazuri din cele două narațiuni. 

Autorul urmează aceste izvoare pas cu pas şi lat urmă, pentru 
prima şi ultima oară, schimbă adevărul istoric, în ceea ce priveşte 
moartea . Chiajnei. | 

Desnodământul acesta e neadevărat, dar se „poate “situa în 
cadrul istoric, și trebue să adăogăm imediat că e una din cele mai 
puternice scene, alături de incidentul dela îmormântarea lui Mircea 
Ciobanul. 

. 

Scena îmormântării soţului ei, deşi nu e atestată de. cronici, 
autorul o construește în cadrul evenimentelor! istorice ; . scena 
morţii ei, nici nu e atestată, nici nu e în cadrul adevărului - 
istoric, deși elementele de detaliu ale împrejurărilor sunt adc- 
vărate, - - 

Intr adevăr, Doamna Chiajna e arătată, în ajunul luptei între 
oastea muntenească condusă de cei doi fraţi, Alexandru Vodă și 
Petru Șchiopul, ca aflându-se în tabăra așa zişilor ei copii. Mol- 
dovenii conduși de loan Vodă cel Cumplit şi de Vornicul Dumbravă 
uonesc pe Munteni, după ce mai înainte Vornicul Dumbravă ucide 
pe Chiajna. ” 

Lupta, personajele, împrejurările sunt înfățișate după cronici ; 
uciderea Chiajnei e însă inventată în ciuda adevărului istoric. 

Toate celelalte scene inventate de autor în cursul povestirilor 
sale se puteau situa ca posibile î în cadrul istoric dat; asemenea și 
uciderea Chiajnei ! 

In aceste condițiuni, opera pierde din punctul de vedere al 
istoriei romanţate și capătă un anumit element nuvelistic care 
însă nu se. menţine în restul contextului „pur istoric. |
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E adevărat că. “seria. scenelor înv ventate e mult mai amplă în 

“ «a Doamna Chiajna» decât în «! Mihnea Vodă cel Rău», aşa că po- 

vestea Doamnei. Chiajna ar putea să „apară mai de grabă ca o 

„nuvelă istorică decât ca o istorie: romanţată.. 

In deosebi, ne referim la episodul iubirii între Ancuţa şi Radu, 

iubire care nu are nici un sprijin istoric, dar se poate integra în 

cadrul istorie al vremii şi în special al evenimentelor înfăţişate 

după cronici. 

Acest episod care ocupă o suprafaţă foarte întinsă în naraţiune 

se sfârșeste printr'o. scenă destul” de „puternică. „ 

Ancujţa;, devenită pustnică după uciderea: lui Radu, este întâl- 

nită de mama ei în. regiunea Socoleștilor, unde “Chiajna ajunge 

după o raită în oraşele oltenești însoţită de câţiva slujitori, ca să-şi 

dea seama de spiritul boierimii oltenc. - - 

Vederea fiicei sale o lasă nepăsătoare pe cumplita mamă care; 

de sub sprânceana sa veșnic încruntată, nu găseşte nici. 0 rază 
de îndurare cu care să o învălue pe aceea care îi stricase socotelile. 

Această scenă, poate prea descriptivă, e o interesantă supra- 

punere. de accente în raport cu scena corespunzătoare din '« The 
Bride of Lammermoor»; cu efecte însă de fiancă originalitate. 

Pustnica, acoperită. de mizeria ei umană în rătăcita minte a 
căreia scânteiază simbolic, la întâlnirea: ei cu mama sa, gândurile 

* xevelatoare ale suferințelor sale, ne face să ne gândim la bătrâna 
oarbă. Alix din :romanul lui Walter “Scott, mai ales în legătură 
cu întâlnirea aceea misterioasă între ea şi Edgar din cap. XXI. 
Această întâlnire aminteşte, deși cu totul în alte împrejurări, în- 
tâlnirea, cu acelaşi caracter de. profund mister, între Ancuţa Şi 
Chiajna. 

Toate . aceste considerațiiani desfăşurate până aci ne arată 
că Doamna Chiajna, deși -e concepută în elementele ei de structură 
tot ca o istorie romanţată, graţie urmăririi de aproape a cronicilor 
și a izvoarelor istorice în genere, alături de absenţa unei veritabile 
concepţii, prezintă totuşi, prin amploarea scenelor inventate în cadrul 

istoric, ca și ultima — moartea Chiajnei -— care e posibilă în cadrul
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istorie dar e împotriva adevărului istoric, un anumit caracter 
epic de nuvelă istorică. 

Considerată ca atare însă, opera suferă de o lipsă de echi- 
librare şi în caracterizare și. în ritmul narativ care se întrerupe 
din când î în când, pentru a face loc unor transpuneri, stilizate din 
țextele cronicărești. 

Apoi: singurul element. de concepţie ar fi pur și simplu demon- 
strarea unei energii, după cum. în « Alexandru Lăpușneanu » al lui 

 C.: Negruzzi ar fi aceea a unei cruzimi. E 
Energia ca şi cruziinea constitue însă un «cum», nu un &ce». 

într'o operă epică. E vorba deci de un instrument sufletesc în func-. 
„iune, nu de o realizare a acestei funcțiuni. “ 

" În «Alexandru Lăpușneanu », funcţionarea instrumentului: sufle- 
tesc este continuă, nu întreruptă ca în « Doamna Chiajna ». 

De aceea, “povestirea lui C. Negruzzi e mai omogenă și - mai 
viguroasă ; caracterul ei epic, deși incomplet, prin faptul că cru- 
-zimea eroului principal e o cruzime care rămâne cruzime, se accen- 
“tuiază prin înfrângerea adevărului istoric pe alocuri, pentru obţi- 
nerea unităţii caracterelor. 

« Doamna Chiajna » a lui Al. Odobescu « e mai puţin viguroasă, 
prin lipsa de omogenitate a ansamblului, deși unele scene sunt 

mult mai. puternice decât „oricare. din acelea ale lui C. Negruzzi. 

Lipsa de omogenitate rezultă în mare „parte și din acţiunea, des- 
cusută din când în când, şi din respectarea de multe ori servilă 

a adevărului istoric, în dauna concepţiei unitare. 

"?a orice caz, dintre cele două naraţiuni, « Mihnea Vodă cel Rău ) 

"e un fragment de istorie romanţată propriu zisă, dar amorfă din 
"lipsă de „echilibru în construirea elementelor componente, iar. 

« Doamna Chiajna » e un -amestec de istorie romanțată şi. nuvelă 

istorică care îi accentucază și mai mult caracterul amorf al ansam- 

blului. 
Similitudinile între aceasta din urmă. și € The Bride of Lammer- 

moor 9, pe care le-am relevat în cursul acestei expuneri, dovedesc și 

pe această cale înclinarea autorului de a face din «Doamna Chiajna» 

x 

-,
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mai mult o nuvelă! istorică decât o: simplă scenă istorică ro- 

manţată. 2 - Ă 

Dacă nuvela lui C. Negruzzi e . superioară acestor două nara- 

tiuni ale lui Al. Odobescu, în schimb autorul scenelor istorice din 

Țara Românească ne înfățișează, prin mijloacele expresiunii sale: 

verbale, o putere de a. suggera pe care n'a cunoscut-o niciodată 

C. Negruzzi. 

E de ajuns să menţionăm acea însușire de căpetenie: a stilului 

lui Al. Odobescu care, printr'o tehnică foarte complicată, dar invi- 

zibilă, ne dă o autentică impresie de arhaic, atât de necesară culorii 

locale. Această impresie nu o obţinem însă numai din lexic, ci mai 

ales din sintaxa care se desfăşoară tărăgănat și moale, dar cu 

sclipiri scânteietoare ce luminează adâncurile trecutului nostru pri- 

mitiv, încărcat de vrajbă, de iubire şi de răzbunare. 

Inzestrat, așa dar, cu deosebite mijloace stilistice și posibilităţi 

viguroase de realizare poetică, marele nostru prozator n'a căutat. 

în aceste două naraţiuni să dea măsura talentului său când a fost 

vorba de construirea elementelor de fond. | 

Deşi se pare fără îndoială destul de straniu, totuşi avem con- 

vingerea că pe Al. Odobescu îl preocupa, când a scris aceste două 

naraţiuni, cu totul altceva. 

El simţea necesitatea unei imediate reacţiuni împotriva Lati- 

- niştilor şi a instrăinătorilor de graiu în genere și, atunci, ca ade- 

vărat junimist ce era, a căutat să ofere cititorilor adevărata limbă 

românească a numirilor, a cuvintelor bătrâneşti şi a expresiunii- 

ei firești, pe care a cules-o din tezaurul limbii române, adică*din 
cronicile străvechi, așa cum făcuse şi C. Negruzzi; a căutat, în: 
același timp, o restaurare, prin viziunea literară, a vechilor datini 
strămoșești. : . 

«Faptele istorice ale unei Păr ări sau ale unei epoci », scrie. Al. 
Odobescu în prefața la ediţia II-a din 1860 a acestor povestiri 
«au totdeauna interes mai viu când traiul şi ideile, obiceiele şi graiul 
ia n AA e da cunoscute. Scopul romanelor sto 

ăsta este şi jolosul. lor. instructiv ».
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Ideologia sa junimistă care cerea o imediată reacțiune pentru. 
sprijinirea limbii românești asupra căreia se încerca un adevărat. 
atentat din partea Latiniştilor, l-a făcut pe Al. Odobescu să lase 
pe planul unei perfecte desinteresări tehnica creațiunii epice, şi să 
lucreze numai pentru limba strămoşească, a 

Cu eleganța sa obișnuită, Al. Odobescu, explică delăsarea preo- 
cupărilor de creaţie epică prin aceea că nu are talentul creator 
al lui C. Negruzzi!); pe de altă parte, lasă să se înţeleagă con- 

"cepția impersonalizării în colaborarea pentru literatura neamului 
din care faci parte; anume dacă C. Negruzzi a izbutit în procesul 
de creaţie epică, el va încerca să realizeze ceea ce lipseşte acolo: 
frumuseţea limbii. E Si aa 

Numai așa s'ar putea explica de ce Al. Odobescu, cu atâtea resurse 
pe care arată că le are, dar nu le întrebuinţează, nu realizează în 
aceste două opere un pas mai înainte şi în fond, nu numai în formă. 

De altă parte, înţelegem cum autorul nostru s'a simţit parcă 
numai obligat faţă de Muntenia, de ceea ce C. Negruzzi realizase 
față” de Moldova. Di Da ” 

Această impersonalizare a contribuţiunilor. literare este în rea- 
litate poate iot un efect al contemplativităţii sale, care îl. făcea. 
să tărăgăneze contribuţia sa ştiinţifică, după cum am arătat la 
început, şi îl obliga la această stranie diviziune a muncii în lu- 
crarea sa literară, mai ales că, pentru un spirit ca al său, şi contem- 
plativ și adânc cizelat prin aleasă cultură, orice cărare bătută de 

alţii îl îndepărta dela lucru. 

= i . 
a * 

Numai astfel am putea înţelege de ce opera sa de căpetenie 
este « Pseudo-kinighetikos », adică «Falşul (tratat) de vânătoare ». 
„Această scriere este și de o perfectă originalitate în. lite- 

ratura românească, iar, prin natura ei, ea se potrivește admirabil 
„cu contemplativitatea autorului; pe lângă acestea, învăluită și în 

  

1) Aceeaşi prefaţă amintită mai sus. !
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umorul distant şi până la un punct disprețuitor, s spiritul lui Al: 

Odobescu, aşa cum l-am văzut construit, se complăcea deplin într'o 

asemenea operă. - 

" Intmadevăr scrierea, despre care vorbim; este un « eseu » “adică 

o împletire: de „consideraţii generale sau. particulare în legătură 

cu o idee cu care autorul 'are numai aderenţe. asociative, fără o 

riguroasă sistematizare şi 0 severă” disciplină a discursivităţii. 

Pentru un spirit de serioasă cultură, obligat să se miște întrun 

“mediu aproape barbar, deci într'o determinată discordanţă faţă de 

ambianţă, manifestând, în acelaşi timp, în vieaţa sa spirituală o 

contemplativitate, aproape absolută, eseul” nu putea fi decât cel 

mai potrivit mijloc de expresiune a ființei sale sufletești. 

Cum dela început eseul acesta cra prezentat ca o glumă — tre- 

Dbuia să fie o precuvântare la un manual de vânătoare al lui C. 

C. Cornescu și a devenit o carte de peste 286 de pagini — tonul, 

cel puţin în aparenţă, g lumeţ, se menţine până la capăt.: 

Intr'o glumă. aparentă deci, își duce lupta sa junimistă în paginile . 

acestei cărţi, vorbind despre plastică, literatură, istorie, arheologic, 

muzică, folklor sport și altele, învăluit în faldurile' nevinovate 

ale omului, care pretinde că nu știe nimic și nu vrea mai “ales 

nimic altceva decât să ne spuie că, în legătură cu vânătoarea, şi-a adus 

aminte de diferite lucruri, pentru a scoate la iveală, în cea mai stră- 

lucitoare lumină, perlecta competenţă a omului de adevărată cultură, 

și, în același timp, talentul stilistului care, prin împerecherea sonori- 

tăţilor verbale, dă acea specifică cufonoritmie al cărei reprezentant 

de seamă a fost în literatura noastră. Moștenirea acestei însușiri a 

primit-o dela N. Bălcescu, care la rândul său. o deținea, dela învă- 

ţatul D. Cantemir. aa 
Eulonoritmia sa stilistică pe care o găsim în toată opera sa, 

devine expresivă în cel mai înalt grad, alături de sugestivitatea 
evocatoare, în « Pseudo-Kinighetikos», 

Și în scenele sale istorice, eufonoritmia se manifesta caracte- 
ristic, Suggestivitatea evocatoare însă aluneca leneș în rostogoliri 

arhaizante, pentru a obţine efectele de culoare locală. i 
=
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In « Pseudo-Kinighetilos » sunt XII capitole, dintre care ultimul 
conţine! numai titlul... a i ” 

Capitolul 1 cuprinde un fel de introducere, în care autorul, 
între altele, declară că nu e vânător de loc, pentru a ne da apoi 
faimoasa descriere a Bărăganului. ai A 

Capitolul II conţine consideraţiuni generale în legătură cu unele. 
amintiri personale asupra unor păsări care se vânează şi care se 
numesc în franţuzește: grives, iar pe româneşte sturzi şi cocoșari, 

„. dar în nici un caz grauri, — alunecând, după cum spune autorul, 
într'o lungă controversă în care filologia. are să se amestece cu 
istoria naturală şi să facă un.« talmeș-bahmeş » pe cât se poate 

“mai doct şi mai erudit. | 
Capitolul III începe' prin arătarea „necesităţii de a fi'figurat 

în manualul de vânătoare al lui C. Cornescu şi 'câte ceva despre 
obligativitatea opririi vânătorii în perioadele de reproducere, ceea ce 
îi prilej uește asociaţii de idei foarte pitorești. De aici trece la câi- : 
„nele de vânătoare, apoi la coada câinelui şi povestește « vulpea 
bearcă », care nu e decât o măiestrită şi cinegetică prelucrare a 
snoavei: lui P. Ispirescu, intitulată :« Pasărea cu coada lungă »1), 
ceea ce nu-l împiedecă, înainte de aceasta, să citeze «în mâăterie : 
de coadă» pe Ch. Fourier, filosoful comunist şi falansterian. | 

Capitolul -IV pleacă dela Laocoon-ul lui Lessing” şi-şi exprimă 
părerea de rău că nu există. 0, asemenea carte despre : vânătoare, 
unde s'ar analiza toate impresiile ce ea ar produce asupra imaginaţiei 

  

3) Al. Odobescu a fost, după cum se ştie, un fervent admirator al poves- 
titorului muntean, căruia, pe lângă prefața dăruită la 1879 în fruntea cărţii 

“i Poveştile unchiaşului sfătoss, îi consacră şi o cuvântare, rostită în şedinţa 
Academiei Române din 11 (23) Decembrie „1887. Predilecţia pentru P. Ispi- 
escu e în legătură, fără îndoială, cu“ dorinţa sa de a' găsi în Muntenia cores- 
pondenţe pentru cele ce-existau în Moldova.. După cum nuvelele: sale istorice 
erau socotite de cl ca un simplu răspuns date nuvelelor lui C.. Negruzzi, tot 
astfel P. Ispirescu trebuia să fie elementul corespunzător în Muntenia pentru 
1. Creangă al Moldovei. Faptul că a prelucrat o snoavă scrisă de. P. Ispi- 
escu, cra poate un punct în plus pentru afirmarea 'acestei literaturi muu- 
tenești, care trebuia să-şi țină rândul: :
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creatoare, asupra sentimentelor,. atât prin impărtăşirea omului 

la. înseși acţiunile ci, cât și prin. descrieri literare, prin iniţiative 

armonice, sau prin reprezentări plastice ale scenelor de vânătoare. 

In consecinţă, autorul, fără s'o spună, începe: cl'această carte aici. 

Vorbeşte despre statuia Diana cu ciuta din galeria Luvrului, despre 

Diane de Poitiers realizată de sculptorul “Jean Goujon şi de voca- 

ţiunea miraculoasă a Sfântului Hubert în gravura lui Albert Diirer, 

"ce reprezintă faimoasa apariţie a - crucii între coarnele cerbului 

pe. care voia să-l vâneze Hubert. 

Citează apoi o serie de scriitori antici care s'au ocupat cu vână- 

toarca. | , 

Capitolul V descrie la început arcul de triumf al lui: Constantine 

cel Mare, forul, arcul de triumf și Columna lui Traian, pentru a indica 

inotivele vânătorești ale baso-reliefelor ce figurează pe aceste monu- 

mente; apoi, prin asociaţie de idei, trece la epoca preistorică, pro- 

toistorică şi istorică veche, spre ;a urmări vânătoarea ca motiv: 

de inspiraţie în plastică; ajunge la vânătorul. Wilhelm Tell» pe care 

îl vede prin viziunea lui Schiller, trece la « Manfred » de Byron apoi : 

la literatura vânătorească a lui A. de Musset, V. Alecsandri și a 

altori autohtoni. 

Capitolul VI începe să ne vorbească, după sculptura, pictura: 

şi literatura vânătorească din cap. V, despre muzica vânătorească. 

Ja Rossini şi Haydn, la Mâhul și Weber; apoi, suind în susul tim- 

“pului, ne întreţine despre muzica în antichitatea persană, pornind: 

dela anumite reprezentări plastice care exprimau .în acea depăr- 

tată vechime, expedițiile de vânătoare ale Șahului Khosru Amu- 

şirvan, însoţit la asemeni isprăvi de 'o aleasă trupă de cântăreţi. 

Capitolul VII începe cu o disertaţie asupra pictografiei, pentru 
a ajunge asociativ la teoriile concurenţii vitale și.a selecţiunii naturale: 
ale lui Darwin și apoi la pictura vânătorească a lui Rubens şi | 
Vernet faţă de lipsa picturii cinegetice. la Italieni, care însă e în 
mare stimă la Flamanzi, Olandezi, Germani și Englezi. - 
— ea ai mingea asupra picturii miniaturiste din 

a picturală a lui Fr. Snyders,
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TF. Wouwerman, Fr: Desportes, J. B. Oudry, JI. E.  Ridinger, 
Landseer și A. Dedreux. 

Capitolul IX înfăţişează literatura  vânătorească . a Hușilor 
(Aksakof, și IL: T. Turgheniev) și revine asupra literaturii şi. plas- 
licii universale Vânătorești, după ce la început evocase. atmosfera 
idilică din «0 zi şi o noapte de primăvară la Văcăreşti »a lui L. Vă- 
căroscu, - - . . 

Capitolul X conţine începutul. faimosului basm al -Bisoceanului 
« Feciorul de împărat cu noroc la vânat » sau « Fata din Piatră », unde 
toponimia și botanica poporană din regiunea muntoasă a Buzăului 
formează cadrul acestui basm cult, dar prezentat în cea mai au- 
tentică factură poporană. 

Capitolul XI continuă basmul şi-l sfârşeşte ; după aceea ur- 
mează un post-scriptum căruia, după ce transcrie una din scrisorile 
lui C. Negruzzi din « Negru pe alb», îi adaogă un desnodământ 
potrivit căruia cei ce vor citi. Pseudo- Kinighetikos vor avea. să 
sufere, ca pedeapsă, blestemul lupilor din scrisoarea amintită şi 
pe care C. Negruzzi nu-l rostește. 

Negreșit. că acest: rezumat nu ne poate da, nici pe departe; o 

idee despre scrierea "lui A. Odobescu; fiindcă ea trăieşte mai ales 
din elementele de amănunt, din aluziile fine și încărcate de ironie 
ale autorului față de Latinişti şi de falsa erudiție în genere, din 
toată acea dinamică asociativă şi disociativă care alcătueşte farmecul 
cărții, dar şi din profunda erudiție exprimată ușor, suggestiv şi pe 

un ton glumeţ, alcătuind, ca atmosferă “generală, acel văl de humor 
care nu obosește, nici! nu încurcă; nu îngreunează, nici nu împrăștie 
atenţia. . - ” 

Insuși autorul la-un moment dat (cap. IX), printr'o foarte fină 
autoironizare, spune spre sfârşitul operei sale că n'ar fi în stare, 
poate nici el însuși, să. rezume ceea cea scris: 

«Să voiu eu însumi a rezuma acum câte am spus până aci, zău 

nu știu de aș PUtea..ceaeaeee să-mi adun în mănunchiu notițele răsipite 
aci ca aşchiile şi ca surcelele ce se împrăștie fără folos când, cu tesla 

rău mânuită, o calfă de dulgher stângaciu ciopirțește bârna care ieşise 

[d
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mândră şi temeinică din. pădurile, unde sub. paza Domnului ea a 

crescut în largul 'ei vi). zi 

"Aceste câteva rânduri vor să arate pe deoparte: caracterul eseist 

“al scrierii, iar pe de alta, credinţa lui în inferioritatea | oricărei 

întoemiri omeneşti față de frumuseţea naturii sau desăvârșirea artei. 

Opera aceasta: a lui Al. Odobescu e aşa dar un veritabil calei- 

doscop în care pietricelele ideilor se așează , în poziţii -geometrice 

infinite prin puternicul coeficient de suggerare şi, în acelaşi timp; | 

într'o infinită varietate cromatică ce scânteiază în ansamblul sim-! 

foniei' verbale. Ideea și "vehiculul : ci sonor — cuvântul — se! 

sprijină într'o perfectă armonie cu acea voită desordine aparentă - 

a trecerilor dela o idee la alta, dar păstrată cu sfinţenie î în limitele 

naturale ale asociaţionismului nostru spiritual. „i 

Indicaţia dată de Al. Odobescu că a scris un îel de « Laocoon » : 

al vânâtorii nu trebue luat, «ad litteram », fiindcă Lessing susține 

tocmai contrariul decât Al. Odobescu, sau mai bine zis Al. Odobescu . 
pornește dela o idee cu totul contrarie aceleia a lui Lessing. - 

"Cartea lui Lessing. caută să demonstreze insanitatea formulei . 

" «ut pictura poesis», pe care însă Al. Odobescu o recunoaște ca 
periect valabilă. 

« Sunt acum. mai bine de o sută ă de ani, zice A. Odobescu, de când 

unul din cei mai mari scriitori ai Germaniei, Lessing, a scos o carte 

sub titlul de « Laocoon sau despre marginile respective ale poeziei 
şi ale picturii ». Intr'acest cap de operă de critică și de bun gust, auto- 

rul descrie cu fineţe, cu claritate şi cu eleganță mijloacele diferite ce - 

fiecare din aceste două arte pune în lucrare ca să: intereseze, să mul: - 
țumească, să miște și să răpească pe om. - . 

Mi-a venit în gând că o carte de Jelul acesta s'ar putea scrie, luând 
cineva de subiect vânătoarea, spre exemplu, şi analizând pe rând toate 
impresiunile ce ea produce asupra imaginaţiunii şi asupra . simţă- 
mintelor omenești, atât prin împărtăşirea omului la înseși acţiunile 

  

j | a 
) După aceste scuze, în care autorul vrea să spună că nu e un artist, ci 

un i simplu dulgher nctrebnic, urmează un fel de ironică recapitulare a tot ce 
scrisese până atunci. m. e
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ei, căt şi prin descrieri literare, prin inuitaţiuni armonice sau prin 
. reprezentări plastice ale. scenelor de. vânătoare. * . - 

“Sar putea deştepta într'o asemenea operă mii de idei: energice și 
salubre care ar scălda mintea obosită şi sufletul amorţit în roua în- 

tăritoare a timpilor de anticii vârtoşie trupească j. apoi ar veni, rândul 
cugetărilor dulci şi duioase ce vltistăresc adesea în traiul lui de: onior, 
Jac uneori ca o lacrimă de dor şi de îndurare să-i roureze geana. In- 
tr” acea carte și-ar găsi locul și întâmplările comice și spusele glumeţe 

şi "petrecerile sgomotoase care înveselesc peaţa vânătoreasci ; apoi 
într'însa s'ar vedea încă cum artele şi poezia au ştiut să-și însușească ' 
şi au izbutit să răsfrângă în producțiuni de merit, toate! aceste felurite .: 
fapte şi simţiri. Intr astfel mintea cititorului: preumblată prin spaţiu: 
și prin răstimpuri, fără însă a pierde un minut urmele „vânătoarei, 
ar vedea, ca într'o panoramă, desfășurându-se dinainte-i toate acțiunile 
pornite din această crudă, dar bărbătească aplecare a firii omeneşti ; j 
călăuzită, de o critică Judicioasă și atrăgătoare, ca ar trece în revizuire 
toate creaţiunile prin care geniul sau talentul au știut, cu mai mult: 
sau mai puţin succes, să conceapă, să ilustreze, să reproducă şi să 
idealizeze instinctele şi faptele vânăitoreşti ale- omului din toţi secolii 
şi din toate „părţile lumii. . O 

- Unei asemenea cărți — ca să nu-i lipsească nici ei patronagiul 
mitologic sau divin — unei asemenea cărți i-aş da, în fiecare din” 
piinţile sale, câte un titlu luat din regiunile ideale ale vânătoriei ; aş 

caracteriza-o, pe rând, prin trei capele d'operă ale artelor plastice, 
în care par a se fi întrupat toate cugetările cele mai nobile, cele: mai 

puternice, cele mai grațioase” ce instinctul, vânătoriei 'a putut vreodată 

să insufle unor oameni de geniu. * ” j 

Aceste trei: capete d'operă, măreţe embleme ale artei. bânătoreşti 
le-a afla în statua antică, numită «Diana cu ciuta » din galeria Lu- 

- prului, în srupa « Dianei de Poitiers », sculptată de artistul jrancez, - 

Jean: Goujon şi. în gravura pictorului german Albert Diirer, repre- - 

zentând € Vocaţiunea miraculoasă a sfântului Hubert ». ! 

lată desigur. ce a realizat A. Odobescu în cele opt capitole care. 
urmează, şi nu e; fără îndoială, o' caracterizare mai potrivită petru
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opera sa întreagă decât rândurile: de mai sus cu care începe capi- 

tolul al IV-lea. | | | 

E așa dar un fel de Laocoon al lui Lessing cartea lui Al. Odo- 

bescu, însă, spre deosebire de autorul german, autorul nostru. unu 

numai că nu combate formula «ut pictura, poesis », ci o susţine, 

demonstrând-o aproape la fiecare pas, prin împletirea şi exprima- 

rea plasticului prin poetic şi a poeticului prin, plastic. Aci e și ori- . 

ginalitatea autorului român. 

Este cu desăvârşire. ciudat însă că Al. Odobescu în' tot cursul 

eseului său nu se oprește o singură dată măcar asupra povestirii 

_vânătoreşti dela întemeierea legendară a Moldovei și nici măcar 

o aluzie nu se găsește asupra moravurilor vânătorești din trecutul 

românesc, imai ales că ar îi găsit numeroase sugestii în « Desor iplio 

Moldaviae » a lui D. Cantemir. Lucrul e cu atât mai inexplicabil 

cu cât autorul nostru ne-a dat o foarte frumoasă viziune vânătu- 

rească în « Mihnea Vodă cel Rău » 1) pentru secolul al XVI-lea și pe 

care o culege din D. Cantemir. - . > | 

Corespondenţa lui A. Odobescu din care publicăm o parte, repre- 

zintă câteva din poate miile de scrisori pe care le-a trimis soţiei salc, 

Sașa, născută Prejbeanu — de multe ori scria câte două scrisori pe 

zi şi câte odată chiar trei nevestei sale — și numai puţine trimise 

. altora. 

Publicăm în această ediţie o -parte din. scrisorile î în genere ine- 

dite, adresate soției sale, câteva adresate lui T. Maiorescu, una 

lui I. A. Cantacuzino şi una, probabil ultima din vieaţa sa, adre- 

sată lui Anghel Demetriescu. 

Corespondenţa unui scriitor nu formează . în 
elemente de documentare literară. Scrisorile 

dela un 

mod obişnuit 

chiar când provin 
mare scriitor sunt, lipsite, în cea mai mare parte 

  

1) Vezi: e Mihnea Vodă cel Rău, 17-51.
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de tehnica 'cu care scrisul cuiva poate “intra în legătură cu 
publicul cititor; scrise în schimb, sub impulsia momentului, des- 
velesc şi surprind aspecte sufletești neprelucrate, netrecute prin 
laboratorul tehnicii  seriitoriceşti, şi tocmai de aceea ele sunt. 
preţioase, pentru degajarea liniei evolutive: a omului care. e şi 
scriitor, - - Î 

In felul acesta tehnica scriitoricească a cuiva .apare nai relic- 
fată, când cunoaştem gândurile aceluia așternute fără nicio altă 

„preocupare decât aceea de a' comtinica ceva. 
Arătam mai sus că A. Odobescu a fost un: contemplativ, un 

+ nonchalant » cum se caracterizează într'una din scrisori; împreju- 
rările, în afară de aceasta, l-au cam îmbrâncit, şi astfel încetul cu . 
“încetul a fost eliminat aproape din arena vieţii politico-sociale. El 
nu a căutat să reziste mai de loc, retrăgându- sc pas cu pas, pentru 

“ca la urmă de tot să cadă în mrejele unei pasiuni nestăpânite care 
l-a uzat şi l-a măcinat sufletește până într'atâta, încât şi-a căutat - 
mântuirea în moarte. Și 'în desnodământul acesta răsare limpede 
Aragila să rezistenţă: în faţa vieţii. | 

Fostul ministru dela 1863 şi membru în Consiliul de Stat, după 
“ce mai înainte a fost rhagistrat, membru î în comisiunea pentru cer- 
cetarea documentelor averilor mânăstireşti şi director al Ministe- 
ului de Instrucție Publică (1861), primeşte sarcina de a organiză 
“secţiunea românească la expoziţia dela Paris (1867). Devine membru 
al Academiei (1870), profesor de Arheologie la: Universitate (1874), 
secretar de legaţie și însărcinatul de afaceri la Paris (1882—1885), 
apoi director al Școlii 1 Normale Superioare (1887). 

Distins ca făptură fizică, o frumuseţe de om cum spun contein- 
poranii, ales ca' suflet şi. ca înălțime de cugetare, rezemat fiind pe 

o adâncă cultură, A. Odobescu adăpostea însă în fiinţa sa germenul 
implacabil al învinsului: contemplativitatea. 

A scris relativ puţin şi fără entusiasm, privind cu groază în. : 
juru-i să nu fie tras la fund de vălmăşagul trivial al ambianţei, 
fiindcă, dacă nu găsise înţelegerea necesară din partea contempo-: 
ranilor, începu să trăiască în cl, pentru el şi. ai lui, gândindu-se
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ncîncetat la moștenirea spirituală. pe care trebue să o lase. neamu- 

lui său. 

„Cu patru ani şi jumătate însă înainte de a pleca din lumea aceasta, 

ultima lovitură îizbeşte acest suflet ales care căpătase de mai 

înainte conştiinţa că rosturile sale au să "se mulţumească într'o- 

resemnare până la capăt. 

Până la această dată trăise alături de soţia sa și singura lor fiică, 

înfășurat în mândria sa distantă, dâr generoasă, aplecat cu ochi 

de cronicar „asupra contemporanilor * pe care îi zugrăvește caracte- 

rizându-i, mai ales pentru soţia sa, în. imensa corespondenţă pe 

care i-o adresează în cpocele de despărţire. 

Scrisorile pe. care le publicăm mai vădesc şi completa sa izolare 

voită, în ambianța culturală și politico-socială a vremii. 

In timpul catastrolei sale sentimentale din ultimii 4 ani Şi ceva: 

urmărim cu strângere de inimă în scrisorile sale, grija cu care își: 

acoperea nefericirea, risipindu- se în mărunte activităţi de! gospo-: 

dărie a Școlii Normale pe care.o conducea-şi asistăm plini de ad- 

miraţie la grija pe care o pune, în a da elementele de civilizaţie, 

atât de necesare în vieaţă, tinerilor studenţi normalieni, învățându-i . 
„cum să mănânce, cum să vorbească, cum în genere să se: prezinte 

în societate, toate acestea în afară-de îndatoririle-sale de a da numai 

cultură. oficială. Omul de lume şi de aleasă obârşie, cizelată apoi. 

în şcolile şi societatea apusului, căuta pe, această cale să se prelun- 

gească în elevii săi cari vor deveni mai târziu utili societăţii To- 
mâneşti. 

Citindu-i corespondența, scrisoare cu scrisoare, putem desprinde: 
în noianul de „amănunte, în aparență nesemnificative, traiectul 
unei vieţi sugrumate pe care ar fi vrut-o altfel de cât a fost și pe. 
care a trăit-o altfel de cât ar îi putut. . 

Al. Odobescu a trăit neîntinat, senin şi, în vălmăşagrul cotidian 
„al mitocanilor, ciocoilor şi calicilor, cum spune el într'o scrisoare. 
se bucura de dulcele refugiu pe care îl găsea în mijlocul familiei 
sale. Când a fost lovit şi în acest refugiu, s'a retras din vieaţă. A. 
voit cel puţin să aibă o retragere onorabilă. '
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Scrisorile sale,: mai ales din ultima perioadă, lasă să se simtă 
sbuciumul surd al tristeţilor comprimate sub un fard de sinistră 
voie bună şi gospodărească grijă a rosturilor sale pământești. Când 
pana i-a scăpat din mână, în urma supremei hotărîri luate, făcea 
a lor săi marea mărturisire pe care a refuzat din mândrie s'o facă 
în timpul vieţii. Curmându-și firul vieţii el își încheia nişte rosturi 
pe care nu le: mai putea aproba, dar credea totuşi că. se retrage: . 
frumos ; în realitate, slăbiciunea. omenească își rostea încă odată, 
cu prilejul acestei morţi, sentința -implacabilă că zadarnic « acope- 
rim cu noime sărmana noastră vieaţă ». | A 

TEHNICA EDIŢIEI DE FAŢĂ. 
In această ediție publicăm în mod critic trei din operele literare 

ale lui Al. Odobescu (4 Mihnea Vodă cel Rău » 3 «Doamna Chiajna» ; 
« Pseudo- Kinigheticos») şi, numai text, o parte din corespondenţa | 
sa, în cea:mai mare parte inedită. 

O ediţie critică din opera marelui scriitor, pe lângă grija deose- - 
-bită pentru reconstituirea textului autentic, prezentarea variante- 
lor și a notelor editoriale pentru luminarea textului, mai solicită: 
din partea noastră o 'atenţic în plus, fiindcă autorul pe care astăzi 
îl edităm critic este el însuşi. editorul critic al unei opere vechi.: 

"EL a început. o asemenea ediţie din « Varlaam şi Ioasaf», dar 
nu S'a tipărit decât câteva coale care însă nu s'au publicat până 
acum 1). 

De multe. ori. încercarea dea întocmi o ediţie critică a unei - 
opere moderne nu se reazimă pe: elementele obicinuite: manuscris. 
autograf, ' corectură autografă şi tipăritură definitivă — şi acesta 
este cazul ediţiei pe care ne-o propunem s'o dăm la iveală din opera 
literară a lui Al. Odobescu. . o  .-.- ” 

Nu avem nici mânuscrisul, nici corectura autografă, ci numai 
0 serie de ediţii tipărite, dintre care la unele, probabil, nu autorul 

Pi 

  

1) D.' Russo, Critica teatelor şi tehnica edițiilor, Bucureşti, 1921, p. 4. 
7
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a făcut corecturile, ci altcineva, întrucât sunt unele crori dela o 

ediţie la alta și în special una care se menţine în şir, pe care nu - 

o putea face autorul ?), mai ales că unele ediţii apar când autorul 

se găsea la Paris, de'unde datează şi o prefaţă 2); iar dacă le-a 

făcut el, această dovedeşte că autorul, când corectează citește de 

multe ori ce are în minte, nu ce are tipărit-înaintea ochilor. | 

In orice caz ştim că pentru ediţia dela 1886 a « Scenelor Istorice», 

după cum vom vedea mai la vale, manuscrisul care a mers la tipar 

a fost copiat de soţia seriitorului. Una din erorile amintite mai sus 

(Țepeș în loc de Țepeluş) se află şi în ediția dela 1387 a operelor 

pe care A. Odobescu și le adună în trei volume și care ne-a servit 

drept bază la întocmirea ediției de faţă. | 

In aceste condițiuni, ediţia noastră critică va înfățișa textul. 

ediţiei dela 1887 şi toate variantele de text ale edițiilor anterioare 

şi posterioare până la 1895, anul când a murit autorul. Ă 

Deşi ediţia dela 1887 este textul nostru de bază, am indicat 

chiar în text sau am rectificat unele inadvertenţe sau, în orice caz, 

socotindu-le că nu provin dela autor, am restabilit mai ales 

unele prezentări tipografice absolut netemeinice şi. câteva erori 

de text. 
Da A 

Aşa, spre pildă, în mod sistematic în cele două naraţiuni istorice, 

toate tipăriturile indică în îruntea capitolelor întâi numele capito- 

lului și pe urmă numărul de ordine. Aceasta ar însemna că fiecare 

capitol ar avea mai multe părţi, când începem să citim ; iar când 

terminăm, constatăm, după indicaţia dată, că din fiecare capitol 

ni se dă numai câte o parte și anume: partea I din capitolul Mă- 
eşti partea a Il-a din capitolul Curtea de Argeş etc. în ceea ce 

priveşte naraţiunea Mihnea Vodă cel Rău. 

1) In ediţile dela 1857 şi 1860, ca și în foiletoanele ziarului 4 Românul 

unde apare pentru prima oară « Mihnea Vodă cel Rău, se găsește scris corect 

« Țepeluş Vodă s, iar în ediţiile dela 1886, 1887 şi 1894 citim « Țepez Vodă, ceea 
; 

« i . i i ă di e constitue sau o eroare de tipar. sau o inadvertenţă din partea corectorului 
la -citirile următoare. | | 

2) La cdiţia din 1886.
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„Astfel în cât în loc de Mănești 1; Curtea de Argeş II etc. am res- 
tabilit: I Măneşti; II. Curtea de Argeș etc. 

Același lucru și pentru Doamna Chiajna. Ma 
De asemeni am îndreptat erorile de text, punând, de exemplu, 

«a fericitului Traian» în loc de cereticului Traian» (Pseudo-Kinigheti- 
kos), fiindcă, deşi ultima formă există în ediţia: de bază, totuși 
suntem siguri că ca nu provine dela autor. Exemplul dat este o citire 

„greșită a cuvântului diri ediţia dela 1874, unde se găsește «a ericitu- 
lui Traian» cu absența lui f iniţial. Forma «a ereticului Traian: 
din ediţia dela 1887 nare nici un sens în context. - 

In variante însă am lăsat ceea ce am găsit figurând în diferitele 
tipărituri ale unui text. In felul acesta, cercetătorul va avea pri- 
lejul să respingă, dacă va crede alifel, corectura sau. indicaţia 
făcută de noi. Astfel în afară de îndreptările sau numai indicaţiile 
«Ţepeluș» în loc de «Țepeș» ete. (« Mihnea Vodă cel Rău» ); doghiab în 
loc de «obială» etc. (« Doamna Chiajna») ; «a fericitului Traian» în loc 
de «a ereticului Traian» («Pseudo-Kinighetikos »), am introdus diferite 
îndreptări morfologice.ca: «să aştearnă» în loc de «să aşterne»; «fugind» 
în loc de «fugând»; «mi-ar plăcea» în loc de ami-ar place»; avânătoarei» în 
loc de «ânătoarii»; «liberei Elveţii» în loc de «liberi Elveţii»; «operele» în 
loc de «operile» etc. (« Pseudo-Kinighetikos»), fiindcă, o repetăm, ' 
suntem aproape siguri că aceste erori.nu provin dela autor. De alt- 
minteri, o dovadă despre aceasta, este faptul că sunt erori de tipar ce 
se repetă dela o ediţie la alta ; deci ori a făcut altcineva corectura și 
n'a îndrăznit să schimbe nimic, sau a făcut-o A. O, dar n'a fost atent. 

In afară de aceasta, n'am trecut în variante deosebirile: ortografice 
dela.o tipăritură la alta, decât atunci când deosebirea de grafic presu- 
pune o deosebire de pronunțare; iar textului i-am dat ortografia 
actuală. Sa 

Câteodată am .notat în variante diferite forme despre care n'am 
fost siguri că sunt numai deosebiri ortografice. De exemplu: «per- 
sonagie») pentru «personagii) ; «opere literarii» pentru «opere literare 3 
«mbele » pentru «ambele»; ctc., iar în text am pus: personagii, 
opere literare, ambele etc. |
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Nu am 'socotit:o desrobire: de pronunțare, ci una ortogralică 
în grafiile: preadă şi pradă, pere şi. piere, vearsă și. varsă, pășeaște 
și păşeşte, feară și țară ; deacă şi dacă, fer și fier ete., de aceca în 
text vor figura: pradă, piere, varsă, găsește, ţară, dacă, jier etc. 

De altminteri, cine urmărește variantele, pe lângă diferite schim-- 
bări, şi chiar greşelile: de tipar dela o tipăritură la alta, “va găsi - 
între altele, în mod permanent unele schimbări în aşezarea cuvin- 
telor, ca și. frecvente încercări din partea autorului, care să ducă 
în mod mai pregnant pe calea eliziunilor la efectele de cufonorit: 
mie caracteristice lui Al. Odobescu, apoi o constantă -tendinţă de 
arhaizare a: graiului, nai ales dela ediţia 1886 încoace, în « Scenele 
Istorice ». o a - | „Intre aceste mijloace de arhaizare se află și lipsa de acord între 
subiect şi predicat: subiectul la plural având predicatul la singular. 

„În genere, cele două naraţiuni istorice "prezintă variante .mai. "numeroase :decât « Pseudo-Kinighetikos », unde de altfel și ediţiile - sunt mai reduse ca număr. a Pe 
Ediţia dela 1894 a naraţiunilor istorice se înfăţişează fără notele: de subsol în care să fie indicate izvoarele, ca în ediţiile anterioare; în schimb, această: ediţie conține un bogat material lexicografic: autorul, căci nu credem să fi fost altcineva, întru cât ediţia, după cum vom vedea, prezintă câteva schimbări radicale de text, explică "aci acel « charabia archaique », cum spune el' în” scrisoarea către. J. A. Cantacuzâne care se oferise să-i traducă în franţuzeşte «Doamna. Chiajna » la 1881. . | a oa | 

| « Puisquil Yy d des mois anciens,: que vous ne comprendrez pas et - dont vous ne pourez pas trouper b'ezplication daris le precieuz lezique de Cihac (les deuz volumes), que vous. possedez, sans doute 3 eh bien, cela me donnera le plaisir de recevoir plus souvent de vous des lettres: pour me demander ce que signiție mon charabia archaigue » : | Intocmirea acestui « charabia archaique », “promis la 1881, vede lumina tiparului așa dar, abia în ediţia dela 1894. -. a „_ Deosebirile de text ale ediţiei dela 1894 faţă de: cele anterioare: sunt câteodată radicale, ca de exemplu în «Mihnea Vodă cel Rău»: 
» 

Ss 

4
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„ali căzură sub nunieroasele lovituri ale dușmanului se află în toate ediţiile (1857, 1860, 1886, 1887), iar în ediția dela 1894 găsim: alții, cercând să stea împotrivă, căzură sub „numeroasele loviri ale „ dușmanului (1894); sau „tot timpul a le prinde” parte (1857, 1860, 1886, 1887), zor timpul a le lua parte (1894); sau ...chiar în noaptea. ei de cununie (1857, 1860,. 1886, 1887) ; ...chiar în noaplea ei de cununie cu „Ilie Basarab (1894); sau ...siluită de dânsul (1857, 1860, 1886, 1887) ...jertjită de dânsul (1894); sau ...hangerul izbindu-se de lespezi îi pătrunse coastele şi ieşi sângerat prin. spate (1857, 1860, 1886, 1887) s„hangerul izbindu-l de lespezi îi pătrunse coastele și îi  ieșise sângerai. prin spate (1894); sau ...drept în peretele boltit (1857, 1860, 1894) „„.drept, în pietrele bolii (1886, 1887) etc. 
„Acest ultim exemplu ne-a silit. să admitem 'în ediția noastră | textul din 1857, 1860 şi 1894, nu 'cel din 1886 şi 1887, întru cât considerăm prima variantă drept cea adevărată, ca figurând şi | în primele ediţii şi în ultima, pe lângă aceasta, varianta adoptată -< și mai cu îițeles de cât celelalte. | | 

lată acum câtevă deosebiri în ediţia. dela 1894, faţă de cele anterioare, din « Doamna Chiajna.» : i pr 
„de covor alb cusut peste tot cu fir, legat jur împrejur cu ţăruși 

poleiți .(1867 1886, 1887),...de covor alb cusut peste tot cu fir, legat 
Jur împrejur de martaci poleiji şi "nţoponat cu un măing de aur (1894) ; 
sau „..un poinic nalt (1860, 1886, 1887), ...un' matur voinic (1894); 
Sau „..oștiri numeroase care, după bărbile zbârlite ale oștenilor, după 
caii lor (1860, 1886), „.„Oştiri "numeroase care, după caii lor mărunei 
și păroși (1887), „„.Ostași numeroși care, după caii „or „mărunţei și 
băroşi (1894) ete. _: .. i - Sa „Ar urma de aci că ediţia aceasta dela 1894 să fi fost întrebuin- 

„țată de noi ca ediţie de bază pentru naraţiunile istorice, fiind ultima: 
la care autorul a adus modificări. | | 

Totuşi n'am ales-o ca ediţie de bază, fiindcă. aceasta este o 
ediție şcolară în care nu figurează izvoarele din notele dela subsol, 
pe care le au celelalte ediţii, având în schimb explicările lexicografice . 
pe care nu le au acelea. - 

Pa
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In intenţia lui Al. Odobescu, tipul ediţiei era așa cum au apărut: 

cele 'dela 1857, 1860, 1886 și 1887. Pentru ediţia dela 1894, el a 
schimbat înfățișarea structurală, fiindcă ea se adresa școlărimii și 

trebuiau elementele proprii acelui fel de public cititor. 
Pentru restabilirea intenţiei de bază a autorului, noi nu puteam 

să suprapunem. două ediţii, spre a scoate o a treia care n'a fost 

miciodată în intenţia sa. ” Ă 
Urmărirea variantelor va putea face pe cetitor să-și dea seama 

de toate modificările, având drept punct de plecare ediţia: dela 1887.. 
Notele autorului din josul. paginei sunt de cele mai multe ori 

cote bibliografice incomplete. Noi le-am împlinit lipsurile, indi- 
„când prin semne convenţionale ce am adăugat noi. 

“Foarte adeseori când autorul dă citate, el utilizează autorii 
străini din Cronica lui Şincai; noi am indicat aceasta şi am resta- 
hilit unele indicaţii greşite cum ar fi de exemplu, «Mag. Urg.» care 
în fond este «Ungrisches Magazin » ete. | 

În schimb în « Pseudo- Kinighetikos » avem foarte multe noie 
ale autorului în josul paginei şi mai întodeauna notele bibliografice 
sunt complete. Ediţia dela: 1887 conţine note şi mai ample decât 
cea primă dela 1874. Unele dintre ele ocupă pagini întregi. Noi 
n'am reprodus în variante de cât numai deosebirile, când ele există; 
mam procedat ca pentru naraţiunile istorice, unde 'am reprodus 
toate notele "autorului, fiindcă notele din « Pseudo- Kinighetikos », 
fiind prea desvoltate ar fi încărcat peste măsură textul variantelor. 

Se întâmplă câteodată totuşi ca citarea să fie făcută cu o oare- 
care aproximaţie. Astfel, ca exemple, dăm: Ter. Varronis, « De re 
rustica », II, 5, când în realitate opera lui Vorro se numește: «Rerum 
rusticarum» 3 libri; apoi Plinii Secundi, «Iistor Natural». IX, 2 este 
indicaţia bibliografică pentru « Naturae historiarum » 37 libri. De 
aceea am dat indicaţiile necesare, întru cât se pare că autorul a 
utilizat textul franțuzesc, dar când a citat, a tradus în latineşte titlul 
franțuzesc de «listoire naturelle », îuchipuindu-şi 
Caius Plinius Secundus și-a intit 
De aci citatul prescurtat: Plinii! 

poate că faimosul 
ulat opera sa «Hastoria Naturalis ». 
Secundi, Histor. Natural. IX, 3.
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Rectificarea noastră cu acest prilej, ca și toate celelalte de aceiași natură, amintite mai sus, am făcut-o în felul următor, servindu-ne de semnele convenţionale înşirate mai la vale: N 
Plinii  Secundi, + J7 istor. Natural. < Naturae FHistoriarum > 
Aceasta însemnează că /listor. Natural. e greşit transmis, fie 

de autor, fie de altcineva și de accea am adăugat noi titlul ade- 
vărat. . Dc | 

Când însă o asemenea eroare apare în text, nu în notă, atunci 
indicăm între cruci numai eroarea. iar în notele noastre dăm 
toate explicaţiile. NE 

Notele noastre care întovărăşesc textul cu variantele sale sunt pe 
alocurea ample: Această desvoltare prea exaperată, recunoaștem, . 
pentru o ediţie: critică, își are un rost pe deplin justificat. 

Intradevăr am arătat în introducere că cele două naraţiuni 
istorice sunt tratate inegal în privinţa caracterizării, izvoarele :nu 
sunt utilizate toate cu aceeași solicitudine, iar elementele de fan- 
tazie sunt pe alocurea amorf distribuite, degajându-se din această 
parte a operei sale 'o lipsă de omogenitate; în ceeace priveşte des- 
făşurarea romanţării pentru cele două epoce: 1508—1510 şi 1560— 
1568... A 

Notele noastre au .menirea de a arăta ce a fost utilizat ca 
izvoare, şi ce nu, şi în felul -acesta se poate urmări întocmirea 
povestirii în. atelierul scriitorului și putem măsura ce şi cât lipseşte, 
iar ceea ce există cât de transfigurat a fost prin elaborare literară. 

Pe de altă parte, «Pseudo-Kinighetikos», conţine, cu toată aparenţa 
aceea de glumă, : în toate acele «nugae » (= nimicuri), o foarte 
severă documentare pe care notele o relevă pas cu pas, spre a face, 
în același timp, posibilă studierea mai riguroasă, aproape la mi- 

croscop, a efectelor de humor ce îmbracă autentica sa erudiție 
vepezită din când" în când în. fandări de elegantă polemică. 

Materialul. nostru din care ne-am întocmit notele își are izvoa- 
rele. indicate precis. Când însă informaţia , socotită necesară este 
un simplu element de enciclopedie sau de lexicon n'am mai indicat 
izvorul, fiindcă se recunoaşte numai decât.
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Unele. cuvinte mai interesante îşi găsesc explicaţiile necesare 

tot în notele noastre. _ 

“Elementele de corespondenţă, adică. scrisorile care formează 

partea ultimă a ediţiei noastre nu prezintă variante de loc şi nici 

note prea ample. Această parte a ediţiei este singura. care pornește, 

dela manuscrise autografe; în schimb, nu e înfăţişată însă critic, 

fiindcă pe. de o parte am fost siliți să omitem anumite, inti- 

mităţi şi atitudini « ad -personam » prea « stridente ); pe de alta, 

ca 'e prezentată fragmentar. Dacă ar fi să se tipărească vreodată 

această corespondenţă, ea singură ar cuprinde câteva volume. 

Ediţiile utilizate peniru . întocmirea, celei de faţă sunt: 

Pentru « Mihai Vodă cel Rău»: 

1. FOILETOANELE din ziarul « ROMÂN UL» anul 1, n. 16, 

17,18, 21, 22, (Bucureşti, 1857) unde a apărut pentru prima oară 

naraţiunea sub titlul «Mihnea Vodă cel Rău», 1508—1510 :; Scene 

istorice din Cronicele Țării Românești. 

Această tipăritură e notată în variantele ediţiei de faţă. cu a. 

2. SCENE ISTORICE DIN CRONICELE ȚĂRII ROMÂ- 

NEŞTI, MIHNEA VODĂ. CEL RĂU, 1508—1510, < ediţia I-a > 
București, tipografia lui: Ferdinand Om, 1857, p. 1—36 (cu alfabe- 

tul slavon de tranziţie). Această ediţie, e notată în variantele ediţiei 

de față cu A. 

i 3. SCENE ISTORICE DIN CRONICELE ROMÂNEȘTI 

MIHNEA VODĂ (CEL RĂU), DOAMNA CHIAJNA. < ediţia 

a IL >> Bucureşti, librăria A. Daniilopulo — Pasagiul Român, 1860. 
„p. 1—93 (cu alfabetul slavon de tranziţie). Această ediţie « e: notată | 

în în variantele ediţiei de faţă cu B. 

4. SCENE ISTORICE DIN CRONICELE ROMÂNEŞTI, 
MIHNEA VODĂ CEL RĂU, DOAMNA CHIAJNA, ediţiunea a 
III-a, Craiova, Editura librăriei S. Samitea, 1886, p. 1—58, în - 
colecţia «.Biblioteca Literară », (cu alfabetul latin).. Această ediţie 
e e za variantele ediţiei de faţă cu C, 

ISTORICE DIN CRONICELE - ROMÂNE TI,. 
MIHNEA VODĂ CEL RĂU, DOAMNA CHIAJNA, ie
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IV >, în vol.:I din « Scrieri literare şi istorice », Bucureşti, Editura librăriei. Socec & Comp; 1887, p. 61—104. Această ediţie e notată 
” în variantele ediţiei de faţă cu'D; .. Ie A 

| 6. MIHNEA VODĂ CEL RĂU ŞI DOAMNA CHIAJNA, 
SCENE ISTORICE DIN CRONICELE ROMÂNEŞTI, < ediţia 
a V-a>, în colecţia « Autorii Români. vechi “şi contemporani ), 

” Bucureşti, Editura Librăriei Socec & comp. 1894, p. 1—46. Această 
„ediţie e notată în variantele ediţiei de faţă cu E. ae 

În afară de aceste șase tipărituri, Al. Odobescu mai proiectase 
una la 1881, după cum am arătat mai sus, care însă n'a apărut, 
Sau poate că aceasta, pusă la cale la. 1881, vede lumina tiparului 
abia la 1886: cea însemnată cu C în variantele noastre, dacă nu 

z 

chiar. la 1894. adică ultima, întru cât este singura ce conţine expli-” 
carea materialului lexicografic, despre care vorbeşte în scrisoarea 
adresată lui J. A. Cantacuzăne, - 

Iată ce găsim în această privinţă în acea scrisoare. către J. A. | 
Cantacuzăne, dela Paris, la 16 Noembrie 1881: 

Pour ce qui est de mes nouvelles historiques ă moi, - je serais certâi- | 
„ hement tres flattă et ires heureuz şi vous me faisiez honneur d'en 
4raduire une, la « Doamna Kiajna »,: par exemple, puisque « Mihnea 
Vodă » est deja connu en allemand. Mais la langue ă pari, pensez vous : 

„quwelles aient assez d'interât litteraire ou-dramatique pour .paraitre en 
Public autrement habillees qwă la valaque? Si oui, J'applanirai bune 

„des difțicultes que pous ezprimez dans votre lettre, c'est-ă-dire la rarete 
du livre imprime, eu. vous enpoyanit successivement les quatre parties de“ 
na, nouvelle, transcrites en lettres latines, en pue d'une seconde cdition. 

„„„Cette lettre sera suivie de pris de la I-re partie dont M-me Odo- 
- “ besco a dejă termină la copie. ! 

II. Pentru « Doamna Chiajna » : 
1. « REVISTA CARPAȚILOR» (vol. |, t. 1, p. 8—A9(1)p.. 

'264—281 (11); t. II, p. 97—129 (III şi: 1V) “Bucureşti, 1860) unde a 
apărut pentru prima oară naraţiunea sub titlul: « Doamna Chiajna», 

"episod istoric. Această tipăritură va fi notată în variantele edi- 
„ei de faţă cu a.. -. i a



402 ” “INTRODUCERE | 

„. Ediţiile: 2, 3, &şi: 5 sunt 3,:4; 5, şi: 6-din ediţiile de mai sus: 

citate-pentru « Mihnea Vodă cel Rău », ediţii notate în felul următor: 

2, (1860), p. 45—117 = A; 3 (1886), p. „19 = B; 4 (1887), 

p. 1405—175 =C;:5 (4894), p. 47—192 =D 

III. Pentru. Psevds-Kinighetihkos ): a 

4. VEYAO-KYNHTETIKOE, epistolă scrisă cu gând să , fie 

Precupântare la cartea « Manualul Vânătorulului », Bucureşti, Tipo- 

grafia Statului, 1874, p. I—XII, 1—262. Această ediţie e notată. 

în variantele ediţiei de faţă cu A. 

2. . BASM. VÂNĂTORESC, BASMUL FECIORULUI DE 

ÎMPĂRAT. CEL CU NOROC LA VÂNAT [ediţia a Il] «Bi- 

blioteca. Naţională ». Craiova, Editura Librăriei $. Samitcea, 1885, p.. 

1—64. [Conţine numai cap. X şi o parte din cap. XI]. Această ediţie: 

n'are note în subsol și e notată în variantele ediţiei de faţă cu B. 
3. YEYDO-KYNHTETIKOZ, epistolă scrisă cu gând să fie: 

precuvântare la cartea « Manualul Vânătorului », < ediţia a IIl-a > 

în vol. III din « Scrisori literare şi istorice», Bucureşti, Editura: 
Librăriei Socec & Comp., 1887, p. 1—2419. Această ediţie e notată. 

în variantele ediţiei de faţă cu C. 

In tehnica propriu zisă a exprimării textului ! am sntosbuințat 

următoarele semne: : i 

= > spre a închide cuvintele sau literele pe care le-am introdus: 
noi în text, deşi ele lipsesc: în ediţia luată ca bază. 

-[. .] spre a scoate din text cuvintele sau literele care există în: 
» ediţia de bază, dar care, după convingerea noastră, nu 

» provin.dela autor, sau sunt greşite - dacă provin dela: 
„acesta din urmă. " . 

(. ) spre a cuprinde ceea ce chiar autorul pune în paranteze.. 

î spre a închide pasagiile, sau cuvintele greşit: transmise. 
Rândurile fiecărui capitol au fost numerotate pe margine din 5 în 

5, spre a se indica în variante şi în note rândul despre care e vorba. 
In variante. tehnica indicaţiei: este următoarea: In frunte. se: 

pune numărul rândului, urmează textul respectiv aşa cum apare 
el în diferite ediţii notate cu inițialele stabilite. -
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Intre diferitele variânte ale. "aceluiaşi : “pasaj: sau: cuvânt, 
„lăsat un loc liber, iar; spre a! deosebi variantele diferitelor | pasaje 
sau: cuvinte între: ele; am. întrebuințat: o linie: orizontală. în. locul 
spaţiului liber. care. separă  :variantele referitoare. la același pasaj. 

Un exemplu din « Mihnea: Vodă cel: Rău, L.y.. 
„? * 47'în valea. Ursoaii:a A” .: : în valea: Comanacului BCDE-—30 
"băiatul i Il ieșit din copilărie a băiatul abia ieșit din n copilărie ABCDE. 

Aceasta î însemnează că în rândul 17 găsim textul respectiv în cdi 
țiile a şi A, iar în ediţiile BCD şi £ găsim celălalt text; mai departe 
în rândul 30 găsim un. text în ediţia « aşi: alt - text în cdiiile A, B, CDşi BB. e cc E i 

Pentru: indicarea: notelor autorului: am arătat în aparat (va: 
riante) începerea lor prin: două -linii paralele orizontale, arătând 
deci prin aceasta că de acolo-de unde sc:află cele:două linii paralele 
şi orizontale încep notele. autorului care sunt de două feluri: 'unele 
pentru: indicarea bibliografiei sau. a. unui foarte scurt; comentarii 
și altele pur lexicografice. : - i 

Pe cele dintâi le-am exprimat cu toate variantele lor; punând 
numărul rândului la care se. referă; apoi cuvântul la care se referă 
închis: în parantez; pentru celelalte am 'procedat la “fel numai cu 
deosebirea că după cuvântul -din - -parantez am pus semnul=. 

"Iată un 'exemplu din « Doamna Chiajna , IV.: A 
-31 frătănelui său a. - frătână-lui său A | frăţinălui său: B 

  

frăţinăsău CD=. Note: la 8—9.(poia vegheală =) binevoinţa D; la 
17. (armean) "Vornicul Ureche mA BC. a Sa 

: tai tă 

Cână un. pasaj variază în două irei ediţii, iar a patra, de 
exemplu, este aproape identică cu cea anterioară, numai că diferă 
cu.un' singur :cuvânt -sau două, n'am: mai reprodus. “tot “pasajul, 
ci numai cuvântul. sau: cuvintele - schimbăte- puse între puncte de 
suspensiune. -. : ij m 

Când a fost :nevoe de.unele- explicaţii editoriale în. “cuprinsul 
variantelor, aceste explicaţii: sunt tipărite cu literele: rărite.; * '* 

.. „asi . . 1. 

7e
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“De exemplu: (Pseudo-Kinighetikos, II)... Să 

_48—49 fecundă Vinere A spornică Vinere C=——= Notă la 49 

(lumești): traducerea versurilor latineşti se: află în 

notăA versurile latinești se află în notă, iar tra- 

ducerea lor în corpul scricrii C. 
“ De obiceiu, atât variantele cât şi notele se aşează în josul paginii; 

noi nu am procedat așa, ci le-am pus la urmă, de. oarece. așezarea 

aparatului critic în josul paginei ar fi dat ediţiei o ţinută greoaic, 
mai ales pentru aceia cari vor citi textul lui Al. Odobescu,.nu din 
interes filologic, ci din cauza farmecului literar al operei. | 

Pentru corespondenţă, unde fireşte nu există variante, notele sunt 

în josul paginei, iar rândurile textului nu sunt numerotate, fiindcă, . 
după cum am spus mai sus, această parte a ediţiei noastre nu e critică. 

Pe lângă aceasta, transcrierea corespondenţei sale. în limba 

franceză a prezentat o foarte mare dificultate. Grafia lui Al. Odo- 
bescu este adesea indesciirabilă şi, fiindcă n'am voit să inventăm 
nimic; acolo unde ne-a fost imposibil să citim, am arătat lucrul 
acesta prin semnele de suspensiune...... ce precedează semnul 

întrebării pus între paranteze, iar lecturile - dubioase sunt urmate 
de același semn de întrebare pus între paranteze. Cum aceste seri- 
sori conţin unele pasaje strict personale, sau. unele. nume proprii 
ale supravieţuitorilor 'epocii, faţă de care autorul: are păreri ireve- 
renţioase, sau în sfârșit unele amănunte absolut neinteresante 
am fost siliţi să facem câteva omisiuni, spre a nu alimenta pe 
de o parte, prin rcîmprospătare, anumite vrăşmășii, iar- pe de alta, 
ca să nu publicăm pasaje perfect inutile. Aceste omisiuni sunt 
exprimate tot prin semnul suspensiunii fără a mai fi urmat de 
semnul întrebării. NE a ” 

De exemplu: 

  

1 

Vous avez du voir par les journaux tous les vols, brigandages 
ei assassinats qui se font â Bucarest et un peu partout le pays, 
grâce ă l'&vasion des forgats d'Ocna (l ya 2 ou 3 vasions (2) 
et de Văcăreşti il y a quelques. .....(2). Cela devient trâs inquistant 
et Je pense souvent î vous ă ce PrOpOs. eco... Ilya 

4
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precistment dans la bande. des brigands un Mărunţelu qui n'est, 
„certes, ni celui d'Argeș, ni un parent ă lui. Mais tout de mâme!: 

+ La criminalite est contagieuse et exemple  enhardit les mâchants, 
Il se peut mâme que les passions politiques s'en' mâlent' Tous est | 
bon aux gens. politiques pour culbuter _leurs antagonistes. Et 

"PUS a... ... (2), C'est de la canaille!....... cec. En! 
attendant je vous embrasse affectueusement tous les trois. | 

Numele operei va fi prescurtat în felul următor: M..V. = (Mihnea 
„Vodă cel Rău); D. C. = (Doamna Chiajna); P. K. = (Pseudo- 
Kinighetikos) ; C. = (Corespondenţa) ; iar numele autorului prin A. 

0. = (Alexandru Odobescu).. | - 
„- Fiindcă Pseudo-Kinighetikos prezintă în ediţia primă (1874) o. 
copertă şi o vionetă interesantă prin legătura strânsă -pe care 
o au cu textul operei, le: reproducem, dând .în notele noastre 
explicaţiile necesare. Ie | | 

- Mai reproducem în facsimil una din scrisorile sale şi dăm 3 por- 
trete ale autorului. N is | - 

/
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SCENE ISTORICE 
„DIN CRONICELE ROMÂNEŞTI 

MIHNEA VODĂ CEL RĂU (1508-1510). 
DOAMNA CHIAJNA (1560—1568)
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< PREFAȚA LA EDIȚIA A Ila, 4860 3 
"După titlul și după cuprinderea acestui mnic volum, fieşcine va vedea “am avut drept model, frumoasa nuvelă istorică a Domnului : I&. Negruţi asupra: lui Alexandru Lăpuşneanu. Ca orice imitație, - încercările mele sunt negreșit cu mult mai prejos de acel mic cap d'operă ; în lipsa talentului, m'am silit cel: puţin să păstrez, pe cât „Sa putut, formele și limba Letopişetelor naţionale cu care, în 'drep- tate, se -poate lăuda mai vârtos Țara Moldovei; să: adun datine, numiri şi: cuvinte bătrâneşti, spre a colora aceste: două episoduri culese din cronicele vechi 1), 
Faptele istorice ale unei Țări sau ale unei epoci au totd'auna un interes mai viu când traiul și ideile, obiceiele și graiul de acolo sau de atunci ne sunt. cunoscute. Scopul romanelor istorice este, în 

parte, d'a: ni le arăta; ăsta este şi folosul lor instructiv. _ 
Cei ce pot mult, izbutesc a caracteriza, 'într'asemenea scrieri 

uşoare, o epocă sau o nație; cei cu bunăvoință, dar cu mai slabe 
„mijloace, fac, ca mine, încercări. 

„< PREFAȚA LA EDIȚIA A LIl-a, 1886 > 
Curând se vor împlini treizeci de ani.de când am dat mai în- . 

-tâi în tipar aceste două mici încercări de restituire -a vechilor 
“datine. strămoşeşti scrise într'o limbă care era încă întrebuințată 

- pe vremea copilăriei mele. : 

1) e Mihnea Vodăs. a fost publicat în foiţa ziarului « Românul, din 1857; 
Doamna Chiajna s s'a tipărit în « Revista Carpaţilor » din 1860. Am însemnat | 

pretutindeni, cu numele autorilor în-note, faptele adunate! în! istorie, -
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Abia m'așş îi gândit să le desgrop azi eu însumi din uitare, după 
aşa lung răstimp, dacă nu m'ar fi îndemnat cu tot dinadinsul la 

“această faptă, câţiva tineri din Craiova, iubitori de literatură română, 
printre cari în primul rând domnii N. P. Romanescu, M. Săulescu 

și N. P. Guran, precum și meritosul editor craiovean al Bibliotecii 
Literare. . | 

Dumnealor — şi nu eu —au. judecat aceste. prime ale mele 

scrieri demne de a figura în acea culegere naţională. 
„„. Totuși,:-dacă. generaţiunea cititorilor. de astăzi. ar: găsi cumva 

că.d-lor nu. s'au, înşelat pe deplin, atunci poate.că mi-aș lua şi' eu 
seama și, la vârșta înaintată la: care am ajuns, m'aş cerca chiar de 
acum înainte, să dau fiinţă 'la mai multe alte studii şi plăsmuiri: . 
de aceeaşi natură, pe. care nepăsarea puţin îmbietoare a- publicului . 
nostru .m'a . făcut să le :las-de mari de ani, în stare. de. schiţe, 
de note, de. proiecte, de visări, . e, Da 

La 1860.însă, atunci când încă credeam, — ierte-mi-se o zicătoare 
poporană — că tot ce poate sbura se și poate mânca, iată cu ce 
precuvântare, am dat sbor în lume modestelor,mele încercări tinerești: 

„& După titlul .şi după: cuprinderea acestui mie volum, fieșcine; 
va vedea c'am avut drept model, frumoasa nuvelă istorică a d-lui 
Constantin Negruzzi asupra lui Alexandru Lăpuşneanu. Ca „orice 
imitaţiune, încercările mele sunt cu mult mai prejos de.acel mic 
cap d'operă; în lipsa talentului, m'am silit cel puţin să-i păstrez, 
pe cât s'a putut, formele și limba Letopiseţelor naţionale, cu care, 
în dreptate, se poate lăuda .mai vârtos Țara Moldovei; să adun 
datine, numiri. şi cuvinte bătrâneşti, spre. a, colora aceste două 
episoduri din cronicile vechi. 

" Faptele istorice ale unei: Ţări sau ale unei. epoci au totd'auna uninteres":mai:viu când traiul și ideile, obictiele şi graiul de: acolo sau 'de. atunci :ne sunt cunoscute. Scopul romanelor istorice este, 

E Cei. ce ;pot mult. isbutesc. a--caracteriza. într'asemenea . scrieri uşoare, 0 epocă.sau o naţiune ; cei cu bunăvoință, dar cu mai slabe mijloace,, fac, ca, mine, încercări ! >. -
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«Mihnea Vodă cel Rău» a fost publicat mai întâi în foiţa ziarului 
Românul din 1857 şi tras atunci în broșură osebită ; «Doamna Chiajna» 
s'a tipărit pentru prima oară în Revista Carpaţilor din 1860; în 
acest din urmă an, am format din ambe <le > un mic volum tipărit 
cu litere cirilice, sub titlul general: «4 Scene istorice din Cronicile 
Româneşti». Bune sau rele, Biblioteca Literară mi le retipăreşte 
acum tot cum au fost dela început. Abia se vor ivi vreo trei, patru 
neînsemnate îndreptări de fapte. | 

Paris, 1886. 

N
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MIHNEA VODĂ: CEL RAU. 
„1508-1510 

I. 
MĂNEȘTI, 

e 

«Să n'aibi milă!» 

Ca la două ceasuri cale ? n jos de Ploieşti, curge apa Cricovului, 
care, cu mii de pârâie ce se resfiră şi se "mpreună, împestriţează 
matca sa răsfăţată şi năsipoasă; d'a stânga, câmpia. șeaţă se lun-. 
gește până în poalele munţilor ; d'a dreapta, malul se "nalţă râpos. 
şi acoperit cu păduri vechi. şi stufoase. Pe o culme mai. semeață 
a acelei coaste sta, pe la leatul 1508, cetăţuia lui Dracea Armaşul 
din Mănești ; din- zidurile ei înegrite, vederea coprindea toată lunca, 
cu bordeiele și coșarele ţărăneşti răsipite prin tuiișe. și bălării; mai 

departe turnurile bisericii din Târşor, pe care o zidise cu vre-o . 

câţiva ani mai "nainte, Vladislav-Vodă, ce chiar într însa, zice.Cro- - . 

nica 1), «au perit de sabie», şi în tund de tot, „plaiurile aburoase 

ale Câmpinei şi ale Breazei. : 
„ Într'o zi noroasă de primăvară, puţin în urma Paştilor, cri- 

văţul sufla iute şi 'ngheţat din fundul văilor, iar jalnicele sale ge- 
mete aduceau de departe, împreună cu freamătul bătrânilor ste- * 

'jari, chiotele de vânătoare. ale bătăiaşilor şi lătrătura chelălăită 

a copoilor ; căci departe, tocmai în valea Comanacului, Mihnea, fiul 
Armașului, se desfăta vânând fiarele sălbatice, după obiceiul boie- 

resc de pe atunci, „când stăpânul, pentru a sa mulţumire, rădica 

” 1) Constantin Căpitanul, < Istoriile Domnilor Țării Rornâneşti în 4] Magazinul 
Istoric pentru Dacia», Buc. 1845, t.I. p. 99 >. 

2
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de prin sate toţi vecinii 1) cu gloata, de rămâneau ţarinele nearate 

şi ogoarele pustii 2). 

Un glas de.bucium s'auzi d! odată sunând tare din cetăţuie, și 

vânătorii, deşteptaţi din sgomotoasa şi sălbatica lor beţie, printr'acea 

grea și paşnică chemare, se întoarseră cu larmă spre casă, unii pur- 

“tând pe umeri dobitoacele ucise, atârnate pe bârne, alţii ducând. 
cânii de sgarde și curuii în. lănțuşe. In fruntea lor mergeau călări, 

cu frâul legat de oblânc, "Mihnea și feciorul său, Mircea Ciobanul; 

tatăl, om matur şi vârtos, avea scrisă pe faţa sa păroasă şi poso- 
morîtă şi n ochii săi arzoi și 'ncruntaţi,; strășnicia caracterului 
său: băiatul, abia ieșit din copilărie, vădea o fire și mai sălbatică, 

care-i şi meritase porecla de «Cioban ». 
Amândoi purtau cioboate de piele groasă până la genunchi, 

poturi de dimie albă, un cojoc, scurt de oaie neagră cu glugă” la 
spate, şi chimir cu oţele; la gât aveau grumăjer rotund de zale 
de fier și în cap o ţurcă flocoasă adusă la o parte ; la brâu, satâr 

şi jungher. Unii din vânătorii pedeștri. purtau săneţe 5), ceilalți, 

arcuri şi săgeți. Astfel pășea ceata înainte şi înoptase bine când 
_ajunse în curtea cetăţii. 

— € Descalică măi în grabă şi sui-te 'ncoa); strigă. lui Mihnea, 
din capul scării și cu glasul năbușit, de lacrâmi, o femee cam tru- 
peșă ce nu-i puteai. zice nici tânără, nici frumoasă, — « poierul 
socru, biet, trage ca să-și dea sufletul şi mereu cere de domnia ta 2 

— « lată-mă 'ndată...», şi Mihnea descălicase, urcase Îngusta 
şi direapta scară de piatră ȘI prin tinde întunecoase, mergea la 
odaia tatălui său, - CR 

Câna deschise mica uşă de brad, “el zări pe bătrânul Armaş 
uscat şi galbin, cu fruntea pleşuvă, cu barba albă, zăcând lungit 

1) Aşa se chemau sătenii robi pe vechime. ! Da ii 
2) Vezi în Descrierea Moldovei de” Dimitrie Cantemir, < Demetrii Cante- 

mirii, Principis Moldaviae,: Descriptio antiqui et: hodierni status Moldaviae 
secunda, Politica, cap. IX, De Venationibus principis, 4 
Vârnav) cd.-II, Iași, 1851, p. 195 >. 

2 
. m 

) Puștile vechi; căci puşie 'se. chemau mai înainte- tunurile 

  

pars 

(în tr. rom. de Vasile
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pe.spate pe o velinţă albă, în căpătâiul unui pat ce ţinea d'o parte 
toată întinderea 'odăii. Alături ardea o făclie de ceară galbină, şi 
un biet călugăr bogonisea pe. sloveneşte, dar cu glas slab, rugele * 
agoniei ; în părete: o: mică candelă lumina o veche troiță de lemn, 
şi mai încolo, pe ziduri, stau rânduite, 'peste un 'zăblău vărgat, - 
arme de tot felul, „coifuri, zale de -fier, tuiuri, iatagane trunchiete 
și dispuieri luate de pe la dușmanii învinși. O, singură. armă;.0 
ghioagă 1) de fier, ţintuită, . mare și grea, buzduganul însuşit. 
slujbei de armaş-mare,. sta aşezată pe velința flocoasă d'a dreapta 
bolnavului și mâna-i. osoasă dar slăbită, printr'o mișcare spasmo- 
dică a nervilor, căta încă s'o rădice. - E at 

Când Mihnea intră în odaie, ochii: unchiașului,: afundaţi :sub 
cercul albit al sprâncenelor, clipiră ca:o candelă ce moare, şi bu-. 
zele-i vineţite şoptiră tremurând aceste cuvinte:. !. i 

—«Fătul meu!... fă inimă vitează!... nu te lăsal... fi 
stâlp ţeapăn casei noastre și nu "ngădui să cază biata nioşie 2) pă: 
rintească pe mâna Oltenilor, -p'a Basarabeştilor —trăsni-i-ar Domnu 
din senin!— c'așa avem noi lăsat cu blăstem dela moşi strămoşi: 
pace şi răgaz. să n'avem cu neamul lor cel urgisit... :De-ţi va da 
Domnul. Dumnezeu putere și tărie, să nu cruţi, să m'aibi milă, că 

„nici de tine nimeni nu va avea milă, când te vor vedea înfrânt şi 
ticăit... Mâna mea s'a muiat... nu mai poate rădica- buzduganul . 
ăsta, vechiul meu tovarăș, bunul meu prieten;.. : ia-l acuma tu în 
mânele tale și proașcă să faci, când vei izbi cu dânsul în duşmanii 
noștri... Să .n'aibi milă!...». e 

Glasul i se curmă; ca un fior i se strecură prin tot trupul și ră- 
„mase încleștat... Atunci, în mijlocul acelei tăceri de spaimă, prin 
care trecea suflarea morţii, în loc de sunetul cuvios al clopotelor, 
se auzi o zăngăietură înfundată de cătușe și de lanţuri, Erau bieţii 
vecini” robii şi puşi în fiare de răposatul armaş, cari zăceau arun- 
caţi în fundul pivniţelor cetățuii sale, și acum, în mijlocul nopții, 
își scuturau dureroasele lor lanţuri. - 

1) Măciucă de fier cu ţinte; franţ, massue. 
2) Ţara, patria. - E e :
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Apoi 'totul intră în tăcere; prin odăi abia se auzea ceva suspi- 

-nuri de. femei, şi p” afară văietarea. viforoasă- a. crivăţului. Intune- 

ricul domnea: preste tot. :. - e: 
Deodată însă, începură a se deosebi tropote de cai și, curând 

după aceea, câţiva călăreţi băteau tare cu paloșele în poartă: Stoica, 
om vechiu al casei, deschise oblonul, scoase capul pe o îngustă fe- 

restruie şi întrebă: — «Cine o? 
— « Oameni buni » răspunseră d'afară. : 
— «Ce cătaţi așa înoptat pe la casele creștinilor? ». 
— d Sântem dela Domnie, noi, boieri ai Ţării,. şi venim să ne 

închinăm. noului Domn ales de obşte, lui Mihnea-Vodă »..La aceste 

cuvinte neașteptate, Stoica deschise poarta şi boierii descălicând, 
merseră până la Mihnea, îi sărutară mâna cu smerenie, iar cel mai 

bătrân dintre dânşii grăi într'astlel: | 
—,€ Ani mulţi întru noroc și fericire urăm Măriei Tale! Aflatu-vei 

din svonul şi jalea.obştiei că s'au pristăvit fericitul Domn și. bun 
creştin Radu-Vodă, iar norodul cerând cu o glăsuire ca să-i fii. 
Măria Ta sprijin și părinte, boierii ţării te-au ales ca să urmezi 
răposatului în Domnie, şi pe noi, supusele Mărici Tale slugi, nc-au 
irămis ca să te rugăm din partea tutulor în de obşte, să priimești 
volnic şi bucuros această sarcină. Deci fie-ţi, Doamne, milă de moşie 
și nu o lăsa în prada hrăpitorilor. cari de toate părţile . pohtese 
la dânsa ca 'să o strice şi, să o jăfuiască. La Măria Ta aleargă. . 
toți cu nădejdea, ca puii la cloșcă. Nu-i lepăda; îndură-te, 
Doamne, de "pământenii Măriei Tale și le deschide aripă de 
apărare ». - a 

| Mihnea stăpâni în sineși bucuria, mulţumi cu. sânge. rece boie- - 
rilor și îndată porunci să i se gătească caii de plecare 

La revărsatul zorilor, Mihnea cu fiul său şi cu Stoica, 
trămişi în solie şi câţiva călărași, | 
Argeş. 

i boierii 
se porniră pe drumul Curţii de 

Buna jupaniţă Smaranda, acum Doamnă a 
rimase cu slujitorii și femeile sale ca să 'ngroa 
trânul Dracea, armaşul din Mănești, 

Țării Românești, 
la; pe a doua zi pe bă- 
a mMănăsti a trea Târşorul.
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„CURTEA DE ARGEŞ 
«Nu-i așa c'avuţiile ?s 

amăgitoare? »..... Ă 

Să aflăm acum prin care împrejurări, această cinste, nevisată 
se dete lui Mihnea. - - a . Pa 

Radu-Vodă, căzând sub grea afurisanie şi urgie a patriarhului 
Nifon, se răpusese de o groaznică şi cumplită boală, şi cu toată 
cinstea Voievozilor se îngropase la mănăstirea. sa din Deal. Fratele 
lui, Vlăduţă, era încă prea tânăr ca să ia cârma Țării; boierii de - 
toate părțile umblau cu 'zavistii care de care s'apuce domnia; Ba- 
sarabii, cari mai erau şi bani moşteni ai Craiovii, voiau să aşeze 
pentru vecie neamul lor pe scaunul domnesc; dar ei erau Olteni, 
și boierilor de dincoace nu le plăcea a fi mai prejos. Insă sila d'a 
ţine Țara în vrăjbi îndelungate şi mai ales temerea d'a vedea _viind 
Domn dela Vladislav, Craiul Ungariei, care, prin solul 'său, Emeric 
de Joborg, făgăduia neîncetat boierilor că le va trămite pe Danciul, 
fiul lui + Țepeş-Vodă-t <Țepeluş>, carele trăia în Ungaria la graful 
Zapolia, şi care negreşit ar fi închinat Țara protectorului său, în sfârșit, 
şi frica 'Turcilor ce amenințau necontenit d'a năvăli preste Români, 
făcrău pe boieri ca s'aleagă dintre dânșii pe cel care, prin firea sa 
mai se meaţă, sc părea că va fi cel mai viteaz apărător al Țării: . 
acesta fu boierul Mihnea, fiul Dracii, armaşului din Mănești 1). 

  

ȚĂ Constantin Căpitanul, < op. cil. ibid., p. 112; — < Dionisiu Fotino, > 

<Iorogla 1ijs ndlai Aaxius, ră văv Taavotfaviac, Biaxlas xal Mo?5avlas, Viena, 

1818, t. II, partea IV, cap. |, Domnul XX p. 74-75 >. — < Gh.> Şincai < Cronica 
“ Românilor și a mai mullor neamuri încât au fost ele aşa de amestecate cu Românii, 

„căt lucrurile, întâmplările şi faptele unora fără de ale allora nu se pot scrie de 

înțeles; din mai multe mii de autori, în cursul de 34 de ani culeasă şi după anii 
dela naşterea Domnului nostru Is, Chr. alcătuită, Iaşi, 1853, t..I], p. 116> — 
<lohann Christian von> Engel <Geschichte der Moldau und Yalachey,. 

„Halle, 1804 I. “Theil, Aeltere Geschichte der Walachey, IL Periode, $ 27,- pp. 
-191—197>, 

. , 3
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Iată dar pricina pentru care-l vom găsi, câteva zile după moartea 

tatălui. său, în curtea domnească dela Argeș; însă nu va mai fi 
aci asprul vânător cu cojoc de oaie. Azi Mihnea a "mbrăcat che- 

peneag de catifea roşie cu ceaprazuri și cu bumbi de aur, cioareci 
albi tiviţi cu găitane de fir, cisme cu pinteni poleiţi ș? un gugiuman 

de samur cu surguciu de pietre scumpe. Astfel se coboară el cu 

alaiu din curţile domnești, până ?n vale la biserica, pe care Radu- 
Negru-Vodă o lucrase cu mare meșteșug, împestriţând cărămizile 
și scobind flori în piatră. | | 

La ușa bisericii, îl întâmpină mitropolitul Maxim cu mai mulţi 
arhierei, purtând Crucea şi Evanghelia, pe care. Domnul le sărută 
cu multă cucerie; la urmă merse de 'ngenunchie drept la ușa din 
mijloc a altarului, îşi rezimă capul gol de sântul preastol, iar mitro- 
politul, puindu-i omoforul pe cap, îi citi cu glas măre rugăciunile: 
de încoronare ale. împăraţilor bizantini, şi-i unse fruntea cu 
sântul mir. -: - 

Sculându-se, -Mihnea sărută preastolul şi icoana Adormirii 
Maicii Domnului ce sta pe iconostasul din dreapta, ca hram al 
mănăstirii, şi, viind în mijlocul bisericii, mitropolitul îi puse pe cap: 
coroana Voievozilor şi-i dete în mână spata şi buzduganul domnesc, 
ce le ducea pe o perină roşie, marele spătar. Atunci prea sântul 
părinte împreună cu marele posteluic, îl duseră de subțiori până 
la strana poleită ce se 'nălţa pe trei trepte la dreapta în biserică, 
purtând pajera "Țării săpată în lemn. Când se urcă noul Domn p” acel 
scaun bogat, cântăreții glăsuiră rugăciunea: « Tebe Boga hvalim » 1). 
șI oastea de afară slobozi puștile şi săneţele cu chiote de bucurie: 
şi începură a suna din tobe, din pauce, din trâmbiţe şi din surle. 

Toţi boerii sta rânduiţi și ascultau liturgia. Când se sfârsi. dumnezeiasca slujbă, Mihnea ieși din biserică, îmbrăcă în tindă caitanul alb cu guler de samur, încinse paloșul şi încălecă: pe ur armăsar cu harșa de fir și cu zăbale suflate cu aur. Atunci se porn: alaiul îndărăt la curţile domnești 
=, 

- 

1) Te-deum laudamus
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In cap mergeau, ca să deschidă drumul, Dorobanţii cu gârbace . 
şi Vânătorii de plaiu şi de Olt cu lungi săneţe; în urma lor veneau 
Roșiorii şi Verzișorii călări, despărțiți în căpitănii, fiecare cu steagul 
ei, purtând mintene roșii şi verzi ; apoi caii domneşti, acoperiţi cu 
grele harșale de fir și de mătăsuri; îndată după aceştia, Mihnea 
însoţit de patru viteji Ferentari cu lăneile poleite 'n vârf şi la mâ- 
nere, și urmat de boierii de taină, cu Vătaşii, Aprozii, Armășeii şi 
Lipeanii lor. Apoi urmau Copii<i> din casă, toţi feciori de boieri, 
îmbrăcaţi cu șavanele și cu cabaniţe de felurite stofe scumpe, având 
mari podoabe şi fotaze la cai 1); ei şi cu Aprozii purtau sângeacul 
sau steagul cel mare și două tuiuri turcești date dela Impărăţie. 
După dânşii veneau Lefegii<i> cu haine galbene, Simenii şi Scu- 
telnicii pedeştri<i>;. apoi gloata boierilor mazili şi boiernaşilor, iar 
la sfârşitul tuturor cetelor, o grămădire amestecată de slugi boierești, 
de orăşeni, de neguţători şi de săteni. 

Alaiul se opri în curţile domnești; Mihnea descălică, trecu printre - 
boierii rânduiţi în îndoit şirag, intră în sala mare a spătăriei şi 
se urcă pe tronul domnesc, scoțând coroana din cap, drept semn 
de jale pentru tătâne-său ce murise. 

Marele postelnic sta în picioare la dreapta lui. | | 
Mai întâi veni mitropolitul Maxim ca să-i . săruie mâna și-i 

rosti câteva cuvinte de urare în limba sârbească. Călugărul Maxim 
fusese trămis de Craiul Ungariei ca: să împăciuiască pe Radu- Vodă 
cu Bogdan, Domnul Moldovei, și de atunci, deşi era sârb de near, 
rămăsese ca mitropolit în Țară 2); Mihnea răspunse pe scurt că-i 
pare rău unde nu se pot înţelege d'adreptul, şi părintele, întor- 

"cându-se spre norod, îi dete obicinuita! binecuvântare. 

IRA . . | . , 

3) Miron Costin, <Zetopiseţul Țerei Moldovei dela Aaron - Vodă, de unde 
esle părăsit de Urechi Vornicul de Țeara de jos, cap. x, A doua Domnie 

a Radului Vodă cel Mare, în Mihail Kogălniceanu, Letopiseţele Țăriii. Mol- 

dovei, Iaşi, 1852, 1. 1, p. 258>. | | NI 
?) <Gh.> -Şincai; op. cit., Vol. II, a. 1508, p.:1î& şi a. 1506, p. 109; 

< Iohan Christian von> Engel, op. cit., t. |, p. 192. Acest mitropolit era din 
neamul Brancovici. 

- - 
g*
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12 OPERE LITERARE 

După dânsul înaintă un poier bătrân ; postelnicul, vorbind către 

—-4 Sluga  Măriei Tale, Pârvu vornicul Basarab, sărută poala 

Măriei 'Tale ». | - . 

— «Te afli - zdravăn, - jupan Pârvule? », întrebă Mihnea cu 

un zâmbet de bunătate prefăcut și amăgitor. 

_— « Slavă Domnului, Măria Ta; ne ţinem și noi cum putem » 

a Dar. neica Barbu, cum trăeşte? 1 Nu-l văd p” aici». 

— «E şezător la dregătorie, Măria Ta, în Craiova ». 

- — «Bine face. Ei, măre. boieri, domnia voastră » — zise el 

aruncându-și ochii asupra gloatei, —« să fie în "Țara Românească 

mulţi bărbaţi de treabă și cu temeiu, precum sunt aceştia», vrând 

să însemneze pe Basarăbeşti, « în frica lui Dumnezeu vă zic c'ar 

îi blagoslovenie cerească!... Spune- mi, jupan Pârvule, - pare- 

mi-se aveai mai mulţi prunci». - 

— Cu adevăr, am trei feciori, Măria Ta, ş ş'au crescut flăcăi mari». 

__—a«Apoi să le facem de căpătâiu; să-i însurăm. „Ce. mu-i arăţi 

şi nouă ca să-i cunoaștem? ». 

— «Nu ştiu cum să dovedesc. Mării Tale mulţumită pentru | 

atâta milă și cinste ce dai casei mele». 

 —«La boieri vrednici toate se cad jupan vornice! ». 

Atunci trei tineri, între 15 și 25 de ani, cu mândre și "i răgălașe 

“chipuri, veniră să sărute mâna domnească. | 
— a Acesta e fiul meu Ilie, pe care am socotit peste puţin să-l 

se citea bu- 

curia unui părinte, 

—— a Să fie comis mare în zilele mele și voiu să-i fiu -nun>. 

— d Acestălalt» adause Pârvu, -qe fiul meu Neagu, 

învățat multă carte dela fericitul patriarh Nifon ». 
e — a Să-mi fie logofăt de aproape». 

Tânărul, închinându-se adânc la Mihnea, îl. rugă, drept. har 

să-i lase vătăşia -de Vânători. - 

, —M am deprins cu dânşii şi ei cu mine, 
Miiria Ta », zise cl cu glas neted și hotărât. 

care au 

ca -trup cu suflet,
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— a Fie-ţi pe “plac 5 răspunse Mihncâ în neinărginita sa 
* milostivire. - | 

113, — Acesta e cel mai mic al meu fecior, Dragomir » ». Ă 

— « Voiu chiar de azi să-l număr printre Copiici> mei din casă ». 
Tatăl şi toţi trei feciorii se 'mchinară lui Vodă şi postelnicul 

începu a numi pe ceilalți boieri. 

Ceremonia se: sfârşi, şi toată boierimea rămase încântată de noul 
120 - stăpânitor; fiecăruia îi dase sau îi făgăduise un os de ros. 

— « Dumnezeu să-i dea ani mulţi de vieață şi de „Domnie »! 
zicea fiecare ieșind din pragul! domnese., - | - 

„Nu trecu multi timp şi “sosi vremea să se facă nunta lui Ilie, fe- 
125  ciorul vornicului Pârvu Basarab, cu Ilinca, fica lui Radu, spătarul 

din Albești. 

In ziua aceea, curtea domnească se "mpodobi ca de o'sărbătoare, 
şi 'ntr'adevăr vrednici erau amândoi logodnicii de asemenea po- 

, _doabă. Amândoi tineri, frumoși şi bogaţi, se păreau meniţi pentru 
130 o desăvârşită norocire. - Când tânăra fecioară se arătă cu conciul 

semănat cu diamanturi, cu aburosul zovon de filaliu, cu auritul 

- văl de beteală răsfirat pe un biniş de sevaiu alb, cu grumazul aco- 
perit cu şiruri de mărgăritare şi cu cununia de flori pe frunte, ar 

fi zis oricine că vede icoana cea mai blândă și cea mai smerită a 
135  Pururei-Fecioare. ! . 

Acea frumuseţe pătrunse pe toţi, iar mai cu seamă pe ! Mihnea, 

- în a cărui inimă deşteptă patima cea mai ficroasă şi mai nerușinată; 

Nunta se făcu însă cu veselie; covorul, pe 'care stau mirii la 

. cununie, era semănat cu galbini venetici ; de toate părţile prin odăi 

140 ploau, pentru: boieri zaharicale, iar în curte, pentru norod, bani 

„mărunți de argint şi de aramă cu mărcile banului Barbu Basarab 

şi lui Mihnea-Voevod. La masă, ginerele şezu la dreapta. lui 

Vodă, şi purtă în cap gugiuman domnesc; după cină boieri şi ju- 

paniţe se prinseră în horă, și când veni ceasul de a se sparge cheful, 

5: un slujitor de sub masă începu să cânte ca cocoșul, ca să: vestească 

că se apropie - ziua. -. - 

,
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Toţi: se 'ntoarseră pe la casele. lor cu făclii și cu masalale, toţi 

veseli, mulţumiţi, dar nimeni mai mult decât tindrii însuraţi. 

Insă abia intrase ginerele în odaia făgăduinţii, cumpărând cu 

cai şi cu arme această dorită plăcere dela îraţii şi dela rudele miresei, 

ce stau la ușe şi-l opreau d'a intra, abia avuse vreme, în dulcea lor 

grăbire, să stingă candela, când niște tâlhari, pătrunzând pe Îuriș, 
într'acel cuib de fericire, sugrumură în pat pe Ilie şi luară cu sine 

trupul mortului, pe mireasa leșinată și toate sculele ce erau răsipite 
prin odaie. | 

A doua zi spaima şi jalea era scrisă pe toate feţele; nimeni nu 

ştia ce să zică, ce să gândească; Mihnea singur simţea în sineși, 

nu mustrarea unui cuget de om, ci mulţumirea unei inimi de fiară 

sălbatică ce şi-a îndestulat patima uricioasă. 

Unii boieri șopteau, într'adevăr, dar pe ascuns și numai acasă 

la vornicul Pârvu, cum că s'ar fi zărit într'acea noapte oameni d'ai 

lui Stoica, credinciosul lui Vodă, ce acum ajunsese logofăt mare, 

strecurându-se pe sub cumpăt în casele răposatului Ilie comisul, 

„c'acest omor nu s'ar îi făcut numai ca să prade bogăţiile lui, în 
sfârşit, că ar fi găsit a doua zi cămărășeii boabe de mărgăritar răsi- 
pite chiar prin odaia de culcare a lui Vodă, de unde un om tiptil 
scosese, când se crăpa de ziuă, un trup de femeie învelit într'o rasă; 

Aceste vorbe ajunseră până la urechile lui Mihnea și, puţin 
după aceea, cl pofti la masă pre câţi auzise c'ar fi grăit aşa. 

La ospăț, Mihnea se arătă foarte mâhnit pentru pierderea unui 
aşa bun și tânăr slujbaș ca Ilie. Când cuparul îi aduse potirul de aur 
din care bea Domnii, şi când păhărniceii dreseră pe la toţi prin 
pahare, Mihnea se sculă, închină drept mulțumită pentru darul şi 
mila Dumnezeaiscă şi rosti cu glas întristat un cuvânt, în care 
arătă cum că toate «sunt trecătoare pe pământ ; tinereţe, pricopseală, 
sănătate, frumuseţe și slavă, toate daruri ale Proniei; cum că se 
scutură ca frunzele toate bunurile câte ni le. dăruește, pentru o 
zi, milostivirea cerească; dar mai vârtos, cum n'or să fie zadar- 
nice şi amăgitoare, averile şi bogăţiile <pe> care le agonisim: noi - 
muritorii și care ne vin dela zadarnica omenire? >, 

1 
<
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Auzind aceste înțelepte şi tânguioase cugetări, bătrânul Pârvu 
lăcrima, iar ceilalţi boieri stau pe gânduri, obidiţi şi câteodată 
ziceau, dând din cap: « Adevărat c'așa este!» 

Această tăcere fu întreruptă de medelnicerii ce aduseră pe 
masă, în sahane de argint, un morman de pilaf alb și fumegos. 

— «Poitiţi, luaţi, boieri!», le zise Domnul şi fiecare pe rând 
turnă cu lingura din sahan; însă abia apucaseră să ia: în gură și 
s'amestece, când toți, strâmbându-se ca de durere de inăsele, adu- 
şeră mâna la gură şi-şi scuipară pe tipsii dinţii lor. împreună cu 
boabe de mărgăritar. Unii de durere umblau să se scoale dela masă. 

— « Staţi pe la locuri, boieri! », strigă atunci Mihnea cu glas 
tare. — «Ci nu vă zăticniţi din gustare! Fie-vă aceasta numai 
pildă la zisele mele de: adineaori ce le-aţi încuviinţat cu gândul 
și cu graiul; fie-vă drept învăţătură ca nu doare cumva să pohtiţi 
la bogății ca la vreun bine mare. Ispitele lumii sânt multe şi de 
tot felul, dar nu sânt spre folosul omului; averea "adimeneşte pe 
om ş'apoi îl scârbeşte; așa și bobul de mărgăritar e mai mare 
şi mai cu preţ decât bobul de orez, dar sparge dinţii. Astfel cuget 
eu în mine şi drept aceea am vrut să aibă și boierii mei dovada 
plăsmuită, că nu doare cumva vreodată să spună vreun bâr- 

fitor, — lumea e plină de' oameni răi! —că am pobhtit cu la do- 
"bânzi... Ei! spuneţi âcuma, boieri domnia-voastră, nu-i așa că 
avuţiile's amăgitoare? ». : 

Și la aceste din urmă cuvinte, -un zâmbet batjocoritor i se juca 
pe buze, iar logăfătul Stoica, râzând înghesuit de strâmbările bieţilor 
știrbiți, se mira în gura mare cum de nu i s'a întâmplat şi lui să 
dea peste un bob de mărgăritar în pilaf, şi cu o slugarnică viclenie 
făcea mare haz de gluma înrăutăţită a stăpânului său 1). 

Cu atâta se sfârși ospăţul, dar Mihnea pricepu că sfiala intrase 
în inimile, boierilor, şi că prepusurile se schimbase în siguranţe, la 
ochii Pârvuleştilor! Deci, înainte chiar da fi ochit, el trebuia să 

1) Gluma cu. mărgăritarii în pilai e o tradiţiune Păstrată prin graiu despre 

un boier lacom la avuţii.
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'dea lovitura 'cea grea. Hotărirea o luase, dar îi lipseau: mijloacele ș 

Basarabii erau împrăștiați prin toată Țara; ci îl înconjurau până 
şin palat; de aceea în casa sa, șe temea tiranul de a cere sfat chiar: 

dela credinciosul: său, Stoica, ca nu cumva, auzindu- -se vorbele. 
lor, să prevestească cineva pe Banoveţi. Ii trebuia însă neapărat. 

un om ca să întindă laţurile şi să pună cursele în lucrare. 

Intr?o zi, stând cu logofătul în odaie, deodată cl chiamă un 

fustaş dela perdea: . | 
— «Să ceară Doamnei», îi zise, € cheile dela pivniţă şi să-mi 

deschidă ». i 
Fustașul plecă să “mplinească porunca, şi Domnul cu Stoica 

se coborâră în beciurile boltite ale palatului. | 
După ce intră, Mihnea porunci pivnicerilor'să iasă şi să-l lase 

singur cu logofătul; însă din întâmplare, Dragomir, fiul Pârvului, 
ce de curând intrase printre Copii<i> din casă ai curţii, și de curio- . 
zatate copilărească, se coborîse cu chelarii în pivniţă, fiindu-i teamă 
de dojana lui. Vodă, se ascunse încet şi pe furiș în fundul unei buţi 
“goale, şi deacolo, tremurând de groază, el putu deosebi următoarea. 
vorbire 1): 

— «Ştii, Stoico, de ce te-am adus aici? » 
— « Ascult, Măria Ta». 
— «Pe sus în case nu-ţi'dă nimeni pas să vorbeşti: cevaşi în 

taină ; pare că stau păreţii și trag cu urechea >. : 
— « Aşa, Măria Ta: mă mir cine a putut bănui adevărul despre. 

moartea lui Ilie și despre cele ce s'au petrecut aici cu mireasa lui, 
care — Dumnezeu s'oierte!—a şi murit acum pe mânele maicilor ».. 

— «Păcat de dânsa, că era gingașă și voinică muiere; ca o 
balauroaică mi se sumeţea împotrivă... ) 

— «Ei! vezi Doamne, toate acelea le spune acuma lumea în-: tocmai precum sau petrecut; „aceea bine faci. să te fereşti > - 
În N 

1) Cronicarul anonim, < Istoria “Țării Româneşti de când au a -. 
mânii,> în € Magazinul 1 eș u oscălecat „Ro 

storic pentru Dacia 5, t. IV, Buc. 1845, p. 244, “



5
 

u
 “i
 

260 

IX]
 

&
 

[II
 

t>
 

= ct
 

_ , _ MILNEA VODĂ CEL RĂU a 195 

-— d Apoi doară că nu-o fi blăstem ca și d'aicea de sub pământ, 
„să iasă svon de ceea ce vom chibzui. Ascultă-mă tu bine; vezi 
că nu mai e de dus mult cu Craiovenii;: au prins de veste de toate 
şi, ca copoii adulmecă orice mișcare a Domniei. Fi! până aci! 
Am obosit tot înghițindu- mi amarul; sunt sătul de atâta fățărie! 
Voiu, în sfârşit, să-mi ridic piatra după i inimă, să mă mântui cu 
4otul de dânșii ». 

—.« Măria Ta ești Domn și ai toată puterea ; "poruncește, ce : 
„să facem? ». - 

— « Să găsim, Stoico, un mijloc d'a-i pune pe toți d'odată la 
mână, şi atunci nici pruncul din mumă să nu scape!.. Aoleu, 
neam blăstemat de Basarabi! căci nu te iveşti acum colea sub. 
palma mea ca să te strivesc ca. p'această jiganie! » și : mâna lui 
turti cu furie pe fundul unui butoiu un păiajen ce- e-și urzea în tihnă 
iţele sale. 

— « Banul Barbu n'a venit la curte», adause Stoica “dus pe : 
"gânduri ; — «se vede că se teme de ceva... | Neagu a trecut cu vână- 

„torii săi peste Olt; nici asta nu e semn bun. Știi ce!... Măria Ta 
să le scrii pohtindu-i, cu - politică 'la scaunul Domniei, iar cărţile 

să le dăm în mâni de. oameni sdraveni, . care să nu-i slăbească 
din vedere. D'or veni de bună voie, îi prindem cu tot nemetul 

„lor aici; iar dacă vor Simi - ceva ş'or vrea să. pribegească, atunci . 

mesiţii Măriei Tale îi vor aduce ferecaţi. Cât despre Pârvu și 

copilul său, îi avem mai aproape și se pot lesne priveghea ». 
= — «Bine le-ai gândit tu; mâne să-mi faci carte către Barbu 
şi poruncă de învârtejire Neagului;. să rânduești oameni ca să 

nu scape din ochi pe Pârvu. Toate să fie puse până mâne la cale, şi, 

Doamne ajută! Când m'oiu vedea: scăpat şi de odrasla asta de Olteni 

blăstemaţi, o să mi.se mai veselească inima în-mine. Acum chiamă 
pe pivniceri, şi să le bem aldămașul... Noroc bun, măre bădiţă !». 

— a Să-ţi fie de bine Măriei Tale!». - 

Pivnicerii şi butarii se coborîră sub boltă, 

— «Ei! feţii mei», le zise Mihnea, «să trăiţi! Bună treabă 

mi-aţi lucrat voi aicea ; toate's trainice și curate; păreţii spoiţi,
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pe jos e aşternut năsip neted și "mărunt; buţile stau bine înţe- 

penite pe chezașii lor; tocitorile sânt așezate frumos pe căpătâie. 

Acum să vă. vedem şi vinurile! Ia trageţi-mi încoa câteo cin- 
zeacă dela cep». | 

Și Mihnea mergea și gusta din bute în bute; vinurile dela Dealul- 

Mare, dela Drăgășani, dela Săcuieni, dela Greaca, pelinurile stifoase 

şi profire; ţuica de prune și de drojdii, rachiurile de sacâz și de 

anason, din. Chipru și din Anadol. Când ajunse spre fundul întu- 
" necos al bolţii, întrebă: 

— «Dar colo 'n fund ce e?» 
— « Ia! sunt niște buţi goale, să trăeşti Măria Ta! dar iaca mai 

încoace un butoiaș de vin de Drăgăşani, tocmai de când cu Laiotă 
Basarab. Ce mai vin! să trăieşti, Măria Ta, parcă bei miere și ţi 
s'aprinde foc la inimă ». 
— « Ado'ncoace, pune pâlnia mare și toarnă cu vedriţa, ca să 

bem norocul lui Laiotă ș'al neamului său de Basarabi» şi, asvârlind 
pe gât un pahar de vin chihlibariu, rânji ca cânele când vede căi 
se gătește prada. : 

Logofătul Stoica nu apucase încă să toarne pe hârtie ierogli- 
ficele sale pisanii, când copilul. Dragomir, spăimântat de cele ce 
auzise din fundul buţii, alergă la casa tătâne-său şi destăinui pla 
nurile tiranului. Până "'nserat Pârvu își rădicase casa ca să pribe- 
gească, și doi lipeani de.olac se trămiseră cu această veste Banului 
și Vătafului Neagu. Tot neamul Basarabilor, până să nu prinză 
Domnul de veste, trecuse Dunărea și ducea jăluirile sale la Poarta 
Sultanului, 
- Mihnea, văzând că „aci boieri au întâmpinat răzbunarea sa, își înmule turbarea în fel de fel de cruzimi: nci să se: 
să se arză şi să sfărâme până la pământ toate casele. ie at pate 
ricele lor pre unde se vor fi aflând, în Curt de A îi ' Ar a i în Craiova, în Brâncoveni; pe slujitorii. i po mesi le si oătea la urmă, închizându-i pe toţi n mânăstirea bi Ari ia a Bistriţei, ce era clădită chiar. de banul Barbu . Basarab, a a îi dete foc: x - într'însa. oc. de. arseră toți
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De atunci înainte tiranul, lepădând orice văl de fățărie, începu 
a face răutăţile pe faţă. Pe boieri îi omora; avuţiile le lua; soțiile 

"şi fiicele le necinstea; dăjdii multe punea asupra Țării. Pe Mitropo- 
litul Maxim ce sta împotrivă la nelegiuirile sale, necutezând a-l ucide, 

îl depărtă, dându-i solie la curtea lui Vladislav, Craiul Ungariei 1). 
În urma plecării Mitropolitului, el silui o nepoată a lui, și fra- 

tele acesteia, un sârb anume Dumitru Iacșăg, își scăpă zilele fugind 
în Ardeal, unde aşteptă ceasul răsbunării 2). 

Se vede dar că Mihnea urma vieața sa de desfrânare atât cu 
jupaniţele boierilor curteni, cât și cu femeile după afară, şi toate 

acestea se petreceau sub ochii Doamnei. Smarande, care stăruind 
toată ziua la furcă și la războiu, la cămară și la jicniţă, păzind prazni- 
cele şi posturile, spovedindu- -se şi făcând mereu la mătănii, trecea 

toate cu vederea și trăia o vieaţă de găzdoaie harnică şi de bună 
creştină. : 

In anii domniei lui Mihnea-Vodă se căsători şi fiul său Mircea, 
şi luă de soţie pe fata lui Rareș-Vodă dela Moldova, anume Dom- 
niţa Chiajna. ă 

„Astfel trăia la culmea puterii şi a măririi, familia răposatului 
Dracea armașul, şi nu prevedea groapa ce sta căscată, dinainte-i; 
astfel şi lupul, cu puii săi pustiează codrii fără d'a bănui laţul ce-i 

va înstruna într'o zi pe toţi. 

- Ă IL | 

COTMEANA 
Ă - « Iuga e ruşinoasă... 

dar e sănătoasă... 

Un an și jumătate trecuse de când Mihnea ţinea cârma Țării, 

A 

şi boierii pribegi, — Basarabii şi alţi câţi putuse să scape “din mâi-: 

nile tiranului, — după multe și anevoioase rugăminte, dobândise 

  

1) <Iohan Christian von>.: - Engel, <op. cit., t. I, p. 1992>. 

2) Constantin Căpitanul <op. cit. ibid, p. 112>:; Cronicarul anonim, <op. 

cil. ibid., p. 243>.
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în sfârșit, ajutor, dela Dinpărăţia turcească. Sultanul Baiazit dase 

poruncă pașii dela Dunăre ca să intre cu oştire în Țara Românească, | 

şi să așeze în scaunul Domnici pe Vlad” cel Tânăr sau Vlăduţă, 

fratele răposatului Radu-Vodă. 

__ Deci, în toamna anului 1509, trei pâlcuri de oaste turcească 

sta gata să treacă Dunărea, din care unul, sub poruncile lui Neagoe 

Basarab, răzbi mai nainte de celelalte în Oltenia și acolo se adaose 

cu Pandurii și cu Vânătorii ce veneau cu bucurie să se închine la 

vechea lor căpetenie. Si - 
Toate acestea se auzise, dar nu lămurite, la curtea lui Mihnea, 

şi Domnul socoti de folos a trămite în cercetare preste Olt pe fiul 

său, Mircea, cu vre-o câţiva Aprozi credincioși, dându-i -i și pe logo- 
fătul Stoica. ca să-l însoţească. 
"Mircea, temându-se a merge dM'adreptul în Râmnicul: Vâlcei, şi, 

nevoind a trage nici chiar tiptil la gazdă în oraș; mai nainte de a 

fi aflat.ce se petrece pe acolo, se opri la mica mănăstire Cotmeană, 
puţin mai jos de frumoasa vale a Luminilor,. pe Topolog: Sfinţise 

soarele din dosul piscurilor Coziei, când el poposi în paşnica vâlcea 

unde stă pitită mănăstirea, ca un cuib între munţi. La poartă era 

un turn ce acum s'a dărâmat; ograda, încinsă cu ziduri, înfățișa 
pe dinîntru patru șiruri de chilioare cu „tinde lungi și i arcuite; în 

Aprozii așezară vr'o două-trei corturi în curte; iar. feciorul de 

Domn. și credinciosul Stoica, după o cină de sehastru, mai mult 

decât cumpătată, merseră -să se odihnească în chilia „starițului, 

ce slujea de arhontărie. | 
— « Părinte, când va toca de noapte, să treacă cu toaca pe la 

ușa noastră, ca să mergem şi noi la:.biserică >; zise Mircea călu- 
gărului ce-i însoţise cu felinarul dela-trapezărie: până la sălaşul lor. 

Călugărul se gătea să se "ducă: —« Blagosloveşte, - părinte », 
îi spuseră călătorii. — « Domnul să vă blagoslovească,: feţii mei! » 
ȘI, trăgând ușa chiliei,. o închise cu clanţa. — 

) Această mănăstire, ce ţinea de Cozia, a fost zidită de Mircea cel. “Bătrân 
„Și. dreasă de Alexandru Ipsilant,
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Abia apucase însă să-i fure somnul, când d'odată o sumedenie 
de călugări cu rasele ne” ncinse, cu pletele- şi bărbile sbârlite, deteră 
năvală în chilie și-i deşteptară cu aceste vorbe spuse pe. sărite: 
— « Fugi, Măria Ta, scapă- ți zilele... Ne-au călcat hoţii!... 

sânt la poartă o mie şi mai bine. de - haramini levinţi, cu să- 
neţele. gata de foc și cu paloşele goale. ;. Zic că sunt ai lui Neagoe 
Basarab și cer să.-te dăm pe Măria Ta... Fă-ţi pomană cu noi; 
fă ce-i face și ieși de aici, că e vai şi jale de Măriă Ta şi de biată 
mănăstire! ». . - 

Aceste cuvinte spuse pe nerăsuflate- -și de mai mulţi” d'odaiă, 
făceau o larmă care sperie şi ameţi pe ticniţii și somnoroşii călători. 
— «Ce ziceţi? Cum?. Ce e?», întrebau ei uluiţi. 
Dar pricina era netedă. Neagoe aflând în Râmnic că Mircea, 

fiul lui Vodă, ar fi mas de” conac noaptea pe ascuns la schit la Cot- 
meana, se răpezise cu Vânătorii săi şi niipădise pe la miezul nopţii 
cerând să-i deschidă porțile; călugării s'au temut să nu le facă vreo 
stricăciune de va găsi pe vrăjmaș în zidurile lor; de aceea, plini de 
spaimă, îndemnau pe Mircea să fugă. 

— « Dar pe unde?», întreba acesta, « de vreme ce ziceţi. că 
lotrii stau la poartă » | 

— «lată, p'această fereastră » îi răspunseră, arătându-i o 
crăpătură îngustă ce da în partea pădurii.  . . 

— « Fuga ce rușinoasă! cugetă prinţul, zăticnindu-se la ideea 
de a fugi fără de împotrivire. ” 

— « Dar. e sănătoasă! » adaose înțeleptul Stoica. , 
_În minutul acesta, strigătul: « Foc! dăm foc la mănăstire!... » 

repetat de mai multe sute de glasuri, făcu pe călugări să-și piardă 

"eu totul minţile; ei împinseră- pe bietul Mircea desculţ, fără căciulă, 

numai în cămașă 'și cu brâul târâind 1!) până la fereastră și-l îm- 
brânciră jos. Stoica sări după dânsul. 

„Ș amândoi, în întunericul“ nopţii, o > luară d a fuga prin păduri. 
> : . Dia . _ 

-1)- Cronica anonimă, <op. cil:>, în e (Magazinul > Istor<ic> pentru 
„Dacia », t..1V, <pp.- 246-247.
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Călugării, mântuiţi de primejdioșşii lor oaspeţi, deschiseră por- 
ţile Pandurilor învierșunaţi. In furia intrării, unii dintr'aceștia, 

apucase pe nevinovaţii călugări de barbă, dar Neagoe se răpezi 
încruntat cu paloşul la dânşii: —4 Să nu stricaţi pe nimeni! 

strigă el în gura mare şi curtea se umplu de oaste. 
Aprozii lui Mircea, văzându:se împreșuraţi d'atâta gloată, unii 

se predară de bună voie, alţii căzură sub numeroasele loviri ale 

dușmanului. . | a | 
„ Neagu puse să cerceteze prin chilii, prin pivnițe, şi, neaflând pe 

nimeni, crezu c'a fost amăgit. Vânătorii lui aprinseră focuri în curteă 

nănăstirii și p'afară, şi, după veșnicul obiceiu de popas al Româ- 
nilor, puseră căldarea de fiertură în crăcan și 'ncepură să pove- 
stească basme şi zicători glumeţe.: 

Când tocă de otârnie la schit, Neagoe intră în biserică, se în- 

chină cu smerenia unui Făt de Domn cuvios și, la ieşire, vărsă în 

mâna starițului un pumn de bani de aur, ca să-i fie spre pome- 

nire: — € Să-ţi dea Domnul slavă și mărire!», zise călugărul 

cu îaţa luminată de o cucernică lăcomie, și ceilalți șoptiră: 
«Amin! ».. o 

„ Dinzi de dimineaţă Basarabul își rădică tabără și se întoarse în 
Râmnie. | - . 

Pe când la Cotmeana se petreceau acestea, Mircea și Stoica 
urmau prin păduri calea lor cea rătăcită ; plini de groază şi temându-se 
încă să-i fi urmărit, ei fugeau înainte, speriindu-se de orice sgomot, 
de orice șoaptă, de frunzele ce fâşiiau pe cracă, de vântul dimineţii 
ce mătura uscăturile, de broasca ce sălta în mlaștină, de vătuiul ce 
sbughea din iarbă. La fieşce sunet, ci se ascundeau în tufe ş'apoi 
frigul umed al nopţii de toamnă îi făcea să pornească de isnoavă,. 
desculți și despuiaţi. Multă vreme ei rătăciră pe poteci și pe cărări : 
pierdute până ce deteră întrun drum mare. 

Atunci, de mai multe ori se întâlniră cu cete de ostaşi ce mer- 
geau, şuierând din frunză, către Olt; dar frica îi făcea să se pitească 
între bolovanii drumului și să-și oprească suflarea până “i vedeau : 
depărtaţi. ” -
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Asilel petrecură toată noaptea, însă mâna dumnezeiască îi 
puse pe calea dorită; când se revărsa de zori, drumeţii pricepură 
că sunt aproape de Curtea de Argeș. ' | 

Se răsipise pâcla dimineţii şi soarele se înălțase vesel ca d'un 
stat. de om pe cer, când ticăiţii călători -ajunseră în cetate, dobo-. 
riţi cu totul de ostencală și de felurite încercări ale acestei groaznice 
„nopţi. 

Sosirea lor şi vestea ce aduceau, pricinuiră o nouă jale în pa- 
latul domnesc. De cu noapte începuse de prin toate părţile să vină 
știri cum că Turcii ar fi trecut Dunărea la Giurgiu, și, la urmă, că 
Basarabii ar fi intrat cu oaste şi cu Domn nou dela Impărăţie în 
București; în sfârșit, că un nor de Turci înainta cu mers grabnic 
ca lăcustele spre curțile Domnești. i | 

Auzind toate acestea, Mihnea trămise să adune în grabă boierii 
la svat; dar pe unde se duceau Aprozii să-i cheine, veneau îndărăt. 
cu răspuns, care că -pribegise peste noapte, care că de cu seară 
plecase să întâmpine pe Turci la Bucureşti. Trămese atunci să strângă 
în curtea palatului puţina oştire ce se afla şezătoare la Argeș; 
dar toată se răsipise sau apucase să treacă'peste Olt la Neaguw 
Basarab. 

Copii<i> din casă se răspândise ficcare pe la „părinţii săi, 
astfel încât Mihnea se văzu de odată năpustit de toată curtea 
și de toată oștirea sa, singur cu ai săi și cu câteva bătrâne slugi 
părintești. | a ” 

Atunci sângele se aprinse într'însul și turbarea îi coprinse. su- 
fletul, în minutul acela când oricare altul s'ar fi desnădăjduit. In 
zadar se oţerea împotriva răstriștii şi căta în capul său înfierbântat. 
un: mijloc. de împotrivire. Toate erau mute la al său glas, toate 
în preajmă-i stau mărmurite și reci ca ghiaţa; nici o fiinţă nu se 

aprindea la focul ce ardea într'însul. În zadar umbla cu pas răpede- 
prin odăi, ștergându-și sudoarea de pe frunte, și isbea cu pumnul 
în păreţi răcnind: — « Nu; nu se poate să cază într'astfel Mihnea! 

Săriţi la mine copii!...2.. Dar. nimenea nu venea și numai bolțile 
răspundeau cu urlet la răgușşita sa chemare.
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133 Mircea şi Stoica încă nu ieșise -din a lor amorţeală ; spaima 

şi obosirea sleise cu totul sângele într'înșii. Ei ședeau încremeniţi - 

„pe laviţe, cu capetele pe mână, cu ochii turburi și holbaţi; semănau 

a fi pierdut orice simţire. ” e 

Domnița Chiajna, care peste vreo câţiva ani avea să fie eroina 
» 410. dela Șerbănești, sta lângă dânșii cercând a-i îmbărbăta și-i suduia - 

| cu aspre .cuvinte, arătându-le că datoria lor este să alerge. prin 

cetate, să adune, de pre unde vor putea, luptători și să vânză cu 
al lor sânge, cinstea tronului și a neamului lor. .- ” 

| Zadarnice poveţe! când crau părăsiți de toată boierimea, de 
145 toată oastea și de tot norodul, unde crau ei să mai găsească 

apărători? i | 
"- In împrejurări ca acestea, Românul e mai înţelept; cl nu-și 

primejdueşte zilele până când nu "vede câtuși de puţină nădejde 

de isbândă ; atunci, mai bine se trage înapoi, ca la urmă să poată 
150 sări mai departe, a DR a 

Aşa dar, potolindu-se şi văzând, în sfârșit, că nu e prin putinţă 

a sta cu armele împotriva cotropitorilor, Mihnea porunci să se gă- 

tească de plecare. Atunci ai fi văzut pe toţi, slugi și stăpâni, cu 
feţile pălite cu ochii sticliţi, alergând prin odăi, rădicând avuţiile 

155 domneşti în lăzi și în boccele ca să le încarce, îmbrâncindu-se și - 
împiedicându-se și mai rău, întwacea pripă desnădăjduită. 

Când se sfârșiră pregătirile, doamna Smaranda şi: domniţa 
Chiajna se urcară jalnice în rădvan, una umilită ca un voinic ce . 
s'ar vedea silit să fugă dinaintea vrăjmaşului, fără d'a se lupta;. 

i60 cealaltă oitând. după casa ei așa frumos direticată, după cămara-i 
plină cu merinde, după trâmbele de borangic n | 

" Dogatele cusături rămase pe ghergheturi.. | Sa 
Mihnea, tânărul Mircea, Stoica şi câţiva credincioși. slujitori | 

umblau călări pe delaturile rădvanului, triști. și ofiliţi ca osândiţii 
ce au apucat calea ocnei. În urmă-le venia un chervan mare mo- 
cânesc plin până în covirltir de sipeturi, care . ducea pe drumul 
băjeneriei bogăţiile lui Mihnea-Vodă. Da | 

Ei apucară spre munţi şi trecură graniţa în Ardeal, 

cţesute și după 

“105
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IV 

- -. SIBIIU 
« Să ştie tot omul că am 

« omorit pe Mihnea-Vodăl! *. 

Cât ajunse în Ardeal, — întracea ţară unde. atâtea neamuri 

războinice, Unguri, Saşi, Români şi Săcui, stau înghesuiți şi în 

veci gata pe vrajbă, — gândul cel dintâiu al Domnului mazilit fu 

să strângă o adunătură de oameni cu simbrii, în capul cărora să 

_meargă să-și ia Domnia înapoi. . a MR 

- Planul său nu isbuti; oştirile lui Vlăduţ îi răsipiră “simbriaşii, 

şi el atunci se duse să se aşeze cu toată familia în Sibiiu ; dar inima 
lui încă nu cra înfrântă și capul lui se muncea mereu cu ideea da 

redobândi tronul. De aceea trămise pe Stoica cu bogate daruri 

în Visegrad la Craiul Vladislav al Ungariei, ca să-i arate plângerile 

sale împotriva boierilor. Țării şi să-i ceară totd'odată ajutor și ocrotire. 
“Vladislav, lingușit d'a vedea atâta supunere din partea unui 

Domn român, îi răspunse printr'o carte măgulitoare, în care îl 
numea 4 bunul său frate » şi-i făgăduea că-l va sprijini cu oaste în 

primăvara "viitoare, îndatorându-l însă să primească legea cato- 

lică şi să-i închine Țara-Românească, unind-o prin lege și tracta- 

turi de supunere cu crăiia Ungariei. Zâmbitoarea nădejde a pu- 

terii: făcu pe Mihnea să priimească toate aceste învoicli umilitoare. 

Lege, familie, avuţie! ce n'ar îi jertiit el oare acum pentru o sân- 

geroasă răsbunare? 

Ah! ce sălbatică veselie îi umplea sufletul, când. printre visele 

viitoarei sale măriri, zărea capetele. Basarabilor înşirate în ţepe 

Vremea. d'acum însă cerea ca: ascundă asprele aplecări ale 

inimii sale și să stea cu zâmbetul mulţumirii în veci gata pe buze, 

pentru orice semn de  compătimire sau de cinste, pentru orice făgi- 

duinţă de ajutor. 

--  Craiul Vladislav scrise totdedoată orășenilor din Sibiu, porun- 

„<indu-le ca pe « Mihnea-Voevod, pe ai săi, și toată casa şi neâmul A 
, CI 
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lor, nebântuiţi, siguri și fără împiedicare, să-i ţină acolo în 

mijlocul lor, şi în cinste să-i aibă; preste acestea, pe toţi să-i apere 

şi să-i ajute şi să fie datori în tot timpul a le prinde parte, nici. 
„să cuteze altmintrelea a lucra » 1). 
„Această crăiască carte fusese citită în mijlocul pieţii mari de 

către magistrul oraşului și toţi € înțelepţii, luători de seamă și cre- 
dincioşi ai Craiului iubiţi ». Sibienii se făgăduiseră să împlinească 

cu credinţă, luare de seamă şi înţelepciune -poruncile iubitului lor- 

Craiu. . . . 
De atunci înainte Mihnea, pus sub credinţa de obşte și botezat. : 

în legea catolică cu mare pompă, dinaintea Sibienilor papistaşi, 
fu privit ca cea mai însemnată persoană din cetate. Norodul îl 
cinstea, îl iubea și se închina la dânsul; adevăr e că nimeni nu putea: 
Îi mai milostiv decât - Domnul român. In toate zilele, magistrul 
oraşului, loan Agota, şi judeţii și juraţii veneau să cerceteze de: 
trebuinţele Prinţului.: In casa lui, comitele de Temişoara, loja de: 
Șom, trămis acum în părțile Bârsei, nobilul Ioan Horvat de Vin-. 
gart şi toţi grofii şi nemeşii din Sibiiu și de prin prejur alcătuiau: 
o curte, care se bucura de bilșugul și de traiul domnesc al Voie- 
vodului mazil.. La. mese şi seara în adunări, Mihnea le povestea 
jafurile 'şi -prădările boierilor, dușmanii lui, şi lesne crezătorii săi: 
ascultători se mirau, în simplitatea lor săsească, ce oarbă ţară e 
aceea ce se dă în mâna unor astfel de tâlhari şi leapădă un Domn 
care, străin și pribeag, în câteva luni numai, umpluse Sibiiul de: 
bunătăţile sale. a 

Un biet poet latin, loan Salius, ce se bucura. şi el de cinstea 
de a îi printre numeroșii oaspeţi ai. Prințului, începuse a pune pe 
versuri laudele sale arătând vechea slavă «a neamului său domnesc, 
întinsa” lui. stăpânire, dreapta-i- străşnicie împotriva prădătorilor: 
şa furilor, râvna lui d'a uni creștinătatea subt o 
dorinţa-i d'a scăpa Bizanțul de păgâni, 
ori 

urâcioasa viclenie -ce-i răpise tronul, tocmai când era în mijlocul tăriei șa grămezilor 

1) <Gh.> Șincai, <op. cit. vol. II, pp. 126—127>, 

singură 'cruce,.-:
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de aur» 1). Insă atunci când era poetul să-și pornească Pegasul 
pe căile zâmbitoare şi înflorate ale viitorului, când era să cânte 
glorioasa redobândire a tronului ce se apropia şi să-și ii plata cu- 
venită inspiratelor sale strădanii, o împrejurare cruntă. curmă 

deodată strălucitoarele nădejdi ale Domnului şi ale linguşito- 

rilor săi. | o . 
Șederea lui Mihnea în Sibiiu strânsese acolo mai mulţi oameni 

ce purtau cu dânşii câte o veche răsbunare și cari, plini de jal: 
nica aducere aminte a trecutului, urmăreau ca piaza rea, pe îm: 

blânzitul tiran. | , 
Nemilostiva ursită sau pronia răsplătitoare făcuse ca acești 

"oameni să se întâlnească, să-și destăinuiască unul altuia aceeași 
ură și împreună să chibzuiască a lor .răsbunare. 

In casa lui Danciu Țepeluș stau adunaţi într'o seară trei oa- 

meni. Unul de vârstă mezie, purtând îmbrăcăminte ungurești, are 
un obraz, pe care:se citeşte o prostatică râvnire la mărimi; acesta 
e stăpânul casei, fecior de Domn și neîmpăcat dușman al lui Mihnea, 

carele se suise pe tronul hotărît lui de Vladislav și acum încă îi 
răpise sprijinul ocrotitorului său. Al doilea e un boier bătrân de 
Țara Românească, cu barba albă şi cu fruntea înorată de o veche 
mâhnire ; acela e Radul, spătarul din Albeşti, a cărui fiică, Ilinca, 

fusese jerttită cu atâta cruzime de către fostul: Domn, chiar în noaptea 

ci de cununie. : 

In sfârşit un tânăr, purtând zeghea „sârbească, ţine mâna pe 

hangerul dela brâu, pare c'ar fi gata să 'spele î în sângele tiranului 

necinstea unci surori siluită de dânsul; îl cheamă Dumitru lacşăg 

şi e nepotul mitropolitului Maxim. 

Ei se par a-fi- după o lungă sfătuire; i iar bătrânul boier, în- 

tinzând cu încetul mâna întrun vas de aur ce sta pe masă, scoase 

dintr'însul o hârtie îndoită şi citi cuvântul: « Hangerul! ». 

1) Vezi Epitatul latin al lui Mihnea în < ohann Christian von> Engel, 

<op. cit t. 1, p. 193>. 

i 9*
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lacșăg săltă de bucurie, strigând: —«E al meu»: Ceil alți. 

doi răspunseră : — 4 Dumnezeu să te ajute!» 

Radul Bosomorit aruncă în îoc o altă fâșie, pe care seria 4 Şirean- . 

gul» și Danciul rupse cu necaz, una care zicea: « Otravă». » 

Fără de.a mai spune o vorbă, ei se despărțiră... 

A doua zi era 12 Martie 1510 și „praznic mare al sfântului Papă 

Grigore. “Toată obștea cuvioasă, „muieri și bărbaţi, asculta cântă- 

rile latinești ale băratului şi răsunetul măreț al organului. Pe 

piaţa mare, dinaintea bisericii nu e nimeni; d'oparte se vede numai 

un zid boltit; de cealaltă, un tufiș de pomi îndesaţi. | 

Acum slujba s'a sfârșit; creştinii, îmbrăcaţi ca de sărbăteare, 

ies din toate părţile, făcându-și cu aiasmă semnul“ crucii pe frunte 

şi se răspândesc pe la casele lor. Mai în urmă de. toţi și umblând 

cu pas greu, se “coboară <pe> treptele de piatră ale: catedralei, 

Mihnca-Vodă însoţit de nedeslipitul său Stoica şi de Ioan Horvat 
de Vingart 1);.contoșul Domnului, sur și lung, cu ceaprazuri de fir, 

e deschis la piept și lasă să se vază o scumpă blană de samur, la fel 

cu căciula depe cap. Nimeni dintr'îrșii nu poartă arme într'o zi. 

mare ca aceea. 

— € Frumoasă şi măreaţă slujbă! », zise Domnul către Iorvat. 
— « În curând se vor bucura de dânsa și pământenii Măriei 

Tale, când cuvioasa- ţi râvnă îi va adăpa ja isvorul adevăratei 

credinţe. . .». | 

— Așa c, negreşit. "Stiu bine că voiu întâmpina oareşcare 

anevoinţe, piedici şi zavistii; dar lăsaţi-vă . pe mine 5; zise el 

zâmbind în silă, &voiu purta crucea în. mână de fier.. In zadar 

Atunci, sărind ca un trăznet din tufiș, 
cu hangarul în mână și în iuţeala isbirii al pironi cu fierul drept î în 
“peretele boltit de pe piaţă. Abia avu vreme Mihnea să-i zică cu 

  

» Nicolae Olahul, < Hungaria sive de originibus gentis, regionis situ dioi- 
sione,. habitu atque opportunitatibus, c cap. XII, $ 1V, în Mathias Bel, Ad- 
paratus ad historiam Hungariae 'sive . Colleclio miscella, monumentorum inedi- 
torum partim, partim. edilorum, sed |ugientium. I, Posonii, 11735 p. 2%>. 

4 

un om se răpezi la el. -
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0 mirare plină. de dispreţ: — «Tu cine eşti?» și, pierzând orice 
simţire, căzu mort pe brânci. Hangerul, isbindu-se de lespezi, ii 
pătrunse coastele şi ieşi sângerat prin spate. | 

Tovarășii lui Mihnea rămaseră încremeniţi de spaimă și ucigașul 
se făcu nevăzut;. dar peste câteva minute, un om striga în gura 

mare din elopolniţa bisericii: « Să-știe tot omul că am omorât pe 
Mihnea-Vodă «1). Acela era lacşăg. 5 

La acea semeaţă ș și groaznică strigare ce se răspândise ca o fur- 
tună prin tot orașul, norodul întreg se turbură; începură a trage 
clopotile şi cetăţenii, prin case, îmbrăcau zeaua de sârmă şi coiful - 

„de fier şi se înarmau ca la o mare primejdie. Adunați toți d'avalma 
și cu sgomot pe piaţa mare ei priveau cu jale la strălucitul răposat, 
când strigările turbate ale lui Iacşăg și vaietele familiei - dom- 

„neşti ce sosise în grab pe locul de omor, întărâtară mânia norodului. 
Un cetăţean mai aprins și mai îndrăzneţ dibui. pe ucigaș în turnul 

cel înalt şi cu o împuşcătură îl lovi drept în cap 2). Trupul lui lacşăg 

căzu -sfărâmat pe pietre. - - Să 

Acesta fu semnul isbucnirii: — « Săriţi pe ucigași !...) sbierau 

din toate părţile. ” | E - | | 

— « Danciu şi 'Albescu au fost înţeleși cu  +âlharul acesta », 

"strigă Stoica după treptele bisericii, presupuind acuin tainica lor 

înfrățire. - - 

— «Pe dânşii copii!.. „Ei au ucis: pe bunul Domn! | pe milo- 

stivul Mihnea!... pe tatăl sărmanilor!!....pe fala Sibiiului!!... 

Pe dânșii, copii! daţi, daţi năvală!...».. Aceste strigăte, repeţite de 

mii de glasuri,- porniră gloata cu volbură după piaţă, şi toţi se ră- 

peziră la lăcaşele bănuiţilor omoritori. 

- Acolo se petrecură groaznice măcelării *) ; pe toţi din casă, stăpâni 

“şi slugi, îi sfâșie norodul învierșunat, și trupurile lor trunchiate și 

___*2) Constantin. Căpitanul <op. cit. ibid, .p. llh>. 

tărîte prin țărâna uliții, le asvârli, ca stârvuri, afară din cetate. Astfel 

uncori soarta îneacă în acelaşi potop pe vinovat şi pe. răsbunători! 

1) Constantin Căpitanul <op. cit. ibid, p. h>: 

3) Gh. Şincai, <op. cit. vol. II, pp. 194—126 >.
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Abia noaptea aduse ceva liniște în oraș, dar cetăţenii rămaseră 
armaţi ca să ducă a doua zi cui cinste trupul lui Mihnea-Vodă până 

155 la cel din urmă al său sălaș, în biserica Sântei Cruci dela Dominecani!). 
Sibiiul amăgit plânse multă vreme pe crudul tiran căruia dincolo 

de Carpaţi îi zicea: « Mihnea cel Rău». Judecătorii curţii crăiești 
făcură cercetare asupra acestor nenorocite împrejurări și familia 
Domnului rămase cinstită şi apărată în Sibiiu, până când soarta 

„160 armelor, iarăși protivnică, o sili să treacă la Țarigrad. 
Mircea Ciobanul a fost. Domn al Țării mulți ani după acestea, 

şi mai mulți Domni din "neamul: Dracii, armașului din Mănești, 
au stat, la deosebite vremuri, pe tronul Țărilor noastre. 

Bucureşti 1857. 
Dă . 

Bi
 

PIN 
3) <Michael> Sigler, 

carum et vicinarun regionu 
III p. 64>. i 

<Cronologiae Rerum Hungaricarum Transilvani- 
m, liber. ], cap. V, în Mathias Bel, op. cit.
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Clopotele bisericii domnești din târguleţul Bucureștilor băteau 

cu glas jalnic şi treptat; iar de. sus, de pe colnicea dealului de 'mpo- 
trivă le răspundea cu răsunet tânguios şi depărtat, mica turlă ră- 
tunjită a bisericuţei lui Bucur. * . - 

Era pe la sfârşitul lui Fevruarie, anul 1560, şi de curând se adu- 

sese în oraș trupul Mircii-Vodă, cel. poreclit Ciobanul, care, la 25 

ale lunii, murise pe drum, când se întorcea din Ardeal!) ori că 

boierii pribegiţi acolo, pe cari el se 'ncercase cu făgăduieli minci- 

noase şi cu viclene jurăminte a-i înapoia în Ţară, îi urziseră cu otră- 

vuri pieirea, ori că Dumnezeul milostiv se 'ndurase, în sfârşit, 

de nevoile bieţilor creştini împilaţi de acest crunt stăpânitor și 

hotărîse acum ceasul asprei sale judecăţi. 

De patru ori?) Mircea fusese: aşezat Domn cu sila î în Țară de 

Poarta turcească, și numai hulă şi ură îşi ridicase asupră- şi prin: 

năpăstuirile sale; iar, mai 'ales, pe boieri îi bântuia şi-i muncea 

  

2) Constantin Căpitanul . = Istoriile Domnilor Țării Româneşti, Domnia 

Mircii-Vodă, 1. 7066, în « Magazinul Istoric pentru Dacia », t. I, pp. 181—182, 

Buc. 18453 — Cronicarul Anonim, < Istoria Țării Româneşti de când au 

descălecat Românii, în « Magazinul Istoric pentru Dacia, t. IV, p..274, Buc. 

1847>. — <1. Chr. von> Engel < Geschichte der Moldau und Walachey, Halle, 

1804, partea IL, $ 42, p. 222>. 

- <I. Chr.> Engel, <op. cil partea 1, $ 40, 4, 2, PP. 216—222>.
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cu răutate, ca doară să le plătească cu amar și cu chinuri, omorul 

„tătâne-său, Mihnea Voevodul, şi lunga isgonire_a neamului său şi 
pismă lor cea -neîmblânzită. Drept. răsbunare, mulţi dintr înşii 

căzuseră sub sabia Beşliilor, mulţi iar, fugăriţi în Ardeal, așteptau: 

acolo să le vie și lor rândul pe roata schimbătoare a soartei românești. 

Se 'nţelege dar că, cu moartea Domnului, trebuiau acum să ă le 
renască nădejdile și să se asmută ale lor nalte râvniri. 

Insă Mircea își dase obștescul sfârşit pe scaunul Domniei,: în: 
mijlocul tărici: sale; deci toată măreaţa pompă a unci domnești. 

înmormântări umplu-târgul, Ja a sa pristăvire, de. o jale adâncă. 
şi "ngrijată. 

“Noua curte domnească din Bucureşti, clădită. printre sălciile de- 
pe malul: stâng al Dâmboviţei şi 'nconjurată de” ţepene ziduri, cu. 

„creste "nalte și cu înguste ferestrui de meterez, era plină de o gloată. 
posomorită pe care abia o ţinea în strună un șirag îndesat de Doro-- 

al căror lat acoperiş. 
de şindrilă -se 'ntindea jur-împrejur cu streşine largi și revărsate, - 
stau adunaţi, cu o' cucernică smerenie, împrejurul trupului împo- 

„ banţi şi de Aprozi. Sus în casele domnești, 

dobit al răposatului, toate căpeteniile Țării, N 

Preoţii se coboriră mai întâiu pe scară și începură cu obişnuitul! 
viers a lene, cântecele. de îngropăciune; de'două lature se întindea. 
oastea pedeastră cu prapurele plecate, cu săneţile în jos; In mij-- 
locul ei mergeau cerniţi boierii de taină, unii purtând p'ai lor umeri: 3 
sicriul luminatului mort, alţii ţinând pe mâni plioapa, pe. care: 
sta încrucişate sabia și buzduganul domnesc; îndată. apoi, căl-- 
când cu pas sigur şi apăsat, venea văduva răposatului, Doamna. 
Chiajna, pe al cărei chip în “veci încruntat, nimeni nu putea dovedi. 
-păsurile inimii sale; părul ci începuse a cărunţi, dar. trupul său. 
cra" "nalt, portul ei drept și falnic, ochirea-i straşnică și hotărităș 
capu-i căta mândru în sus fără grijă și fără sfială. Pentru cea din. 
urmă oară ea îmbrăcase albele podoabe şi vălul de beteală ale e 
resci, ca să ducă pe soţul ei la veșnicu-i lăcaș, căci după 
aceea văduva nu mai scotea veșmintele. cernite, Așa « er 
vechimii, * 

ra
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“La dreapta ci umblau doi cocobi tineri, ca de-14 şi 15 ani, cu. 
haine negre şi cu feţe obidite. Aceştia erau moștenitorii, acum săr- - 

mani, ai lui Mircea. Cel mai mare de ani Pătru, beteag şi mărunţel 
la boiu, înainta cu greu, sprijinindu-se într'o cârjă; fratele său, 
Alexandru, îl însoțea ; şi amândoi, plânşi și tăcuţi, semănau duși 

pe jalnice gânduri. E 

D'a stânga Chiajnei, două copile, ceva poate mai în vârstă 
decât fraţii lor, dar îmbodobite în marame negre, ce le ascundeau 

-cu totul obrazele, deovedeau numai prin suspine, și „prin plânsori. 
năbușite, adânca lor durere. 

După tânguioasa familie, alaiul se prelungea cu toţi oamenii 

casei, amestecând cu sunetul jalnic și slăbănogit al tobelor, văie- 
tările lor, — cu călăraşii domnești ce se îngrijiseră a face la caii lor - 

lăcrimarea ochilor cu praf de pușcă 1), — și, în sfârşit, cu tot no- - 
rodul orașului ce umbla cu capetele goale pentru jălire. - 

Alaiul colindă ulițele povârnite ale micului orășel ce abia atunci 

începuse, numai pe malul stâng al gârlei 2), a se împlini i ici cu gardul 
„unei colibe de vecin, mai colo cu ulucele unei căscioare de brăslaș 

ori de scutelnic, mai dincolo cu zidurile unei case: de boier. sau de. 
boiernaş ajuns; trecu şi prin piaţa mare unde șetrele precupeţilor, 

„scaunele  măcelarilor şi tarabele gelepilor?) turci, armeni sau greci, 
„erau închise în ziua aceea, și se întoarse iarăşi în curtea domnească, 

unde răsunau clopotile bisericii, pe care o zidise chiar Mircea-Vodă 

„Ciobanul 1) şi în care, dintre toţi Domnii, cl mai întâiu s'a îngropat. 

Toţi pe rând. intrară în sântul lăcaș; năsălia fu așezată jos 

chiar lângă strana domnească; se zise prohodul și slujba se urmă 

  

1) <Dimitrio> Cantemir, Descrierea Moldovei, < partea II, Politica, cap. 

Despre îngroparea Domnilor când mor în scaun, Iași 1851, ed, II, p. 2 > Si 

:) Constantin Căpitanul, <op. cit. ibid, pp. 211—212> vorbind despre 

clădirea mănăstirii Radu-Vodă de către Alexandru Vodă, fiul Mircii, zice «din 

“jos de: București a, adică afară din oraș: 

3) Neguţătorii străini, 

4 <1. Chr.> Engel, <Anonimus Valachicus, "Ms. e cap. 44 în Gh. Șincai, 

Cronica Românilor şi a mai multor neamuri etc., Iaşi 1853 vol. II, p. 186>, numeşte 

“această biserică Ghiced,.ceca ce însemnează, mi se pare, pe turcește: Sentinelă .
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toată după rânduiala sa; dar când pe la sfârșit începură arhiertii, 

apoi slujbaşii cei mari şi cei mici să se apropie de mort și să-i să- 
rute mâna 'dreaptă şi crucea dintr'însa, câţiva boieri, mai mult 

tineri şi noi poposiţi în biserică, ai căror cai şi arme se auzise 
tropotând şi zornăind p'afară în vremea slujbei, înaintară cu să- 
meţie, şi, -puindu-se drept în faţa sicriului, începură să: strige în 

gura mare „către obștea spăimântată din biserică: 

— « Fie-vă: ruşine, măi fraţilor, să vă spurcaţi buzele pe așa 
mâni pângărite! Scârbă să vă fie a pleca capul la trupul unui 

om, care a fost urgia oamenilor şi biciul Satanii! Oare nu, vă 
e destul că, pre cât a fost tâlharul acesta cu zile, ela hălăduit 

în domnie atâţia mari de ani; ba încă vi'aţi colăcit,: ca târâtoarele, 
la poalele lui și i-aţi lins laba cea mohorită, pe care nu cutezaţi 
a o mușca? Acum, încaile, prindeţi la inimă! lepădaţi-vă josi- 

toarea slugărie! Vedeţi că ochii i s'au stins; coardele puterii sale 

s'au rupt; acum cel puţin îndrăzniţi și voi a face ca mine, Badea 
.Cluciarul, și ca tovarăşii mei, toţi boieri ai Țării, pe carii năpraznica - 

silnicie a Ciobanului ne-a ținut alungaţi pe la străini. Veniţi și vă ple- 

caţi crucii mântuitoare ce cu drept o smulg din mâinile nelegiuitului; 
iar stârvul lui scuipaţi-l ca mine și asvârliţi cu pietre într'însul! ». 

La aceste vorbe îndrăzneţe, însoţite cu fapta, toţi rămaseră 
încremeniţi de ciudă. Chiajna singură se răpezi -către cutezătorii 

tineri, şi cu ochirea-i fulgerătoare îi opri. în loc: 
— In lături, mârșavilor!», strigă ea cu glas puternic. Asta 

vă: e, „biet, vitejia, neruşinaţi păgâni ce necinstiți un mormânt? 

Spuneţi, ce știți mai mult a face, mișeilor, uneltitori de rele, isco- 
ditori de desbinări, ce priviţi de subt tobialăț<oghial> păsul Țării 
și alergaţi, ca dulăii, la pradă? Ce! oare socotit-aţi voi-că, unde 
a răposat Ciobanul, o să rămână turma în ghiarele voastre ca să 
o jăfuiţi, după cum vă place? Hei! măre băeţi, mai va până 
atunci! Mircea s'a dus, dar fiul său a rărnas; și Chiajna î îi e mumă 
și va şti-să-l apere-de voi». - 

Ochii pribegilor se 'ntoarseră către Pătru, pe care Doamna 
îl arăta. cu degetul, zicând acestea ;. dar, când văzură trupul mie 

. >
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și gârbovit al tânărului, un zâmbet de dispreţ le înilori pe faţă și 

Badea Cluciarul adăogi râzând: | 
— « Aoleu! vai de bieată moșie, dac'o fi să-i meargă toată seama, 

şoldâş ca Făt-frumos ăl ghebos! Dar tacă-ţi gura, nu vorbi de 
pomană, jupaniţă, că dor nu vom rămânea, sărac de noi, râsul 
lumii, că adică: nu s'a mai aflat dintre noi altul mai vrednic de 

Domnie, decât st pitic slut şi şchiop!». | . 

Râseră boierii cu hohote; dar Chiajna, turbată de mânie, smulse. 
co mână vârtoasă de pe plioapa sicriului buzduganul și sabia 
domnească, şi dându-le în mânile fiu-său: — a De e şchiop şi mă- 
runt >, zise ca, diată cârja ce-i va sprijini betegia și iată palo- 

șul ce-l va înălța cu.capul mai presus de toate capetele voastre. 
Dar nu plătiţi vorba ce o pierd cu voi. Pe ei, copii!», strigă,- 

îndreptându-se către Lefegii și, întorcându-se la preoţi: « Sfinţiile 

voastre, urmaţi-vă datoria ». a ăi 

Atunci zăngănitura ostașilor ce dau năvală, larma gloatei tur- 

bate ce se îmbrâncea, cântările preoţilor zorind a. sfârși slujba, 

sunetul clopotelor, isbucnirile tunurilor, făceau toate la un loc un 

vuiet încurcat, un fel de luptă amestecată, din care fieşicine căta 

să-şi. scape zilele, asticl încât în puţină vreme se strecurară toţi și 

biserica rămase deșartă. 

In mijlocul liniștii ce urmase acelui sgomot neobișnuit, un 

tânăr, la chip mândru și plăcut, ieși dintr'o strană afundată, unde 

cl se ascunsesd cu inima pătrunsă de o cucernică jale. Un mintean 

"negru cu găitane de fir,. cioarici la fel, cu pajeri pe genunchi, o 

“ mantie scurtă pe. umeri, cisme 'nalte în picioare, cu pinteni de 

argint ; la coapsă,.un paloș scurt şi drept şi 'n mână o ţurcă de samur 

cu surguciu: iată îmbrăcămintea sa. - 

El umbla să iasă din biserică când, pe ţărâna încă grămădită 

a noului mormânt zări o femeie zăcând înfășurată într'o lungă 

-maramă de zăbranic negru; se apropie, pipăit o- mână mică şi rece, 

ridică marama după obraz şi, pentru întâia oară, inima-i simţi, la 

vederea unei necunoscute, fiorii ce: dă primejdia unei fiinţe iubite.
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Niciodată până atunci el nu văzuse âșa fragede și dulci trăsuri, în 

luptă cu 'suferinţa; niciodată. sufletu-i nu se umpluse de o mai 

vie. şi mai îndoiasă îngrijare pentru 'o vieaţă scumpă şi dorită. Sta 
îngenunchiat și coprins de un farmec dinaintea acelei zâne aromite, 
şi vinele-i băteau cu iuţeală și suflarea-i se revărsa din sânul său, 
pare Car fi vrut să împartă cu dânsa vieaţa ce în pieptu-i se îndoise. 

„Cuncetul tânăra copilă își veni?n simţiri; ochii ei albaștri 
clipiră sub lungele-i gene bălaie și — vezi cât e puterea tainică și 

neprevăzută a iubirii! — tânăra domniţă ce căzuse leșinată la ve- 

derca -cumplitelor fapte: ale pribegilor, nu se spăimântă, zărind 
acum dinainte-i un om ce, învederat, trebuia să fie de seama lor; 

dar, pe chipul acestuia domnea într'acel minut, atâta senină mări- 
nimic, atâta smerită supunere, încât sufletul ci nu presupuse vreun. 
rău, “şi. buzele-i, rumenindu-se - ușurel, șoptiră ! încetişor: — 4 Îţi 
mulțurnese c'ai fost: milos și m'ai scăpat d'acei oameni fără de 
lege!», apoi, pricepându-se: singură cu un bărbat necunoscut, se 
sculă „binișor și cu pasul încă şovăind, se îndreptă către casele 
domneşti. .: - a _ 

Radu (căci așa îl chema pe tânăr) rămâsc uimit în loc; el ur- 
mări cu ochii pe blânda fecioară ce curând se pierdu ca o umbră 
și strângând pe pieptu-i marama -ce-i rămăsese în mâni, jură că 
vieața-i întreagă .va fi închinată îngerului. acestui vis încântător. 
Din minutul acela, el ce se hrănise cu laptele dușmăniei, el ce vi- 
sase numai crunte răsbunări, el care, auzind moartea lui Mircea; 
se grăbise, cu câțiva pribegi, să calce hotarul Țării cu ura în inimă, 
cu disprețul isbândei pe buze, cu hotăririle cele mai sângeroase, 
simţi acum într'o clipă, toate acestea aspre dorinţe răsipindu-se 
și patimile-i, ca şi traiul său, din minutul acela se schimbară cu totul: 
| Radu cra fiul Vornicului Socol, boier odinioară mare şi tare în | 
Țară; pe acest Socol, îl trămisese Pătrașcu-Vodă ca sol la crăiasa 
Ungariei, Isabela, când aceasta intrase isbânditoare în Cluj (22 
Octomvrie 1556) 1) şi solul se întorsese cu bogate daruri şi cii înalte 

mn Gica op, ce sau Sa i o aa ele Secu —l acmt | „2 „ Yorgaci, < în a Stephano Katona,
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năzuiri; râvnitor chiar la domnie, vornicul otrăvi întwascuns pe 

bunul Pătru ; dar oștile lui Suleiman, ce aduceau în locu-i pe Mircea, 

îl goniră din Țară, şi-l siliră să-şi caute scăparea în Ardeal. Socol 

incrodințiă atunci starea și familia sa grafului Francisc Kendi şi plecă 
la Țarigrad, ca să-și câştige favor la Poartă; dar Mircea îl preîntâm: 
pinase şi, săpându-i din vreme groapa, nenorocitul peţitor fu aruncat 

în mare din porunca Sultanului. In zadar, mai pe urmă, îşi ceruse 
nevasta și pruncii lui averea dela Kendi; ungurul tăgădui şi păstră pe. 

seama-i visteria şi turmele și stogurile de bucate ale boierului român ). 
Deci acum fiul acestuia venea! să-și redobândească drepturile 

părinteşti: el se unise cu vreo câţiva din boierii pribegiţi, cari, 
nerăbdători de a-și vedea vetrile, sosise călări chiar în ziua pogri- 

„băniei Domnului, cugetând, ca nesocotiţii, să smulgă cârma Ţării din 
mâinile văduvei: însă Mirceoaia era. în stare de a le sta împotrivă; 
unii dar dintr'acei cutezători fură prinşi și ferecaţi, alţii scăpară în 
învălmășeală şi se pregătiră a veni de isnoavă cu oaste din Ardeal. 

Oblicind din nou despre sosirea boierilor pribegiţi, cu oaste, 
Chiajna, care așezase acum în ticnă pe fiul ei, Pătru Șchiopul, pe 
scaunul Domniei, nu se turbură prea mult cu gândul că îndârijiţii 

boieri vor fi strâns în Ardeal vre-un stol de adunătură, pe care lesne 
îl va răsipi- oștirea -ci; trămise dar împotrivăzle pe marele Sărdar 

cu ceva călărime. 

Amândouă părţile se loviră la satul Romăneştii din Dâmbo- 

viţa ?), dar vitejia pribegilor înfrânse pe oamenii Domniei, şi birui- 

torii alergară spre București. 

  

„Ilistoria critica regum Hungariae, Budae MDCCXCVIII, vol. XXIII, pp. 62—68> — 

<Ant> Verantie, ibid., pp. 57—63> — <Gh.> Şincai, <op, cit. vol. II, p. 203>. 

1) < Michaelis> Sigler, Chronologiae Rerum Hungaricarum, Transilvanicarum, 

vicinarum provinciaruny “liber -II, căp. I, în Mathias Bal, Adparatus ad historiam 

" Hungariae sive Collectio Aliscella monumentorum  ineditorun partim, . partim 

editorum, sed fugientium, Posonii MDCCXAV p. 78, cit. în Gh. Şincai, op. cit., 

vol. XI, p. 203 — Fr. Forgaci <în a Stephano Katona, op. cit, t, XXII, p. 843 
cit. în « Gh, Şincai» <op. cit. vol. II, p. 203>.: 

„ Constantin Căpitanul, <op. cil., ibid. Lă 182> — Cronicarul anonim, <op. 

ibid, p, n >. *
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Tot neamul domnesc, .cu ce boieri mai avea pe 'mprejuru-i, 
fugi la Giurgiu şi de acolo însăşi Doamna trecu Dunărea, ca să 
ceară ajutor dela Pașa din Rusciuc. Adunându-și apoi toate 'pu- 

terile pământene, și Roșiorii și Ferentarii și Lefegii<i> şi toate 

crucile de pedestrași, sprijinită, pre de altă parte, de Spabhii tur- 

cești, Chiajna în fruntea oștirii sale, apucă drumul. înapoi către 

București, răsipind groază înainte-i numai prin gloata năprasnicii 
sale ordii. Boierii, prinzând de veste despre aceasta, se trascră 

înapoi pe drumul. Craiovei, așteptând ajutoare de dincolo de Olt; 
dar oastea domnească îi nimeri pe priporul satului Șerbăneştii 1). 

Un râuleţ, ce șerpueşte sub o coastă, despărţea amândouă ta-. 
berile. Cluciarul Badea, căpetenia pribegilor, se văzu strâmtorat 

la poalele dealului și fără leac de scăpare; iar Chiajna, încălecată 

bhărbăteşte și purtând zale de piept ş'un hanger în mână, străbătea 
rândurile, îmbărbăta pe Români cu vorbe lingușitoare, pe Turci 
cu bogate făgăduieli, și le insufla tutulor aspra sa voinicie. Ostașii, 
minunaţi şi îmbiaţi de învierșunata vitejie a acelei sdravene muieri 
ce le striga şi le da pildă, ca să lovească pe vrăşmaşi, deteră năvală, 
trecură într'o clipă micul pârâu, și, printr'o crâncenă măcelărire, 
sdrobiră cu desăvârşire mica oaste boierească. Acolo pieriră, luptân- 
du-se vitejeşte, Badea Cluciarul Şi mulți alţi oamenii dintre 
pribegi 2). 

Intr această nenorocită bătălie, boierii își aduceau cu durere 
aminte de atâţi voinici tovarăși ce se dase d'a gata pradă și 
fusese robiţi şi ucişi în ziua nosocotitei lor semeţii în biserica 
din București; printre aceia, ei socoteau şi pe tânărul Radu Socol, 
în care 'şi pusese mari nădejdi, şi care acum, neștiut de ni- 
meni, trăia retras și ascuns pe malul Motrului, în dărâmăturile 
cetăţuii dela Socolești, muncindu- şi sufletul. îndoios între ură şi 
iubire. 

1) Constantin Capitanul, <op- cit. ibid. p.182> — Cronicarul 
cit., ibid. p. 274>. 

2) Constantin Căpitanul, <op. cit., 
<op. cil. ibid. p. 274>, 

Anonim, <op. 

ibid. p. 1883 — Cronicarul Anonim,
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“Printre oamenii, pe cari firea i-a lipsit de ale trupului desă- 
vârşiri, sunt unii, cari, preţuind încă din vârsta copilăriei starea 
lor neasămuită cu a celorlalţi oameni şi de toţi batojcorită, se hră- 
nesc cu o nepregetată ciudă, c'o adâncă zăcăşie, care în veci le 
ţine mintea veghiată ş şi le pornește sufletul la viclenii și-la răutăţi; 
alţii iar, mai zăbavnici poate în agerimea duhului, sunt de tineri 
cuprinși d'o tainică melancolie, d'o îndoioasă sfială, care mai adesea 
se cumpănesc cu o minte dreaptă şi sănătoasă, cu un suflet compă- 
timitor, cu o inimă miloasă. 

Din felul acesta era junele moștenitor al lui Mircea, Pătru 
Şchiopul; anii săi tineri, mintea-i îndărătnică cu greu i-ar fi păs- 
trat scaunul Domniei, de n'ar fi stat-la mijloc mumă-sa, Doamna 

” Chiajna, muiere capeșă și dăunoasă, care ştiu să doboare cu armele 
împotrivirea Românilor și să cumpere cu bani bunăvoința Porții. 
Intr'adevăr, drept răspuns la trămiterea unor bogate. daruri, înso- 

ţite cu făgăduinţa de a mări până la patruzeci de mii galbini hara- 
-ciul "Țării 1) — care, din 3.000 de aspri ce fusese la început, subt. 
Mircea Bătrânul (1383), se urease, sub Laiotă Basarab, la 10.000 

galbeni 2), — Ştefan, vel portarul împărăției, aduse batişeriful ce 
întărea Domn pe fiul ei Pătru 2). - 

  

1) Raportul ambasadorului Wysz," dela Maiu 1568, citat de < Ioseph von> 
Hammer în Istoria Impărăţiei Otomane. <Geschichie des Osmanischen Reiches, 

grossentheils aus bisher unbeniitzlen Handschriften und Archiven, Pesth, 1834—1836; 

ir, în. Histoire de L/empire oltloman, Paris, 1836, t. VI, p.' 328—329>. , 

2) Istoria Țării- Românești, tipărită grecește de fraţii Tunusli: <“Iorogia rijs 

Biaxiag nouri) xai pewyoapiniy Gx0 rijs doxatorărms auriis xaraorăgeus Eu 
zoă 1774 Erovc.-. Nâv agârov prorlup Gazdvp Ex6oDeioa râv ziuiordrov ai 

priopevăv adradtipov Tovvovoîi, Viena 1806, cap. XXXVIII, p. 132>. 

*) Cronicarul anonim 0p. cit. în Magazinul <Istorie> Pentru Dacia, <t.> 

IV. p- 274,
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Uncltirile Doamnei Chiajne isbutise toate; ca. era stăpână 

tare şi mare ; în zadar se mai cercară unii din boierii pribegi, precum 

Stanciu Benga, Matei Marga, Radu Logofătul, Vâlsan și alții să-i 

dârapene.cu armele Domnia: la Boieni ei fură învinşi și răsipiţi , 

Nu rămăsese altă nădejde decât o tăcută supunere; cei mai mulţi 

dintre boieri se învârtejiră p'această înțeleaptă cale. Printre dânșii 

. veni să se închine statornicitei domnii și tânărul Radu Socol, pe 
care un interes tainic și mult deosebit de năslirile celorlalţi, îl ade- 

menise la curţile domnești. . 
Un vis.mult dorit de fericire, invrăjbit cu inusirările unci con- 

științe rănite prin uciderea tatălui său, o dragoste curată, adâncă, 
îngerească ce-i legase inima de un neam urgisit, căința d'a fi călcat 
un legământ de ură, şi lupta cu acel nestăvilit. farmec ce-l făcuse 

să-și urască jurata răzbunare și turburase menirea vieţii sale: iată 
clătirile sufletești ce sfărâmau sânul Radului. Cu ce scop oare, cu 
ce hotărîre își părăsise el pustia 'casă părintească dela Motru și 

venise în București? Însuşi el nu putea şti ș dar: o resăritură a 

inimii îl avântase spre locul unde ochii săi puteau să zărească pe 
zâna înflăcăratelor sale visări. 

Cu ce dulce încântare, cu ce uimire: cerească privea el la tânăra 

domniţă când, cu pas lin și ușor, cu chip blând şi smerit; ea pășea 

în acea biserică unde pentru întâia oară ea s'arătase privirii lui! 
“El.căta la dânsa'n. tăcere şi uneori ochii lor se întâlneau, iar ca 
“închina atunci capul ş "un nor de .roşeală i se lăsa pe faţă: Când 
apoi . Radu rămânea singur în biserică, inima-i înmuiată căuta 
locul unde mai întâi își văzuse visul fericirii sale; dar genunchii 
lui rămâneau încremeniți dinaintea mormântului, în: care zăcea 
ucigașul părintelui său şi, îngrozit de mustrare, el se smulgea din 

II 

Acestea se petreceau prin anii o mie cinci sute şaizeci şi câţiva, 
chiar în mijlocul veacului al șaisprezecelea, 

  

1 
oii | Constantin Căpitanul <op. cil., ibid. p. 182 și Cronicarul anonim cibid. 

op. cit., p. 274».
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Incepuse: dar acea epocă, când Turcii, atât pentru oblăduirea . -. 
ținuturilor creştine coprinse de dânşii, cât și pentru înclinările de 

pace și. de prietenie, ce legase Padişahul cu unele puteri apusane, 
simţise trebuință a se sluji cu oameni, care să vorbească lim- 

bile europene şi să fie mai dedaţi decât Osmanlâii, cu obiceiele 
ghiaurilor. Creștinii turciți aveau dar adesea, pe vremea aceca, 
mai bună priimire la Poartă şi mai lesne înaintau ca cei născuţi 
şi crescuţi în legea-lui Mohamet; într'adevăr curtea lui Suleiman 
se: umpluse de străini venetici, cari-și lepădase vechea credință 
Și ajunsese “la înalte dregătorii, atât în divan cât şi la ordie; 
Marele Vizir Mohamet Socoli era pământean din Bosna ca și viteazul 

apărător al graniţelor Hozrev-Paşa; . alți. Viziri, precum Sinan- 
Pașa, Daud-Paşa-erau Arnăuţi şi Croaţi; Ali cel gros era din Herţe- 
govina ; Capudanul- paşa Piale era ungur, eunuhul Ceafar-Pașa, rus, 
corăbierul Ohiali, calabrez; iar Serascherul cel favorit, Ibrahim, 

Vizirul eunuh Suleiman şi viteazul corsar Hairedin. Barbă-roşie, 

spaima mării Mediterane, erau toţi din viţă grecească 1). 
Se înţelege însă că, mai ales, acest din urmă neam se folosi 

de asemenea aplecări ale cotropitorilor săi. Grecii, cari, după luarea . | 
Țarigradului; se. dase afund, - fugind, cari prin ţările Apusului, 

cari prin ţinuturi mai depărtate ale Impărăţiei, alungaţi, prigoniţi, 

silniciţi pe unde-i nimereau biruitorii, cu câte: puţin şi treptat 

prinseră.la suflet; cu cât mai mult scădea însemnătatea și puterea 

Veneţienilor şi Genovezilor, cărora Sultanii de mai înainte le dase 

_woie“'a locui şi a ţine cantoare în :mahalalele Pera şi Galata, 

dincolo de portul Stambulului 2), cu atât mai mult îndemânatica 

măiestrie a Grecilor î îşi făcea vânt şi se dovedea. prin neguţătorii 

isteţe şi bine nimerite, prin bogății adunate de Prin toate” țările 

  

1). <oseph von> Hammer .<op. cit. tr. îr., vol. VI, p. 209; vol. v, p:102; vol. 

vi, p. 368; vol. VIII, p. 306; vol: VI, p. 146; vol. VI, p. 171; vol. VII, p. 8; 

vol. VI, p. 404; vol. V, p. 425; vol. V, p. 59; vol. V, p. 237.3 -— <Cesar> :Cantu, 

„Histoire universelle, tr. în. Eugâne Droux şi Piersilvestro Leopardi, Paris, 1847, , 

t, XIV, cap. VIII, pp. 225—9292, 931-—234). 

2) Scherer, Istoria negoțului. 
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s0' vecine în hasnaua Patriarhiei și ale mânăstirilor grecești, prin 

slujbe dibace şi folositoare. înplinite Turcilor la -vremi priin- 

cioase. Până într'atât isbutiră ei a-și face mână bună.la Turci, 
încât împărăţia le arăta a sa bunăvoință şi a sa încredere, 

dându-le mansupuri și întrebuințându-i ca slujbași ai bisericii, 
s5 ca soli,.ca vameși, ca dragomani şi chiar uneori ca cârmuitor 

de ţinuturi. a 
-_. Grecii au avut “pururea acel dar da fura inima şi. da cârmui 

pe nesimţite voinţa stăpânului. lor; firea le este a se strecura 
„pe la cei cu' puterea și a le amăgi minţile printr'un farmec, 

9 care ar îi o netăgăduită predomnire morală, de n'ar avea mai 

adesea o făţarnică slugărie, -drept. mijloc, şi mârșavă lăcomie, 
drept ţăl. - | 

Astfel, din vechile neamuri ale irmparașică Răsăritului,” din 

Paleologi, din Comneni, din Rali, din Cantacuzeni, din Duci, cari 

95 de mult se răsipise, ori trăiau tupilaţi -prin' sărăcăcioasele. în- 
fundături ale Fanarului, î începură a se ivi lăstare scăpătate, care 
uitând vechea fală a' strămoşilor și râvnind, prin slugărie, la ocro- 
tirea Vizirilor, câștigară, cu 'acest chip, bogății însemnate, dobân-— 
diră înrâurire în divanul turcesc, şi căpătară chiar cinstiri dela: 

100 trufașii lor: stăpâni. . Prin mijlocirea acestor oameni “puternici, cu. 
care se amestecase, în favoarea puţin cumpănită a. Tureilor 
și mulţi alți Greci mai de rând, toate jeluirile, toate cererile creș- 

“tnilor raiale sau înclinați. cu Osmanlăii, îşi luau un Sfânt: 
„mai răpede,. ȘI de nu mai puţin costător,: totuși mai Puțin. : 

105 primejdios. 
Doamna Chiajna în prevăzătoareai i. îngrijire, cugetă a- şi căpăta: 

reazimul unor mai puternici dintre acei -Greci, şi, închipuind mij--. 
„locul unei încuscriri, ceru prin carte patriarhului Iosaf,. ca să-i. 
„caute doi juni din Fanar, pa cari să-i facă gineri la două ale. sale- 

110 cocoane. Patriarhul era din neamul Paleologilor şi avea: un nepot: 
de frate, june plăcut, mândru și bine: învăţat, anume Stamatie. 
Fără îndoială că lui îi hotări unchiul de soţie, pe ina din domniţele- 
românce, iar pentru cealaltă, ca să- şi facă tot acest prilej şi mână
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bună pe 'lângă -primejdiosul Mihail Cantaăcuzenul, patriarhul alese 
3 pe fratele acestuia, bătrânul şi urâtul- Andronic », 

Mihail Cantacuzenul, mână dreaptă a Vizirului Socoli, era vameş 
mare al sării şi trăia în' Anhial,: pe Marea Neagră, unde'și înălţase 

un palat, ce nu-l ţinea mai puţin de douăzeci mii galbini; nimeni 
“dintre Greci n'avea putere ca dânsul, nimeni nu-cra mai temut, 

mai dăruit; nu se făcea patriarh, nici arhiereu în biserica Răsări- 
„tului, care să nu-i dea lui, mită: toţi îl'cinsteau cu numele de Arhonta, - 
iar Turcii, minunaţi da sa dibăcie, îl poreclise și Șaitan-Ogli, 
(fiul dracului), şi, cu toate că el obişnuia să călărească prin oraş 
pe o muşcoaie sau catârcă, cu veşminte .nu prea îalnice, opt Cioho- 
dari şi laniceri. împărătești îl însoțeau pretutindeni 2). 

“Fratele acestui om însemnat, Andronic Cantacuzenul, - care'şi 
ţinea casa în Peră, și Stamatie. “Paleologul, nepotul Patriarhului 

din "Țarigrad, se sculară să plece în "Ţara Românească, ca peţitori 

ai. fetelor lui Mircea.. | 
“Ştirea sosirii lor răspândi o adâncă turburare în sânul lui Radu 

Socol. Pe câtă 'vreme doniniţa Ancuţa, pe care el o iubea cu dra-“ 
goste tăinuită, se arătase. închipuirii sale, singuratică și împre- 
surată de neîntinatul văl al nevinovăţiei, o nebiruită sfială, — poate 

şi o urmă de mustrare —îl oprise d'a pune un ţăl hotărit dorin- 

ţelor sale şi d'a destăinui îndelungata sa iubire; dar când i se înfipse 

în inimă temerea d'a vedea. spulberate de un necunoscut, visele 

atâtor nopţi “fără de odihnă, când pricepu ce dor fierbinte, ce chinuri 

adânci ar lăsa în sufletu-i: pătimaș răpirea “iubitei sale de. către un 

altul, el nu mai. stătu un minut la îndoială, ci căută îndată pri- 

lejul d'a întâlni pe domniţă, da-i vorbi. şi d'a priimi din gura ei, 

sau un „cuvânt de „mângâiere, o licurire de nădejde, - sau osânda . 
Pi 

  

1) + Henricus Ililarius, cRector” Scholae Cellerteldensis î în Excerptis e Chronico 

Cyprii., p 410 et seq. în Gh. Şincai, Cronica, vol. II, pp. 218—219> + în<Martinus> 

Crusius: Turco-Graecia citați de <Gh.> Şincai <op. cit., vol. II, pp. 218—219). 

:) < Martinus Crusius, Turco-Graecia în Gh.> Șincai, cop. cit. II, p. 218>— 

<I. von> Iammer <op. cit. vol. VII, pp. 60—61>— N. Bălcescu, Postelnicul 

„C, Cantacuzino. cîn « Magazinul Istoric pentru Dacia», t. IV, pp. 380—3932. 
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vieţii sale viitoare. Câteva zile umblă el rătăcind prin curţile dom- 
nești, pândind minutul când să nemerească singură şi fără de mar- 
turi,- pe domniţa Ancuţa. a | 

Casele domneşti din București se'nălțau pe povârnişul malului 

stâng al Dâmboviţei, printre bătrâne tulpine de sălcii, închise 

“întrun larg pătrat denalte și ţepene ziduri, care, pe deoparte se 
afundau în apă, proptite cu largi căprioreli de piatră, iar de cele- 

lalte trei părţi, înconjurate cu șanțuri adânci, își arătau pe dinafară 
numai întinsa lor față netencuită și clădită cu straturi de cărămizi 

și de bolovani de piatră; la mijlocul păretelui din faţa casei se 
afla poarta. cu gang boltit, pe d'asupra căreia se înălța un: turn 

pătrat cu. ferestrui de meterez; iar dinaintea porţii era o podișcă 
care, prin mijlocul unei scripete, se lăsa pe d'asupra șanțului şi se 

ridica la vremi de primejdie ; alte patru foişoare cu temelii întărite 
apărau colţurile întinsei împrejmuiri.. Pe dinlăîntru curţii, niște 

lungi șiruri de clădiri cu tinde arcuite, stau rezimate de acei înalţi 

păreţi și 'slujeau de-locuinţe sau odăi Copiilor din casă, strejilor 
şi slujitorilor domneşti; apoi, tot în rând cu acestea, veneau graj- 
durile, ambarele și șoaprele cu toate tacâmurile de drum, subt 
îngrijirea Comișilor şi a Șătrarilor; mai în laturile caselor dom- 
nești, în care răspundeau printr'o tindă de scânduri, erau beceriile 
sau cuiniile și cuptoarele pităriei; în. sus, mai pe deal, din dosul 
bisericii, jieniţa! cu toată zahareaua și'n sfârșit, d'alungul zidului - 
ce se'ntindea pe malul -gârlei, se adăposteau saielile cu vite şi zal: 
hanaua curţii domnești; căci toate trebuincioasele vieţii cătau a 
ii prevăzute înir'această cetăţuic, așezată pe un loc şeţ ce era apro- 
piat de Dunăre și de primejdioșii-i mărginași, și lipsit de orice apă- 
rare firească, - - ee | E - 

Drept în mijlocul ogrăzii, Wa stânga bisericii lui Mircea, se. 
aflau casele domnești, clădire pătrată, mare, aridicată, cu; ziduri 
late. în poale și fără tencuială, purtând pe d'asupra lor un -coviltir 

de ins cl Sase ia area pe pă ele ae, Cntul bud „A a 0 crestătură 
îi . Mii Stare , pe unde 

să intre aerul în beciurile-i boltite; de o parte numai, | ! e; de 0. ; în fundul
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unei tinde întunecoase, se vedea gârliciul povârnit al pivniţei cu - 

“porţile-i de zăbrele; cu toate acestea, ferestrele catului de sus; 

mititele, lunguieţe și întărite cu. vergele de fier și cu obloane ce se 

trăgeau în chepeng, erau cu. mult înălțate dela pământ, asiiel . 

încât păretele rămânea gol și neted mai până sub straşină. În dreptul 

porţii şi dasupra câtorva trepte de piatră, se afla ușa cu două 

canaturi de stejar, căptuşite cu tinichele și legate cu druguri de 

fier; acea ușe se deschidea pe o scară de piatră închisă între doi 

păreţi şi dreaptă, care ducea întrun pridvor al cărui acoperiş sta 

rezimat pe stâlpi ciopliţi din bardă şi d'alungul căruia se întindea 

o laviţă învelită cu rogojini şi cu zăblaie. Pe urmă venea o tindă 

întunecoasă în care da, de toate părțile, uşile deosebitelor încăperi, 

- din care unele lungi şi înguste, cu o mică ferestruie în fund, lăcaș 

de odihnă pentru noapte, purtau numele de chilii, altele mai în- 

tinse şi mai luminate erau sălile de adunare, cămările feluritelor 

dregătorii şi odăile locuite de cămărași și de obştea - curtenilor. 

Apoi, dincolo de tindă, se deschidea o largă sală, 'al cărei tavan 

de grinzi înegrite se sprijinea pe două şiruri de stâlpi scobiţi cu 

glafuri şi cu flori, şial cărei fund ieșit mai afară din. păretele 

- casei, ca un pridvor rătund cu parmaclâc, era cu totul deschis; 

această sală, pardosită cu lespezi, loc de ospeţe şi de danţ în zilele 

călduroase ale verii, se numea “horă şi slujea întotd'aună ca loc 

de adăstare pentru cei ce voiau să intre la chiliile neamului domnesc, 

sau în sala spătăriei unde era Scaunul lui Vodă, sau în sacnasiul 

cu geamlâc înaintat pe grinzi, care era obișnuita şedere a Doamnei 

şi a femeilor sale. Toate aceste încăperi, precum și deosebitele 

băşti sau. cămări boltite, purtând o culă rotunjită pe d'asupra, 

n care se aflau, d'arândul, paraclisul, haznaua sau comoara şi 

patul domnesc, răspundeau toate în horă, prin nişte uși cu tocuri 

de piatră nalte și înguste, aduse sus în îndoit perghel și d'asupra 

cărora se vede săpat, într'o firidă, vulturul Țării. Printr'acea sală 

se făcea toată slujba din întru a familiei domnești; p'acolo putea 

cineva întâlni, trecând dintr'o. odaie întralta, pe Domn. sau pe 

ori care altul dintrai. săi.
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"ţi-a pierit în inimă orice scânteie de nădejde ». . 

- - 2 - 

Radu Socol ispitise mai de mult cum că fiicele Chiajnei, în 
fiesce dimineaţă, ieșind din chilia lor, treceau. printr'acea horă, ca 
să meargă .în odaia cu sacnasiu, unde se adunau la lucru: toate 
femeile Doamnei; el se socoti că minutul cel mai -priincios spre a 

„face Ancuţei. destăinuirea sa, va fi acela: şi'ntr'adevăr, într'una 
din zilele până să nu sosească în București peţitorii Țărigradeni, 
el se folosi de singurătatea. sălii, prin care se strecura încetișor 
tânăra-fată şi, ţinând strâns p'al său piept ce'svâcnea cu înfocare, 
marama cea neagră, singurul martur al îndelungatei. sale iubiri, 
el păși dinaintea domniţei și cu buzele tremurânde îi zise: | 

„ —.« Domniţă! am cutezat: într'o zi îngrozitoare să răpesc de 
pe capu-ţi acest jalnic văl. De atuncea l-am „păstrat, nesocotitul 
de mine, ca un: zălog de scumpe, de dulci, de'ncântătoare  nă- 
dejdi! Acum simţ, vai! că visu-mi a fost:o nălucă: raza ce a 
lucit câţiva ani asupra-mi 'se stinge şi trebue să intru iarăși în 

„negura vieţi-mi trecute. Priimește dar înapoi acest drag chezaş 
al amăgirii şi al. deșartelor mele dorinţe ». | 

Cu aceste cuvinte el întinse tinerei fecioare marama cea neagră ; 
iar. dânsa; al cărei îraged obraz se roşise ca pieliţa unei piersici 

- dogorite de soare, ridică senini, drăgălașşii ei ochi albaștri[i], muiaţi - a 3 s o. . ... . . > într o rouă de lacrimi, și, cu glas obidit și galeș, îi răspunse: 
— «Jupan Radule! Dacă cu adevăr îţi este atât de scumpă, 

de ce vrei oare să-mi înapoiezi. o Jalnică podoabă, „ce'mi aduce 
aminte. plânsori trezite .şi-mi vestește poate  răstrişti - viitoare? 
De mi-i crede, păstra-vei 'neagra-mi maramă până ce vei simţi că 

"ndată At) fi , - is PN Șin ată, pare că sar fi temut d'o nesocotită marturisire, ca 
pripi pasul spre ușa sacnasiului, lăsând. pe Radu uimit de vesele 
gândiri; de. o. fericire lui încă necunoscută, _ a 
„Apoi domniţa, intrând în cercul jupaniţelor adunate, cu ane- voie îşi putu ascunde turburarea ; în zadar se încercă. a-şi urma „Zilnicele-i lucrări, căci mânile-i reci şi tremurânde pare că pier- „duse îndemânatica lor.agerime; nici fusul. de sidef nu i se mai intorcea între degete, nici undrelele. nu ' mai știau s'apuce: iţele 
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împletecite, nici firul de inătase nu mai nimerea să'nșire mărgări- 

_tarele vărsate în poală-i: ci ochii ei căutau aiurea, la malurile înver- 

zite ale Dâmboviţei; la norii fluturatici de pre cer, pare car îi vrut 

să încrează acelor mângăâioși Şi “tăcuți prietini, taina ce -umpluse 

inima ei de fericiri şi de temeri. 7 N 

Muierile băgară în scamă această neobișnuită turburare a 

Ancuţei şi începură să- ȘI dea coate, privind-o cu coada ochiului, 

să se cerceteze una pe alta, prin semne, de pricina acestui. neas: 

tâmpăr, să-şi şoptească la ureche, zâmbind pe tăcute; dar o femeie 

a Doamnei Chiajne, care veni să poftească -pe amândouă domni- 

ţele: din partea mumei „lor, precurmă “acele glumeje şi clevetitoare 

bănuieli. . - 

Ancuţa tresări ca din visare; apoi îndată se sculară anoâridouă, 

pline de "'ngrijare şi cu faţa smerită și supusă, intrară în başca ră- 

tundă cu păreţii și pardoseala de piatră, unde le aştepta Chiajna, 

- șezând pe un jet înalt de stejar. săpat, cu treaptă subt picioare” și 

260 alături cu o masă, pe a cărei învâlitoare de hramă, sta așezată, 

printre. hrisoave pe membrană, şi printre felurite pitace doinnești, 

pecetia cu care Doamna, neștiind, ca toate femeile românce de 

„pe atunci, a scrie, însemna numele său. Tot întracea odaie era și 

patul Chiajnei acoperit cu un macat de piei de urs, iar într'o scoabă, 

în părete, ardea o candelă de argint înaintea: sântelor icoane. 

- Domniţele se plecară în faţa mumei lor şi, ridicându-și mâna 

dela pământ, îi sărutară dreapta şi o aduseră la frunte, după ve 

chiul obiceiu al Ţării; apoi se rânduiră dinaintea ei în picioare. cu 

capul plecat la ascultare. Chiajne rece, posomorită ca întotdeauna, 

le spuse: 

„a Fiicele mele! E "aveţi în ştire cam găsit să vă căsătoresc pe 

amândouă ; aştept acum. curând să sosească ginerii voştri[i] din 

Țarigrad, unde .voi trebiește, ca în scurtă vreme să-i urmaţi. 

“Nu mă îndoese că veţi şti. pururea să vă purtaţi către soţii voştri[i] 

ca două domneşti cocoance ce sânteţi. Atâta vă spui!».: 

Sora cea mare sărută de iznoavă cu supunere mâna Doamnei 

şi se găti să iasă ; iar Ancuţa, în vinele căreia tot sângele se sleise
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"se 'ncercă măcar să scoată un suspin, dar ochii ei întâlniră căută- 
tura straşnică a Chiajnei, în care sta tipărită o nestrămutată hotă- 

rîre şi îi îu şi ei nevoie a se Supne în tăcere. Insă o jale adâncă îi 

„ cuprinse toate simţirile. De ce voise soarta să-i arate, ca 'ntr'o ful- 

gerare, o vieaţă fericită, ș'apoi aşa groaznic s'o: amăgească? De 
ce, dintre toate mumele, pe dânsa, ființă blândă și drăgăstoasă, să 

„0 dea ursita pe mânile unei mume neîmblânzite? Cu așa mâhni- 

cioase cugetări își petrecea Ancuţa zilele și nopţile, şi inima-i obi-- 
dită mereu suspina, şi ochii săi întristaţi se topeau în lacrimi de foc. 

Sosiră ?n sfârșit, în Bucureşti ginerii. greci. "Unul, 'copilandru 
tânăr, frumos, sprâncenat, cu mustaţa mică și neagră, cu ochi 
de femeie, cu părul încreţit, nalt, 'spătos şi tras ca prin inel, ca 
unul. din. acei 'palicari muieratici,. purtând fustanelă -fâlfâindă şi 

„strânsă la mijloc, cămașă. de filaliu, largă. 'n mâneci şi cusută cu 
bibiluri, colciaci şi cepchen de filendreş stacojiu numa 'n fir și?n 
mărgăritare, fesul la o parte, iminei mici și roși[i] ş'apoi la brâu două 
lungi pistoale ghintuite, lucrate în Veneţia numai cu sârmă de 
argint și cu sidefuri, și 'o pală de. Taban cu apele negre pe tăiș şi 
cu mâner de pietre scumpe. Acela era Stamatie Paleologul ; el intră 
în curțile domnești în săltăturile şi în desghinurile unui armăsăruș 
arăbesc ager şi sglobiu, cu părul vânăt rotat Şi cu o şiră de stele 
roşcate pe. piept şi pe spinare. Alături. cu dânsul înainta pe un cal 
mai ticnit, dar încărcat cu grele podoabe, Andronic. Cantacuzenul.. 
Trupul acestuia, mărunt, neputincios şi gârbovit, pare că d'abia 
purta capul său mare, pleşuv şi cărunt, cu obrajii spâni, smezi şi 
slabi; dar buzele-i subțiri şi încreţite, ochii săi mici, 
zători, nările-i largi și neastâmpărate dovedeau acel duh sprinten 
şi isteţ, acea minte iscusită şi dedată cu intrigile și:cu batjocura, 
care sunt ca o' însușire a neamului grecesc. Veşmintele sale ?1 arătau 
că este unul -din nalţii dregători ai. bisericii bizantine 1); în “cap. purta naltul calpac 'de hârșie fumurie. cu fund de serasir;! .pe 
a . ” E 

vioi și pătrun- 

2 . . ) <Carolus Du Fresne,> Ducange, <IZistoria Byzantina duplici con.mentario ilustrata, Liatetiae Parisiorum, 1680.»
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dânsul avea o hlamidă de sevaiu roşu cusută cu palme de fir pe poale 
şi încinsă d'acurmezișul, pe sub subţiori, cu un lat brâu sau omofor, 
semănat cu matostaturi în șatrange; iar d'asupra, o largă mantie 
de buhur alb cu ceaprazuri de aur și îmblănită cu jder, căci d'atunci 
începuse Cazaklâii să aducă în Țarigrad scumpele blăni din 
Mosel. Da e 

__ Imprejurul lor stau grămădiţi optzeci de călăreţi turci 2), Iani- 
ceri,: Spahii şi Ciohodari împărăteşti, unii cu înalta cucă din vârtul 

căreia atârna, pe şalele câlului, o lată pană verde, alţii tu coif 
poleit şi împodobit cu două aripi de curui, sau cu o coadă învoaltă 
de păun; purtând pe dânşii niște capoate de filendreş, de gherme- 
suturi şi de felurite stofe, care îmblănite, care cusute cu fir; 

înarmaţi cu sulițe de trestie din Hind, cu arcuri încordate, cu 

tolbe de săgeți . veninoase; cu iatagane de "Horasan și cu săneţe 
frâncești. | 

Tot norodul românesc, încă neînvăţat cu falnicele podoabe ale 
curţii şi ale ordiei lui Suleiman, privea cu mirare acest măreț alaiu. 
Dar şi mare fu mirarea când slujitorii descăreară de pe catâri, bo- 

gatele odoare sau daruri de nuntă ale peţitorilor greci; ici se ve- 

deau sipeturi de sidef pline cu ghiordane, cu.cercei, cu lefturi de 

smaragduri, 'de balașuri, de rubini, de zamfiri ; pline cu paftale de 

aur şi de matostat, cu.colane şi cu sponciuri de mărgean şi de măr- 

găritare, cu surguciuri' de briliant; mai colo boccealâcuri de stoiă 

cu aşternuturi de agabaniu cu primenele de borangic şi de filaliu, 

cusute cu bibiluri, cu gevrele şi cu brânișoare de beteală, cu fere- 

gele şi binişuri de buhur, de cănăvăţ şi de sevaiu, cu blănuri de jder, 

de râs și de samur, cu gearuri și cu taclituri: turceşti; mai dincolo 

lăzi cu covoare de Ispahan, cu oglinzi: de Veneţia, cu buhurdaruri 

pline de scumpe miresme din Hegias, cu apărători de pene, cu fe- . 

legene de smalţ, cu zarfuri de sârmă, cu tipsii, lighene, şi ibrice 

de argint, cu cohale de cleștar de munte, cu linguri de fildeș săpat 

  

1) <1. von> Hammer: Istoria Impărăţiei Otomane. 4 «AM. Crusius, Turco- 

Graecia,  Basiliae, MDLXXXIV> lib. III, p. 224. | MIE 

2) <M.> Crusius în <Gh.> Şincai. <op. cit. vol. II, pp. 218—219>. .
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și cu felurite alte bogății, care, de prin toate ţările le aduceau Venc- 

ţienii, Armenii și Ebreii în Țarigrad 1). - | 
Toate aceste minunate daruri, precum și chipul plăcut al lui 

Stamatie, lesne fermecâră minţile. domniţei celei mari; dar An- 
cuţa, sărmana, sta nesimţitoare: sau. mai bine. vedea cu groază 
apropiindu-se minutul logodnei sale cu Andronic, ce-i insuflase 

numai ură și frică. Cu toate acestea, ceasul cel groaznic sosi. In 

biserica domnească se gătisc, pentru aceeași zi, serbarea amândoror 
- nunțile; patru cununii erau așezate pe sânţita masă și nunii cu 

patru' făclii înconjurară, d'o parte o păreche veselă 'şi potrivită, 

de cealaltă, două fiinţe ce semănau una cu alta cum seamănă cruntul 

junghietor cu jertfa-i nevinovată. Slujba se 'ncepuse şi Ancuţa, 
galbină şi plânsă, abia se ţinea pe picioare, când din gloata adu- 

nată în biserică, un tânăr împins ca de furia desnădăjduirii, se ră- 
pezi în cercul nuntașilor şi, ridicând pe d'asupra unei făclii, un 
„văl de zăbranic negru, îi dete foc, strigând: —t Pici, amăgita mea 
nădejde! ». O vâlvoare de foc se 'nălță în bolta: bisericii, ş'apoi 
o ușoară cenuşă pe masa cununiilor. a 

Ancuţa cunoscuse într'acel tânăr pe Radu şi, scoțând din pieptu-i 
sfărâmat un strigăt de durere; ea căzu jos leșinată. 

„Această împrejurare rămase de toţi neînţeleasă ; pe Ancuţa o: 
ridicară pe braţe și slujba se urmă cu grabă. Amândouă domniţele . 
erau măritate şi mai înainte ca să-și ridice casele şi să se pornească 
cu soţii lor la Țarigrad, câteva zile yeseliile şi sărbătorile se urmară 
în popor. Turcii îşi arătau măestria lor în jocul geridului, nimerind 
ţălul cu sulița asvârlită din fuga cailor; apoi Românii își încercau 
puterile la trântă și la luptă dreaptă, apucându-se, cu braţe văr- 
toase de. mijloc, opintindu-se, smuncindu-se, învârtindu-se şi ?n 
sus și "n jos, și n dreapta şi?n stânga, până ce unul dovedea, și 
izbind pe protivnic la pământ, îl punea în gneunchi -dinainte-i :, 
Pehlivanii arapi și hindii, ce-i adusese din Țara: Turcească, 

1) Scherer: Istoria negoțului. - o 

  

*) Balada lui Mihu Copilu .cîn V. Alecsandri, Balade o adunâte şi , Iaşi 1852, partea I, pp. G0-—729. x iu ate și. îndreptate,
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făcură și ci feluri de năzdrăvănii şi de jocuri minunate şi nevăzute: 

locurilor noastre; unii săreau în văzduh, cu capetele în jos, :peste 
opt bivoli puşi în rând; alţii călcau cu iuţeală pe o fâşie de tulpan - 
întinsă, fără d'a se cufunda 1), iar unul mai ales schimba în tot chipul: 

375 - o căciulă, care, când o arunca de pământ, pe loc se prefăcea în fe- 
luri. de căciuli deosebite. De acolo a și ieşit vorba românească: 

Altă. căciulă! când vrea omul să zică că 's'a: schimbat starea de 
mai "nainte a unui lucru 2). e 

Apoi seara se aprindeau prin pieţe “focuri mari “de paie şi zicea . -- 
330 mereu tubalhanaua turcească, de juca norodul; şi uneori slujitorii 

slobozeau în mijlocul gloatei câte o vulpe cu coada muiată în pă- 
cură. aprinsă, de fugea lumea încotro putea şi muierile speriate se 
îmbrânceau şi alergau țipând; iar. bărbaţii slobozind mereu pistoale 
şi desfundând la buţi cu vin, chiuiau și benchetuiau și se veseleau 

„335. cu cântările cimpoaielor și  cobuzelor muntencști - şi cu diblele 

lăutăreşti. - 
In” scurt,: astfel se petrecură aici la noi -cununiile cocoanelor 

Doainnei Chiajne- cu Stamatie Paleologul şi. cu Andronic Cantacu- 

zenul, amândoi coconi' ţărigrădeni. - 

NL E a 

IE „PUGA | E 

Câteva zile după nunțile domniţelor lui Mircea- Vodă, Stamatie 

Paleologul. purcese în grab la 'Țarigrad.cu soţia sa; iar noul lui 

cumnat, Andronic Cantatuzenul, fu silit să mai zăbovească, căci 

“chiar din seara cununiilor, tânăra sa mireasă încă nu- și venise în 

5. simţiri, dar, presupunând. că vremea va potoli necunoscuta ei pa- 

- “timă,-mai bine decât leacurile vracilor, Grecul bănuitor şi întărâtat 

smulse 'pe biata „Aneuţa din. zadarnicile îngrijiri ale jupaniţelor 

  

1) Constantin Căpitanul, povestind nunta fiului lui Radu-V odă cu domniţa | 

“Iui- Duca-Vodă,-cop; cit. ibid.,-pp.-351—352>. 

:) Tradiţiuni dela o nuntă sub, Constantin-Vodă Ipsilant,
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curtence, şi cu tot alaiul, cu toată zestrea ei purtată în zece care i), 

el trecu la Rusciuc. - 

In seara când rămaseră să mâie într” acea cetate, domniţa isbuti 

ca bărbatul ei să-i lase, drept locuinţă, un chioşc învecinat cu casele 

unde ei conăcise. Acel chioșc de lemnărie, lucrat numai în 

cafasuri şi în săpături de chiparos şi de iasomiu, pardosit cu lespezi 
de marmoră sângerie și împodobit cu toate trebuincioasele smăl- 

ţuite cu sidefuri, era așezat pe o coastă surpată, dar nu prea înaltă 

a Dunării; prin vergelele încrucişate ale ferestrelor vederea se 'n- 

tindea peste toată lăţimea râului. Acolo domniţa Ancuţa, singură 

și coprinsă de o jale adâncă, cu inima sfâșiată, cu faţa ofilită, plângea 

amar cruzimea soartei sale; noaptea era înaintată şi lacrimile ?i 
curgeau făr' de încetare, căci de mult somnul fugise dintr'ai săi ochi; 

dar cu încetul fruntea-i obosită căzu pe a sa poală, trupu-i slăbit 

Watâtea suferințe parcă se cufundă de sineși; o piroteală a minţii, 

'o *mpăiejenire a ochilor începură' a o cuprinde, când deodată i se 
păru că aude, ca întrun vis mângâietor, un glas depărtat ce cânta 
cu viers tânguios aceste duioase cuvinte: 

— & Frunza-i verde, apa-i lină, 

Ş'al meu suflet turburat; 

Luna varsa sa lumină, 

Dar mi-e gândul înnorat, 

« Unde merg, în orice parte, 

N'am nimica de dorit: 

Visele-mi au fost deşearte;. 
Ce-am iubit, m'a amăgit!» 

Ancuţa se trezi din aromeală; glasul părea că se apropie; ea 
sări la fereastră. Printre zăbrele văzu luna plină, colindând răpede 
faţa senină și albastră a cerului; pe Dunăre scânteiau razele ei 
răsfrânte în mii de talazuri; departe încolo un pescâr ture trăgea 
la edec în tăcere caicul său încăre | at; la poalele chioșeului, codoba- 

  

1) +Henricus Hilarius, citat înţ <M.> Crusius, Turco- -Graecia <î inca 
op. cit, vol. II, pp: 218—219, ! în Gh. Şincai
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turile, acele rândurele de apă cu lungi pene albe în coadă, se așter- 
neau, în sborul lor iute, pe faţa apei șapoi iarăşi se ascundeau în 

cuiburile lor găurite ca niște urloaie într'acea coastă râpoasă. In 
răpaosul nopţii se auzea numai clătirea undelor ce se isbeau înce- 
tișor de mal și susurul alene al: vântuleţului de vară. Peste puţin, 
ochii Ancuţei zăriră o luntricică ce 'nainta, despicând” valurile; 

un bărbat cu veşminte negre, şedea într'însa. El începu din nou 

să cânte cântarea -de adineauri: o | 

"— e De-mi luceşte luna "n cale, 
De mi-e vântul cu noroc, 

Ea n'alină a mea jale, 

EI nu stinge al meu foc. 

N « Dar iubita mea să vie, 

Să-mi şoptească: «Te iubesc! 
Ş'atunci inima-mi re'nvie, 

. " Într'un raiu dumnezeesc! > 

Nu mai era îndoială! Acel: vâslaş cutezător era Radu; acel 

glas plin de: mâhnire era al lui!: i 

,.. Fericirea, în culmea sa, e nesocotită adesea ca și desnădăjduirea. 

Ancuţa -găsi în slabele-i mâni destulă putere ca să sfărame ză- 

brelele de lemn ale chioșcului. — « Radule!!y, strigă .ca cu glas 

pătrunzător, şi sări pe fereastră. Din norocire câţiva stânjeni numai 

erau până jos: Ancuţa cu cosiţele-i plăviţe răsfirate, învălită numai 

într'o iie subţire şi într'o fustă de albă mătase, căzu pe năsipul 

jilav şi moale “al prundului. 

-* Radu sări "ntr'o clipă pe mal, trase capul luntrii c'o mână vâr- 

toasă -pe uscat,.rădică, cun braţ puternic, mlădiosul mijloc al ti- 

nerei femei, şi, cu scumpa lui sarcină pe braţe, săltă iute ?'n luntre; 

apoi, îmbrâncind tare țărmul cu . vâsla, câteva .voiniceşti lovituri 

de lopată avântară micul vas departe de .coastă. Ancuţa, turbu- 

rată, uimită atâtea vii și felurite. simţiri, rămăsese pitulată în 

fundul luntrii, cu capul rezimat de pieptul Radului ; trupul ei tre- 

“mura că frunza; braţele-i sta încrucişate pe'al său sân ce svâcnea |
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cu iuţeală, sub ușoara-i iie de borangic; glasul i se „curmase şi, 

uneori numai cu o zâmbire îngerească pe buze, un suspin întrerupt 
se revărsa din adâncul inimii sale pline, şi lacrimi, ca mărgăritarele, 

picurau dintrai săi ochi inundaţi d'atâta fericire. .  - II 
Luntrea ajunsese în albia mare a Dunării şi, cu Radu la cârmă, 

se strecura ușor, furată de undele 'răpezi .ce se goneau și 'se îmbol- 

deau cu vuiet amorţit; o suflare răcoroasă sbârlea faţa apei și le- 

găna încetișor înaltele catarturi 'ale șăicilor ce se vedeau albind 

„N 

în depărtare cu' pânzele lor umflate; razele lunii se resfrângeau, . 
cu vii licuriri pe culmea nestatornică a valurilor, răspândind pe cer 

şi preste râu o dulce lumină ce se îngâna cu negreala malurilor 

depărtate. Pe ostrovul învecinat un stol de babiţe sta adormite şi. 
untori numai câte o strajă de noapte din ele, întinzându-și ari- 
pele trunchiate şi căscând în sus ciocul ei cu gușă adâncă, scotea 
un țipăt ascuţit, de răspundea malul de'mpotrivă, iar leşiţele speriete 
se da afund și se ascundeau în stuful și în papura de pe. mal. 
Apoi iar toate se astâmpărau și o şoaptă de taină se răspândea 
împrejur. . 

Intr'acea linişte a firii, Radu rădică vâslele pe asupra apelor, 
și ochii săi se lăsară cu dragoste asupra Ancuţei; dar în.căutătura 
ci, cl întâlni atâta bucurie, atâta încredere, încât braţele-i o strân= 
seră cu încântare de al său piept şi buzele lor peztru întâia oară, se 

: O! desmierdare nespusă a celui dintâiu sărutat, pentru . două 
tinere, inimi ce de mult se doresc, cine va putea oare să te descrie? 

câte simte firea omului într'acel singur minut al vieţii, când feri- 
cirea covârşeşte toate: celelalte simţiri? Nici sărutarea blajină a: 
mamei pe fruntea pruncului său. adormit, nici îmbrăţișarea fră- 
țească a robului scăpat, din robie, nici mândrul zâmbet al învingă- 
torului în ceasul biruinţei nu pot coprinde sufletul cu un farmece ca acela, lipsit de griji şi de mustrare, de râvniri şi de trufie! ,- 

Radu întrerupse' tăcerea: | 
ai dedaţi cu fericea; dar pentru mine ceasul 

„Cine va cuteza să cânte acel cântic de izbândă? Cine va ști să spună - 

—- d Ancuţo! zise el», :nu: ştiu de.
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acesta 'e: mai presus de-câte aievea mintea-mi a. visat! Toată 
 vieaţa-mi până acum am trăit-o în amărăciuni; deunăzi, în sfârșit, 

mă simţii cufundat ca într'un nor întunecos, şi un vârtej viforatec 
mă 'mpinsc, ca să mă iau după urmele tale. Ziceam în mine: 

Ce-mi mai este bună vieaţa?... . Singur, sărman, lipsit de părinţi, 
de rude, de prietini, cari să prinză milă de mine, lumea îmi e 
pustie. Oriunde nu va fi dânsa, eu nu am pe nimeni! Să pas deci 

pe calea unde a trecut ea, să calc în urmele-i deșearte şi, fiindcă 

„soarta a menit-o a altuia să fie, [ca] cel puţin doru-mi, ca: un fum 
115 

130 

133 

cuvios de tămâie, pretutindeni să se înalțe la dânsa!... Ancuţo! 

tu ai prefăcut acel nor în soare de lumină! Tu ai deșteptat în su- 

fletu-mi o vieață necunoscută! Tu ai reînviat inima-mi ofilită! 

Tu eşti îngerul mântuirii mele!» - IE 

— « Radule », răspunse Ancuţa cu glasul înecat : de lacrimi 

de bucurie, «din tot sufletul: cu te iubesc! Mai mult d'atâta” - 

eu nu știu să-și spun; dar un viers tainic şoptește de. mult în mine 

şi-mi zice că vieaţa cu tine-mi va fi dulce, că numai cu tine aș voi 

să mor!:5. Ă | a a 

In vremea acestor drăgăstoase. vorbiri,” prin care fericiţii tineri 

îşi împărtăşeau păsurile şi dorurile inimii lor, cursul râului furase 

luntrea 'şi o înpinse cu. răpeziciune până la gura acelei strâmtori, - 

prin care apele albiei celei mari se revarsă cu bolbură în matca mai 

îngustă a țărmului românesc, tocmai la capul ostrovului -Mocanu. 

Intr'acel .loc, unde “apele se "'nvrăjbesc şi se sfredelesc în adânci 

vârtejuri, vasul începu a şovăi, clătinat pe înalte talazuri, care se 

isbese şi 'se afundă cu un urlet întărâtat. Acea şuierătură spăimântă- 

toare 'a valurilor, acele mişcări furtunoase ale luntrii, înfricoșară 

pe Ancuţa; stăpânită de o nespusă groază, ea d'odată își aruncă. 

braţele după gâtul lui Radu şi, strângându-se de pieptul lui, înălţă 

ochii către cer şi rosti cucerită această rugă: — « Doamne! Doamne! 

fii cu îndurare! scapă-ne zilele. Fie-ţi milă și nu voi „să pierim în - 

ceasul cel mai norocit al vieţii noastre!».' Radu puse n grabă 

“ mâna. pe vâsle și, spărgând cu putere sila talazurilor, el se luptă. 

voiniceşte pân! ce mica sa luntre, ocolind prăpăstiile, săltând ușurel
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pe d'asupra valurilor, scăpând ca. prin minune, din mii ne nevoi, 

isbuti să iasă din primejdioasa strâmtoare. Atunci ea începu iarăşi 

“să plutească mai lin pe albia stângă a Dunării. De acolo se zărea 

în susul apei zidurile cetăţii Sân-Giorgiu, care din ostrovul său. 

înălţat apăra orașul Giurgiului ; iar înainte, pe limanul şăţ al Smâr- 

dei, licura un foc de paie. Radu cunoscu într'aceea semnele bătrâ- 

nului său slujitor, Bănică, pe care-l lăsase la mal.“ EI cârmi într'acolo 

şi, arăbind lopătarea cu ale sale braţe vânjoase cărora şi dragostea 

le dase o nouă tărie, micul său vas, ce în câteva ceasuri de plutire, 

trecuse toată întinsa Dunăre[a] decindea, sosi în sfârșit la malul dorit, 

tocmai când luna scăpăta, gonită de luceafărul albicios al dimineţii. 

Bănică, care de mult ducea grija stăpânului său, alergă cu ve-. 

selie ca să-l întâmpine: două șiroaie de lacrimi curgeau pe obrajii 

lui, când văzu pe Radu, sărind sprinten pe uscat. Sărmana bătrână 

şi credincioasă slugă, care ”l crescuse din a sa pruncie, îl îmbrăţișă, 

îi săruta mâinile, râdea, plângea, îşi făcea semnul crucii, nu știa 

cum să-și mai arate bucuria, cum să mai mulţumească lui Dumnezeu. 

— « Bănică ), — îi zise Radu, «de mă vezi tu acum cu vieaţă, 

Domniței Ancuţei să-i aibi mulţumire; dânsa mi-a fost mântuirea. 
Să-ţi fie de aci înainte, ca și mic, stăpână!» 

Bănică sărută cu recunoștință mâinile Ancuţei,. şi apoi, cu 
mirare, începu să întrebe: — « Dar cum! ce fel s'a întâmplat?. ..». 

Radu "i curmă vorba: — 4 Nu e acum vremea pentru cercetări, 
Vorbă multă, sărăcia omului! Să ne grăbim să fugim, căci zorile 
sc revarsă şi ar putea să ne dea în urmă), i 

— «Dar, vai de mine! stăpâne!», şopti bătrâna slugă, în 
mintea căruia. bucuria se prefăcuse-acum în smerită îngrijire dinain- 
tea unei fiici de Voievod, «cum o. să poată umbla Domnița că- 

lare? Noi avem numai doi bieţi căluşei... ș'apoi încotro să ne 
ducem?...», | 
N —» Incotro? Mai întrebi? La noi acasă la Motru», răspunse 
adu. . ? 
— «Ce gând ai, stăpâne?» adăogi Bănică, apoi e biată 

casa noastră dela Motru, după potriva unei fete de Domn?»
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— d Âncuţa, moș Bănică, nu pune preţ la zădărniciile falei. 
D'acum înainte averea ei, ca şi a rca, stă numai în inimă. Ne 
iubim; ce -ne pasă nouă de sărăcie? Așa e, dragă Ancuţo?».. | 
-—« Unde voiu -fi cu tine, Radule, acolo voiu fi şi fericită!» 
Tânărul Socol sărută dulce pe a sa iubită și, încălecând voini- - 

ceşte calul său unguresc, cl așternu -bunda sa pe oblâncul şelei, 
ridică în braţe pe Ancuţa şi o așeză d'a curmezișul rezimând-o de 

al său piept. Bietul Bănică, neputându-se încă bine domiri, ridică - 
cu mirare sprânceana, dete din umăr ş'apoi mormăi: — 4 Vezi 
Doamne! ce-s tincreţele la om!», încălecă şi dânsul pe mărun-: 
ţelu-i bidiviu şi se luă în fuga mare după fericiţii tineri ce se de- 

părtase în treapătul calului. | 
Călătoria fu lungă și ostenitoare. Dar cine nu ştie. câte poate 

juneţea şi iubirea adunate la un loc! Ei umblau mai mult noaptea 
pe răcoare, tot prin căi pustii. şi lăturalnice, ferindu-se a deştepta 
băgarea de seamă a drumeţilor şi a locuitorilor; dar în cale, precum 
şi în conacele lor, alese tot sub veselul frunziș al pădurilor, câte 

dulci și drăgăstoase vorbiri! câte visuri. de fericire plăsmuite! câte 

nepreţuite şi încântătoare „desmierdări!. 

Astfel, după mai multe zile de călătorie, sosiră ei în valea Mo- 

“ +rului. Râul cu. apele sale galbine, curgea pe o matcă de lut nă- 
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cleios, ocolită cu un deşiş de verdeață; acolo salcia pletoasă, socul : 

mirositor, alunii mlădioși, arțarii cu pojghiţe Toșii, carpenii stu- 

foşi, salba moale și teii cresc cu falnici jugastri, cu plopi nalţi și sub- 

ţiri, cu anini ușurei, cu ulmi albicioși, cu sângeri pestriţi, cu corni 

suciţi și .vârtoșşi. Printr'acel hățiș felurit de arbori ce se 'ndeasă 

şi se *mpletecesc, mierlele și piţigoii şuieră şi ciripesc, săltând din 

ramură în ramură, iar pe, vârful copacilor, turturele sure şi porum- 

bei sălbateci se 'ngână, în vreme ce prigorii cu pene albastre chiucse 

mereu în sborul lor neastâmpărat. 

Un drum îngust şi mlăstinos străbate acea luncă înveselită și 

duce până la vadul Motrului, dincolo de care se vedea curtea lui 

„Socol. “Acea : locuinţă, odinioară, îmbilșugată şi sgomotoasă, era 

acum pustie și cu totul sălbătecită ; pe zidul de împrejmuire, acum: 

11
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muced și "învechit, se întinsese lungi ramure de ederă stufoasă; 

straşina porţii învălită cu blăni putrezite de stejar se acoperise 

cu mușchiu. In întru curţii buriana crescuse naltă şi abia se mai 

zărea în fund o groapă adâncă şi mare, astupată p'alocurea cu sur- 

pături de zid, prin care răsărise boziile și bălăriile ; — atâta mai. 

rămăsese din falnicele case ale Vornicului Socol, pe care Mircea: 

Vodă poruncise să le doboare la pământ! Mai în lături era o colibă 

învelită cu șovar, în care trăiau doi, trei rumâni scăpătaţi, singurii 

slujitori rămași la curtea boierească; în preajmă, sub niște vechi 

tulpine de nuci, cu crăcile pe jumătate arse și uscate, erau arun- 

cate obezi de roate, juguri de car, ghizduri, doage şi alte unelte 

de joagăr, cu care, îşi câștigau pânea acei sărmani muncitori- 

De altă parte, câteva înguste brazde de fasole, de praz și de legumă ;- 

mai ici un coșar, în care se adăposteau seara puţine vite de hrană 

ce pribegeau ziua pe malurile gârlei;: mai dincolo, o şiră de paie și. 

nişte copiţe de fân. Prin. iarba naltă și deasă alergau și se jucau 

câţiva copoi şi o potecă strimtă, cât trece omul cu piciorul, stră-- 

bătea» dela poartă până în bătătura locuinţei stăpânului. Aceea: 

cra singura clădire de zid rămasă în curte; era un turn nalt șt 

îngust cu ferestre mici și nepotrivite, având jos o portiță boltită, 

căreia. îi slujea de prag o piatră de moară crestată în două. Pe din 

întru o lungă scară învârtită, cu trepte mici de piatră, da intrare, 

la deosebite caturi, în niște chilii pardosite cu cărămizi din care- 

abia două mai erau de locuit. Într'una, sus, șezuse Radu, și în. 

cealaltă, mai aproape de uşa intrării, credinciosul său Bănică. Acel: 

turn, aşezat în vecinătatea porţii, purta numele de Chindie, căci: 

fusese odinioară, pe când se înnalțau măreţe casele Vornicului, 
Socol, locul de strajă, de unde, ca și în curțile domneşti, se vestea 
cu tobe şi cu surle, ceasul înserat al chindiei, când toţi oamenii casei 
se adunau la cină şi porţile ogrăzii se închideau. 

Ajungând în acele locuri sălbatice și despuiete, Ancuţa nu simţi: 
câtuşi de puţin acea compătimitoare mâhnire ce mai adesea sărăcia: 
tea chiar și mumie miloase trăite în bilşug ; ea încă se bucură de- 

țărmuri și îndată'și însuși într'însele. toate
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visele sale de norocire. Deci vieaţa ei ca şi a Radului, se strecură de 
atunci ca într'un şir de dulci și neturburate plăceri. Zilele treceau ca un 
zâmbet, nopţile, ca un farmec! Era o fericire de acelca pe care soarta 
dușmană nu le dăruește pentru multă vreme unor inimi de muritori ! 

Să ne întoarcem acum iarăși în' cercul viforos al: luptelor ş'al 
intrigilor politice. 

Andronic Cantacuzenul, amărit și înfuriat de fuga fără veste. 
a soţiei sale 1) alergase drept în Anhial,-la fratele său Mihail, ca 

să-l înștiinţeze despre . crunta: necinste ce i se făcuse! în Țara Ro- 
mânească. În pismașa sa mânie, fericirea lui' Stamatic i: se părea 
o batjocoritoare umilire, pe care sufletul său trufaș nu o putea 
mistui. El insullă puternicului său frate zavistiosu-i necaz, şi-l făcu 

părtaș călduros la a sa răsbunare 2 ). Mihail Cantacuzenul: nu era om 
în mintea căruia să se şteargă lesne o înfruntare; deci el sc sculă . 
în grabă, se răpezi turbat în Țarigrad, unelti mii de tainice intrigi, 
iscodi mii 'de.pâri mincinoase şi apoi dete în genunchi la Vizirul 

Socoli, cerând mazilirea neamului domnesc din Țara Românească . 
și depărtarea din scaunul păstoresc a patriarhului Iosaf 3). Bietul 
acest bătrân, pârit pe nedreptate și tras în judecată dinaintea 
soborului,: pentru: nişte vini fără temeiu, îÎu gonit cu necinste din 

patriarhie şi muri ascuns într'una din mănăstirile muntelui Atos 4), 

  

1) Până la această fugă am urmat mai mult sau mai puţin întâmplările 

istorice, Dar despre fuga soţiei lui Andronic $Henricus Hilarius înţ <M. Crusius> 

ne spune că chiar Doamna Chiajna a trămis să o ia înapoi dela bărbatul său, 

încă de pe drum <Gh. Şincai, op. cit.,.vol..II, pp. 218—219>. 

3) 1Henricus Hilarius înț <M.> Crusius, Turco-Graecia <lib. III, p..274, în 

Gh. Şincai, Op. cit., t. II, pp. 218—219». 

3) Henricus Hilarius <în Gh. Șincai, op. cit vol. II, pp. 218—2193 — 

<Michaelis> Le Quien, Oriens Christanus <in quallor patriarchatus digestus, quo 

ezhibentur ecclesiae, patriarchae, caelerigue praesules totius orientis, Parisiis, 1740, 

- vol, 1, p. 832% >— <L.> Hammer, op. cit., vol. VII, p.. 64 — Meletie, Istoria Dise- . 

ricească < Besericeasca Istorie a lui Meletie, în tr. lui Veniamin Kostachi, Iaşi, 

1842, t.: III, p. 135, după Melczios "Eaimonaouzi) iorogia, Viena, 178, 

t. III, p. 331. 
1) Epistola +trămisăt <transmisă> de către <M.> Crusius care coprinde 

povestircaţ lui Henricus' Hilariusț cîn op. cil., lib. III, p. 274, în Gh: Şincai, op. 
Ă , 7 , 

ie
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„Din partea însă a familiei domnești, Cantacuzenul întâmpină 

o mult. mai vie împotrivire. Chiajna își câștigase apărători chiar 

în sânul saraiului împărătesc ; solul ei cercase mai din vreme Por- 

țile şi mituise pe mai mulţi din înalții dregători. De aceea și noul” 

Sultan Selim, nevoind să strice voia niciunuia din ai săi puternici 

Viziri, hărăzi lui Mahomet Socoli carte de mazilie pentru Pătru- 

Vodă Șchiopul şi totdeodată, lui. Sinan şi lui Mustafa, apărători 

vânduți neamului Mirceoaiei, le dărui firman de Domnie pentru 

Alexandru,. al doilea fecior al Chiajnei. 

Tot Chiajna era mai tare! Ingâmfată această nouă  biruinţă, _ 

ea socoti vremea numai bună pentru '0 nouă: şi desăvârşită lovire 

asupra boierilor răsvrătitori; urmând dar .pilda de curând dată 

de către Domnul Moldovei, Alexandru Lăpuşneanu 1), ea adună 

la un ospăț pe Radu, Logofătul din Drăgoiești, pe Mihnea din Bă- 

deni, feciorul lui Udriște Vistierul, pe Toader dela Bucov, pe Vladul 

Caplei, pe Pătrașcu, pe Calotă, pe Stan, feciorul Drăguleţului, pe 

Radu, Stolnicul din Boldești şi le tăie capetele 2). Indatăapoi po- 

runci se trămiseră la banul din Craiova, la ispravnici și la vătaşii | 

de plaiuri, ca să prinză, ori morţi ori-cu zile, pe mulţi alţi boiarini .. 

_de price, printre care cra socotit și Radu, feciorul Vornicului Socol 

de peste Olt. 
Cu aceste împrejurări se petrecuse câtăva vreme ; lunile vesele 

ale verei fugise, luând cu sine jocurile pe verdeață și plim- . 
bările noaptea pe lună şi acea mulțumire sufletească ce naşte din 

razele mai călduroase ale soarelui, din mirosul bălsămit. al pajiştei 
înflorite, din miile de nepteţuite daruri ale rodirii: - 

cit., vol. Ii, pp. 218—2195.—<E> Charritre, Negociations de la France dans le 

Levant <ou Correspondances, Memoires et Actes Diplomaliques>, t. LII, pp. 
îh4—<742>, et seg. n. 1 <Paris, MDCCCLIII în Collection de Documents 

in€dits> sur Vhistoire de France.> . 

1) Omorirea boierilor de către Alexandru Lăpușneanu, a aşa frumos povestită 
de d-l C. Negruzzi, s'a petrecut pe la 1565: iar acestea se petrec pe la 1568. 
Au Constantin Căpitanul <op. cit. ibid. p- 2113, — Cronicarul anonim: cop. 
.„ ibid. pp. 274—275>. “
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.Omul, ca firea, zâmbește cu soarele, se'ntunecă cu norii, s'alină 
20 cu seninul,: se turbură cu furtuna; fieșce schimbare a naturii are 

un răsunet în inima sa; fieşce frunză, ce cade îngălbenită toamna, 

lasă un dor în sufletu-i întristat. 

Așa şi Radu. cu Ancuţa, înstrăinaţi de lume, Vale ei veseli, 
dar nu-și d'a sa “răutate, trăiau acum într'a lor” cetăţuie pustie, 

23 purtând dorul frumoaselor zile trecute și mângâindu- -se cu nădejdea 
primăverilor viitoare. | 

E tristă și urâtă iarna la țară, când crivățul 'viforos urlă. preste | 
câmpii, când norii sau ceața întunecă cerul, când ploile reci des-. 
fundă pământul, când ţarina-i goală și năpustită, dumbrava uscată 

300 și plugarul trândav. Apoi, în lungile nopţi de iarnă, ce întunecime 

„plină. de groază! ce de şoapte fioroase! Vântul vâjie şi geme ca 
„niște jalnice glasuri: ce plâng din depărtare; ploaia isbește cu o 
întărâtată stăruire în păreţii și în ferestrele casei; oblonul se cletină 
și scârție pe ţâţânele-i ruginite; focul bubue și trosneşte în cămin 

303 și uneori o pasăre de noapte, gonită din adăpostul ei de o suflare 
mai viscoloasă a crivăţului, î îi ia sborul, „scoțând un țipăt sfâșietor 

şi tânguios. | 

Intr'acele văietări ale firii, mintea de sineși se porneşte pe 
cugetări mâhnicioase; închipuirea'și plăsmueşte vedenii cobitoare și 

0 tot ce e mai trist în vieaţă ; toate răstriştele trecute, toate temerile 

viitorului, se restrâng,: ca: umbre sângerate, în' oglinda întunecată 

a inimii. e ” 

Intruna din acele: seri fârtunoase, Radu şedea cu AÂncuţa, 

amândoi tăcuţi, și duşi pe gânduri ; un foc de surcele văpăia pe vatră, 

a15 revărsând o lumină roșiatică în “chilie; d'alungul zidului se'ntindea 

un pat acoperit cu velinţe vărgate de ţară ; d'asupra era o mescioară 

albă, rătundă, și alături o laviţă îngustă de lemn, pe care ei şedeau; 

dar în'părete strălucea o bogată icoană îmbrăcată cu argint. Pe 

dânsa era înfățișat, cu asprul condeiu al zugravilor strămoșești, 
320 chipul Maicii Domnului, 4inând Sfântul său Prunc pe braţul cel 

«stâng. Luciul înegrit: al -văpselilor, trăsurile uriaşe și nemlădiite 

“ale: obrazelor, feţele lor “îngălbinite, ochii: lor mari și întunecaţi, 
_.
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în sfârșit, acel cere de lumină ce le împresura la un ceas.așa înoplat 

făcea să nască în inimă o sfiaţă și cuvioasă îngrijare; Privirea An- 

cuţei se aţintise cu smerenic d'asupra icoanei, iar tânărul Socol, 

în sufletul căruia se deșteptau acum, una după alta, toate neno- 

rocirile vieţii sale trecute, tresări ca d'un fior, îşi lăsă fruntea pe 

mână și, cu glas. obidit, întrerupse tăcerea: | 
— « Dragă Ancuţo », zise el; «vezi tu această sfântă icoană? 

Ea în veci a fost martură la răstriştile casei noastre; cu dânsa un 
împărţit toate mâhnirile mele... Odinioară niște ciobani, ce-pășteauy 

turmele noastre de oi departe, în munţii Vâlcei, au găsit-o, zice, 

într'o veche tulpină de ştejar, ș'au adus-o la tatăl meu. EI, sărmanul, 

o priimi ca o veste bună, ca un semn de noroc; dar chiar în ziua 

aceea, silit de dușmani să-și lase casa pe o groaznică vreme de 
furtună, el apucă drumul pribegiei și muri pe ţărmuri depărtate... 

Țărâna şă-i fie uşoară! Rămăsesem cu mama, doi copii, o su- 

rioară şi eu, hrăniţi la masa străinilor; dar acei oameni fără de 
milă, la care bietul tata ne lăsase, crezându-i că-i sunt: prieteni, 

îndată ce veni ştire despre moartea lui, ne opriră mult puţina stare 

câtă mai aveam și ne goniră de pe pragul lor, săraci și despuieţi. 
Din toate averile noastre, ci nec lăsară numai această icoană ce, 

în nelegiuita lor credință, n'avea nici un preţ... Ce poate face 

o biată muiere singură, departe de Țară, de rudele ci, cu doi copii 

pe braţe? Eram încă tânăr de ani, p'atuncea...dar vârsta nu 
mi-a cruțat nici o amărăciune! Pe biata mama o văzui zăcând,: 
în luptă cu boala și mai vârtos cu frica d'a ne lăsa fără sprijin pe 
lume; în sfârșit, biruită d'atâtea suferinţe, într'o noapte îngrozi- 
toare. ca aceasta, își dete, sărmana maică, sufletul. Eram în ge-. 
nunchi la patul ci de moarte şi în față-mi lucea tot icoana aceasta...» 

O viforoasă șuierătură a vântului, ce cletină 'cu vuiet înveli- 
toarea și.ușile turnului, îi curmă povestirea. Ancuţa se strânse mai 
aproape de dânsul; amândoi îşi făcură semnul crucii şi Radu urmă: 

_“Apoi mai jîrecu vreme şi soră-mea' ajunse în floarea tinereţii;, 
blândă şi gingașă copilă! Începusem să aflu într'însa o inimă 
ce mpărtăşea și. mângâia a mea. jale din vremi adunată... Dar 

+
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într'o zi, — vezi cât îmi era .ursita de duşmană! — mă dusesem 

cu alți tineri să ne încercăm în câmpie, la jocuri de arme; eram 

în Ardeal și tovarășii ce mă chemase la acea sărbătoare, 
erau, cei mai mulţi, feciori de nemeşi unguri... Unul dintr'i înșii 
(iadul să-i muncească sufletul de trădător!) răpi în. lipsă-mi pe 
scumpa mea surioară şi fugi cu dânsa. Când mă întorsei seara 
acasă, pretutindeni era întuneric; furtuna urla cu turbare. Che- 
mai! dar nu-mi răspunse nimeni. La lumina unui fulger, văzui 

odaia pustie şi-n faţă-mi lucea tot icoana aceasta. ..». 
Uşa chiliei se deschise cu sgomot și Bănică intră răpede şi speriat. 
— « Stăpâne»; zise cl «o ceată de oameni. ne-a încon- 

jurat toată curtea. Nu știu, hoţi fi-vor, sau alţi făcători de rele? 
dar, după numărul și armele lor,nu s'arată să fie cu vre-un cuget 

curat ». 

» Un glas s'auzi strigând d'afară: — « Deschideţi poarta la oa- 

menii Domniei! ».. : 

"Bănică se plecă pe fereastră și răspunse: «— Păsaţi-vă în cale! 
Navem aci loc de găzduit!». Insă Radu vru să-l oprească: 
— «Ci taci, moş Bănică; or fi călători și i-a apucat noaptea pe 

drum. Nu voiu, cât îi de săracă, să-mi fie casa închisă la cei ne- 

voiași. Mergi de le deschide». 

El încă bine nu sfârșise şi un glonț de săneaţă reteză peretele 

de lângă fereastră. Atunci s'auzi 0 larmă de oameni ce spărgeau 

porţile şi năvăleau cu grămada în curte. Radu scoase al său paloș 

-şi sluga puse mâna pe 0 puşcă. 

— d Acum, fătul meu, ori cu vieaţa, ori.cu moartea ! Domnul 

să ne ajute!» spuse bătrânul Bănică. - 

Tâlharii în această “vreme, ca să-și facă lumină în curte, de- 

dese foc la șira de paie ce'sbura în flăcări spulberate de vânt; 

ci sparseră portiţa chindiei şi se urcau unul după .altul pe scara 

învârtită. Bănică trase cu puşca şi răsturnă pe cel din frunte,. dar 

.0, mulţime de panduri băneşti, călcând peste” trupul tovarășului 

mort, se răpeziră cu săbiile goale asupra lui și bătrânul slujitor 

căzu. înjunghiat pe pragul ușii.
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Ancuţa sta îngenunchiată înaintea icoanei. Ostaşii năvăliră în 

chilie, sbierând de turbare:- — « Pe dânsul copii! daţi de tot!» 

Paloşul. Radului sbură un minut, făcând roată împrejuru-i, dar 

săbiile şi lăncile îl înconjurau. Străpuns de toate părţile, arma 

îi pică din mână și el căzu mort la pământ. Groaznic fu 

țipătul Ancuţei, când ca se aruncă peste trupul sfâșiat al iubi- 

tului ei! - A 

Un nor de fum umplu chilia ; vâlvori de foc ieșeau pe gura vetrei 

şi grinzile trosneau, scăpărând țăndări înflăcărate. Atunci icoana. 

cea mare căzu din părete cu un răsunet lung și tânguios! 

Vântul aruncase paie aprinse pe învelitoare şi focul încinsese 

de 'toate părţile turnul. Pandurii se îmbrânceau și sc rostogoleau 

pe scară, cu ţipete și sgomot, cătând să scape din primejdia poja- 

rului!. Ei fugeau care încotro găsea loc de fugă. - 

Toată nopteaă arse chindia lui Socol; în murgul zorilor o şiră 

de scântei încununau a sa creastă, care și ele se stinseră: una. după 

alta. Câteva zile însă mai în urmă, clădirea surpaţă încă fumega. 

iv i E 

PUSTNICA 

__După ce Poarta turcească mazili din domnia Țării Româneşti 

pe Pătru Școpul, acest domnesc cocon, adus în “Țarigrad, fuse pus: 

în lanţuri și trămis surghiun la cetatea Conia din Anadol; dar 

maică-sa îngrijată alergase curând în urma lui și, cu mânile pline 

de aur, ceruse înapoi pe fiul ei cel'robit. Patruzeci mii galbeni, 
(afară de tot atâţia ce adusese drept haraciu al Țării), împărţiţi pe 
la” Viziri și pe la curtenii de toată mâna, scăpară zilele amenințate 
ale lui Pătru; dar un lucru, mai -ales, întoarse spre dânsul voia 
veghiată a Sultanului, adică măriminoasa predare a unei comori 
de o sută treizeci mii ' galbeni, care se dovedise adunaţi şi puşi 
la păstrare de neamul domnesc al Țării Românești. Împăratul se 
milostivi şi hărăzi zece mii dintr'înșii bătrânei Doamne; iar “pe 

+
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'coconul ci îl opri la Țarigrad cu leafă din haznaua împărătească D. 
şi peste -câteva 'luni îi mai- adaogi şi douăzeci aspri tain pe zi2?).. 

Cu atâta însă nu se mulțumea Chiajna; având un fiu pe scaun, 
ca sârgui să-i agonisească și celuilalt Domnia vecină a Moldovei, 
de care se folosea pe acele vremi un loan-Vodă, venetie armean ?) 
pururea învrăjbit cu Turcii; drept aceea, nu puţin lucra dânsa la 
pâra şi la osânda lui Ioan-Vodă. In sfârșit, la anul 1574, ea.isbuti 
prin uneltirile sale, să scoată carte de mazilie Domnului moldove- 

"mese și 'n locu-i să se orânduiască fiul ci Pătru 4) care și purces 
din "Țarigrad însoţit de oaste turcească. - - 

Din partea sa, loan-Vodă nu priimi voios ca să se lepede de 
Domnie, ci, adunându-și boerii și “Țara, le ceru jurământ statornic, 

ca să. se lupte şi să moară împreună cu. dânsul și, începând atunci 
gătirile de bătălie, trămise să poftească cu leafă pe Cazaci ca să-i 

vină întru ajutor; iar aceştia cum îs răsboinici și'n veci gata a se 
amestecare în tot:felul de vrăjbi și de sfădiri, se adunară 0 mie 

“două sute de oameni şi veniră la dânsul5). 
-Dincoace de Milcov, aflând de neprieteneasca priimire ce au 

să facă Moldovenii frăţină-său, Alexandru-Vodă își strânse și cel 
oştirea şi se găti a purcede spre Moldova, în întâmpinarea lui 
Pătru 6). Pe de altă parte, Doamna Chiajna, temându-se într'așa 
priincioase împrejurări, de vre-o isbucnire protivnică în Țara Oltului, 

"unde în veci clocotea o dușmănie ascunsă asupra neamului domnesc, 

  

| 1) Din raportul solului nemţesc Wysz, dela Mai 1568 <în J. von> Hammer, 

cop. cit., vol. VI, p. 329». ! 

2 Din raportul bailului venețian” Barbaro, dela 8 Iunie 1659 <în J. von» 

Hammer, <op. cil., vol. VI, pp. 328—329>. 

_3) Vornicul <Grigorie> Ureche, <Domnii Țerei Moldovei şi viaţa lor, cap. 

NXVII în M. Kogălniceanu, Letopiseţile Țării Moldovii, Iaşi, 1852, t. I, p. 190-196. 

€) Cronicele româneşti; <Constantin Căpitanul, ibid. op. cit., p. 213; — Cru- 

nicarul Anonim, ibid. op. cit., p. 275— <J. von> Hammer, op. cit., vol. VII, 

„pp. 60—615.. 

„3) Vornicul <Grigorie> Ureche, <op.:cit., cap. XXVIII, ibid., p. 1972015: 

£) “Constantin Căpitanul <op. cil. în. Magazinul Istoric pentru> Dacia, £. i 

<p- 213>; <Cronicarul Anonim, op: cit. ibid. <t.>, IV <p. 2752.
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hotărî să dea însăşi o raită prin orașele oltenești, ca să îngrozească 

pe cutezători şi s'amăgească cu măguliri pe cei cu bunăvoie. 

Ea trecu răpede prin Slatina, prin Caracal, prin Craiova și găsi 

mai pretutindeni casele boierești pustiite; care nu pierise de sabia 

slujitorilor domneşti, fugise în pribegie *); moşnenii 'ce mai rămă- 

sese împreună cu opinca, răbdau păsul Țării şi nici măcar 

aduseră jeluiri Doamnei. Ce-i bună Românului jeluirea, când ure- 

chea ce-l ascultă e tot una cu mâna ce-l apasă? Tace până ce Dum- 

nezeu prinde într'o zi milă de dânsul ori până ce însuşi se îneacă 

cu răbdarea ș'atunci își face singur dreptate! 

Chiajna 'şi urmă dar în tihnă calea spre Cerneţi și spre Ruşava. 

Ea călătorea întrun rădvan, care. pe atunci era o largă cutie de 

lemn văpsit, scobită rotund și aşezată, fără arcuri, pe un dric cu 

patru roate ferecate. Opt telegari înhămaţi ungurește da lungul, 

cu șleauri de curea, subţiri și întinse, purtau trăsura. mai uşor ca 

vântul. Erau tot călușei rotunzi de Dobrogea și bahmeţi 5) sbârliţi 

de Bugiac, aleși tot pătrărei şi cincărei ?), negri la păr ca pana cor- 

bului, cu coadele lungi, cu coamele răsfirate, cu nara n vânt, 

fugari neobosiţi ce abia atingeau, în buiestru, cu copita:de ţărână. 

Doi surugii flăcăiandri[i], cu mintene numai găitane, cu căciulă mo- 

ţată de oaie p'o ureche, cu mâneci albe, largi şi suilecate, îi mânau 

din călărie, săltând uşor pe șele, chiuind vesel din gură şi plesnind: 
„din bicele lor ce se împleteceau pe d'asupra capetelor, ca mii de 

şerpi încovoioși. 
Astfel sbura în cale. Doamna Chiajna, prin codrii din apusul 

Craiovii şi începuse a înopta când trăsura-i scobori într'o luncă 

unde, printre carpeni stufoși, printre. des aluniș, se strecurau 

1 Pe atunci se afla fugit tocmai în Spania un Nicolae Basarab, cum se vede 

în Mag. Ung.f. <Ungrisches. Magazin oder . Beylrăge zur ungrischen Geschichte, 

Geographie, Naturvissenschajt und der dahin schlagenden Literatur, Presburg, 

17813 vol. I, Siebenbirgische Brieje, XIII, p. 366. . o 

2) Caii de Bugeac se numesc asttel în baladecle poporane indicate în nota 

„„. 5) Cuvinte întrebuințate în baladele poporane, publicate de V. Alecsandri 
< Balade adunate şi îndreptate, partea TI, Iaşi, 1852; partea .IÎ, Iași, 1853».
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„apele gălbinatice ale unui râu; naintașii trecuse apa -prin vad, 
când deodată, opintindu-se ?n loc, începură a sforăi; ceilalţi cai le 
urmară .pilda și întrun minut toate hamurile. se încurcase; bah- 
meţii se răsfirau în desghinuri, săreau în două picioare, nechezând 
speriaţi, cu urechea dreaptă, cu' coama sbârlită, nesupuși frâului, 
neascultători glasului, stau încordaţi și nu voiau să ia din loc. 

— « Dar, ce, măre,-să mai fie şi asta?», strigau unii din 'dru- 
incţi, neîncercaţi la seama cailor. Or că strechea a dat într'înşii? >. 

— «Ba aşa's bahmeţii dela noi», răspunse: cu. mândrie un 
bătrân lpean tătar din Bugiac; tau sămânță de Misir, și calul 
dela Misir. miroase de departe unde:i vre-un zid părăsit și sforăe 

a pustiu, nechează ca de groaza morţii ». | | | 

Intr'adevăr, pe malul învecinat, printre deşişul mărunt al unui 
zăvoiu de copăcei, se 'nnălţa pe albăstreala întunecată a cerului, 

un :părete îngust și negru, cu muchea surpată, cu laturile crăpate, 

fioros şi cobitor ca urma unui păcat în amurgul conştiinţei. Sgo- 
motul alaiului domnesc deşteptase bufniţele și liliecii, cari, din 
crestăturile vechii zidiri, sburau fâlfâind în toate părţile, cu ţipete 
ascuţite.. | 

— « Cruce ajută!» șoptiră slujitorii între sine, cătând să des- 

curce hamurile cailor.. «Ce dărâmături să fie. astea? Iar vre-o 

mânăstire pângărită de păgâni,  arde-i-ar focul!.... Ce ştii?...». 

— «Baci, pare-mi-se, chiar chindia lui Socol care au ars-o, 

mai anii trecuţi, pandurii, când au ucis şi pe Radu, feciorul lui... 

Așa-i; vorbă e?. ia, tocmai aci era, în lunca Motrului. Ci-că, 

inăre, c'a treia zi după ce a dat clădirea pojarului, a ieşit noaptea 

din pimniţi adânci, o stafie c'o icioană mare săpată. în piept și a 

apucat ţipând în patru părţi, de unde suflă patru vânturi, şi lu 

răsărit, și la miezul-zilei, și la soare apune şapoi și-a ales calea 

spre. steaua nopţii și s'a dus, măre, s'a dus tot în colo, în fundul 

iernii, unde's troienii de ninsoare ca munţii...». 

o — a Vezi d'ia nu sa..mai pomenit de. atunci să fie oamenii 

cu șederea 'pe locurile acestea! Au băjenărit toţi Rumânii de 

spaimă !».
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— cAuzi, măre e bădiţă! » adăogiră cu mirare ascultătorii și, 

fiindcă, în vremea povestirii, "hamurile. se așezase în bună orân- 

duială, slujitorii apucară caii de dârlog, îi trecură, făcându-și cruce, 

pe dinaintea dărâmăturilor, și-apoi surugii<i>, plesnind din. bice, 

strigară cu glas ascuţit: «|! hai să meargă!!! » ȘI „toată ceata 

- în voana mare porni înainte, 

“De auzise Chiajna ceca ce se vorbise, cine poate şti? Destule 

că chipuri rămase neclintit, fruntea-i tot încreţită, ochirea-i tot 

strașnică, dinți-i tot încleștaţi. ă 
La Cerncţi, la Rușava, şi apoi la: Târgu- Jiului, “cercetările sale 

„avură același sfârşit; pretutindeni ea găsi o armonire nepăsătoare 

din acelea ce 'zic: «Să m'aibi teamă; », şi adesea ascund un 

jăratic. Se îndreptă apoi spre Vâlcea, ca de acolo să se 'ntoarcă 
pe sub muscele, la locul unde se adunase la tabără fiici> săi. 

Drumul ce merge prin munţi, din Gorj spre Râmnicul-Vâlcei,. 
la depărtare cu vre-o două ceasuri de acest oraș, apucă d'alungul 

printr'o vale largă, prin care curge, pe o îngustă matcă așternută 

cu petriş gros, pârâul numit Otăsăul 1). Ai zice că apele sale lim- 

pezii se joacă cu veselie în răsfăţate încovoieturi, uneori strecurân- 
du-se binișor: prin iarba deasă și măruntă a luncii, alteori alergând 

cu pripă d'a curmezișul văi<i> dela un mal până la: altul, ca suveica 
“pe iţele răsboiului. D'a stânga râului sunt dealuri, pe .care crese 

amestecați brazi şi paltini, frasini şi mesteacăni; de cealaltă parte, 

munţi cu înalte piscuri își arată coastele lor aprigi, râpoase şi sur- 
pate ce se destind ca un vechiu părete de uriaşi, mâncat de umezeală 

şi de putregaiu. ai - 

Intr'o seară, luna înaintând liniştit pe din dosul: acelor negre 

vârfuri sfărâmate, întuneca cu umbrele lor. prelungite adânca vale 

Şapoi iar, uneori scăpând printre surpături, 'razele ei sticleau 
că pietre. scumpe, pe valurile pripite şi colcotoase. ale micului 
pârâu. 

  

| ” a P . N 
.1) Acolo s'a zidit mai pe urmă în . vale, Mănăstirea dintr'un Lemn, şi, sus pe 

. . ” munţi, Schitul Surpatele. 
„N
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Era linişte pretutindeni când începu a răsuna, cu un vuiet de- 
părtat, treapătul cailor ce purtau şi însoțeau rădvanul Doamnei 

130 Chiajne. | 

Un lipcan alerga. înainte, ca să cerce drumul şi să doschiză calea; 
calul său, ce în goana mare se aşternea drumului ca suflarea de vânt 
pe iarba de pe câmp, fugea scăpărând din copită şi, pe tot minutul, 
muindu-și glesnele în valuri, străbătea matca şerpuită a.Otăsăului. 

135 De-odată, la un mal, agerul dobitoc se opri sforăind ; i iar călăreţul, 
auzind în preajmă-i un geamăt slab şi sfârşit, zări sub o rază tre- 

cătoare a lunii, chipul sau mai bine umbra unei: fiinţe albe și uscate 

ce zăcea asvârlită pe malul verde al râuleţului. Trupul ci 'despuiat, 
ce abia] înveleau niște ţoale sfâşiate, părea sdrobit; mâinile și 

140 picioarele-i slabe 'şi lâncede, căutând poate în răcoarea râului ceva 

"înviere, pluteau pe d'asupra apei, ca frunze 'ngălbinite de toamnă; 
capu-i obosit căzuse. pe pietrişul din matcă i pletele-i răsfirate se 
scăldau furate de valuri. 

Aprodul gonaciu se opri dinaintea acelei. iese ce semăna mai 
145 mult cu un morman de oase şi îndată în urmă-i sosi tot alaiul dom-: 

nesc. Toată gloata drumeţilor, până chiar și Doamna, se coboriră 

din rădvan şi de pe cai şi se apropiară de Jocul unde se ajla neno- 

rocita ființă; toţi, făcându-şi cruce, priveau cu o. miloasă spaimă 

acel trup 'sfărâmat, în care suflarea semăna cu cea din urmă vă- 

150 păicre a candelei ce se stinge. lar ca, dinaintea unei aşa sgomotoase 

“adunări, deschise încetinel pleoapele sale afundate: ochii ci mari 

şi holbaţi s se sticliră, cu o nespusă durere, către malul drept al vâl- 

celei, şi trupu-i întreg, prin niște ușoare tresărituri ale nervilor, 

părea c'ar vrea, Car cere să se tragă spre un loc dorit. 

155 Acel loc era o măgură verde cu muchea lată şi rotundă, pe care 

crescuse din veacuri depărtate, un bătrân stejar, sub al cărui lat 

frunziş se umbrea. tot dealul; nu departe de dânsul, un plop;stră-, 

bun își înălţase spre nori creștetul semeţ. Amândoi, ca doi frați 

sărmani şi năpustiţi, crescuse singuratici p'acel. costiș; amân- 

160 doi de mari de veacuri se luptase  'mpreună cu rivale şi cu 

vijeliile ; amândoi în sute de rânduri scuturase "*mpreună când
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vesela” frunză, când trista zăpadă; amândoi se 'unise ca să lie 

“în pustiu, lăcaș milostiv al paserilor cerului, umbrar răcoritor al 
turmelor zăbușite, adăpost binecuvântat al călătorului obosit! 

- Spre dânşii acum se îndrepta stăruita dorinţă, suspinul cel din 
urmă al neputincioasei acele fiinţe. - 

Un om o luă dar în braţe, și ceilalţi toţi îl urmară, suind dealul 

în faţa vechiului stejar: dar cu cât mai mult se apropiau, o zare de 
lumină neobișnuită, care sub razele lunii creștea ca un luceafăr 

albicios, ca o pară de foc luminoasă, părea că iese din sânul bătrânei 
tulpine. O sfântă groază coprinsese toate inimile; dar împinși ca de 

o putere, căreia nu-i puteau sta împotrivă, ei înaintau uimiţi 

de raza lucioasă ce-i trăgea spre sine și le sorbea vederile. Când 
ajunseră pe muchea măgurei, drept în faţa stejarului, toate în. 

preajmă erau scăldate în lumină, toate străluceau ca într'o senină 
vâlvoare ; iar în tulpina găunoasă a copaciului, împresurată de raze: 

argintii, domnea ca 'ntr'un cerc de slavă . cerească, chipul încgrit 
al Maicii Domnului, ţinând în braţu-i stâng pe Mântuitorul său 
Prune. 

— 4 Maică Preacurată !», sirigă - atunci pustnic, ce?m faţa 
icoanei părea că-și dobândise un viers ce suna mai tare, mai dulce 
decât glasurile omenești, — « Maică prea curată! Maică fără pată! 
'Tu, care ai încercat numai durerile inimilor lumești . și care până 
acum nu te-ai îndurat a-mi ierta câteva zile răsipite în . desmier- 
dările vioţii! Tu care ai privit fără jale sfâșierele inimii „mele, 
când singuru-mi p'această lume și mult iubitu-mi sprijin a căzut. 
jertfă sub mâna mohorîtă a ucigașilor! Tu, care m'ai călăuzit 
prin poteci spinoase, pe sloiuri de ghiaţă, când cu sfânta- -ți icoană 
în braţe, am colindat, aiurind plaiurile și câmpiile ! Tu, care mai 
adus sub această sfințită tulpină, într'acest sălbatic sălaș de 
pustnicie, în care sufletu-mi dăulat și sdrobit de răsiriște “în zadar: 
cată odihna și pururea, ca o milostenie, îţi cere scurtarea - ticăitelor 
mele zile! Tu, deci, care, şi de am păcătuit, și de am. fost culpeşă: 
ție, m'ai osândit după mulţimea vinilor mele! Acum, -cerească: 
stăpână, inima îmi spune că înduratu-te-ai, însfârşit, de mine
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și ai apropiat ceasul dorului meu!... Acum dar mă "nchin la 
poalele tale cu jeluiri, cu rugăminte, cu lăcrimări, nu doară ca 
să-mi ceiu vre-o cerească răsplată, căci ce va fi, partea mea, 
dincolo de sburd'această lume, e în sânul tău șal Domnului şi 
cu voioasă bucurie îl voi priimi!... ci, Maică milostivă, tu care 
ai fost mumă ș'ai pătimit de păsul fiului tău, fie-ţi milă și 'mblân- 
zeşte, alină şi “spală orice duh de mânie, în inima mumei ce m'a 

purtat pre mine, nevrednica, în sânul. ei şi la picioarele căreia 
mă plec acum, ca și dânsa, cu milostivire ca tine, să uite greşalele: 
nesocotitei sale fiice!... In ceasul acesta, care c al meu cel din: 

urmă, iartă-mă, maică, deși mult ţi-am greșit eu . ţie în vicaţă! 

iartă-mă căci cu amarnice dureri am ispășit, vai! și cu, păcătoasa-mi 
rătăcire!. ..». 

Rostind cu o cucerită și 'nfocată căinţă aceste din urmă cuvinte, 
sărmana pustnică se prăvălise cu fruntea în ţărână dinaintea Doam- 

nei Chiajne. 
Acea vedenie strălucitoare a. unei .sfinte icoane în mijlocul 

nopţii ş'al pustietăţii, acea dureroasă destăinuire a unci așa jalnice 

soarte, acel glas proorocese ce vestea moartea vecină a fiicei sale, 
făcură să clipească sub geana încruntată a Chiajnei o umbră de 
îndurare ; dar freamătul milei -nu se coborise încă până în inima-i 

oţelită, când deodată un nor repede și negru trecu cobitor peste 

faţa lunii. Lumina icoanei d'odată se stinse şi întunericul se răspândi 

jur împrejur. , 

Cumplita mumă se 'ntoarse atunci cu o fiero oasă iuțeală ș și gră- 

bind pasul spre vâlcea, strigă c'un glas aspru: —« Nainte, copii !9. 

Vinovatul împietrit în rele fuge chiar și de umbra mustrării. 

Intro clipă, Chiajna se suise 'n rădvan și tovarășii ei, înfioraţi de 

sunetul oţelit al. glasului ci, ajunserse departe, gonind în urma 

rădvanului, când: începură 'să simţă mustrarea în cugetele lor, bi- 

_raite de ne'mblânzita lor stăpână... . 

. . . . . . . .... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 

In valea Otăsăului câteva slabe suspine, pierdute printre șuieră- 

tura frunzelor ce se legănau în adierea dimineţii, dovediră suferinţele
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cele din urmă ale nenorocitei pustnice. Muritoarele despuicri . ale 

250 -domniţei Ancuţe; căzute chiar la poalele sfintei icoane, în sălhatica 

“chilie ce-și găsise ea, în scorburea .străbunului stejar, fură acope- 

rite de frunzele ce le spulberă crivățul de toamnă. 

Mulţi ani în urmă ciobanii găsiră tot acolo icoana Maicii Dom- 

nului ce se zice a fi una din cele şapte de Luca Evanghelistul zugră- 

295 vite, şi chiar în tulpina bătrânului copaciu,'ei scobiră bisericuţa 

cea veche a mănăstirii zisă «dintr'un. lemn » 1). 
, . 

. . e. . . . . . . ... . .. . . .. 

“Pe când Doamna Chiajna îşi urma ispititoarea colindă peste 
Olt şi prin Țara de Sus, tinerii ci feciori domnești, însoţiţi unul de 

oaste pământeană şi de ajutorinţe ungurești, altul de Turcii ce i 
20 se dase, ca să-l aşeze pe scaunul'năzuit al Moldovei, se întâmpinase 

în ocolul Focșanilor și se lăsase cu taberile lor amestecate la. satul 

Săpăţeni pe lunca înfrăţitoare a Milcovului 2). Doamna mumă îi 

ajunse acolo, purtând în sufletu-i smăcinat o îngrijată presimţire . 

care, sub aspra-i fălnicie, se vădea printr'un neastâmpăr fioros. 

5 : Ea căta în zadar să-și potolească neodihna cu nădejdea isprăvilor 

viitoare ; oştirile împrejuru-i, multe și vegheate, i se păreau mola- 

tice şi nevoioase. Un neîncetat susur: de tainică irădare îi şoptea 

la auz; mintea-i se muncea cu tot felul de bănuieli. Ziua ea co- 
linda fără repaos tabăra, vrând să încerce credinţa- ostașilor, să 

350 învie, ca odinioară, bărbăţia în inimile lor; dar iasma ncîncrederii 

o urmărea pretutindeni şi viersul îmbolditor îi pierea De buză; 

apoi iar în tăcerea nopţii, în veci deşteaptă şi frământată de griji, 

ea trăgea cu urechea la strigările prelungi ale străjilor depărtate 

  

:) Tradiţiunea zice că icoana cea mare dela Mânăstirea dintr'un Lemn a fost 
de mai multe ori mutată și s'a întors singură la locul unde era clădită mănă- 
stirea. i 

2) <Cronicarul Anonim, <op. cit, ibid. p. 2755: Consta 
- .. antin Căpita 

cit. ibid., p. 214), P ăpitanul <op.
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şi adesea, coprinsă de o -nedumerită temere, alerga să pândească 

la perdeaua . corturilor, unde se odihneau, în visuri de isbândă, 
fiici> săi, uneltele nesăţioasei sale mândri. 

Din potrivă, aceşti doi tineri, bizuindu-se cu încredere pe :rea- 
zimul lor-ostăşesc, pe părtinirea. soartei şi pe toate voioasele închi- 

puiri ale juneţei lor, petreceau zilele în vesele ospeţe, .benchetuind 
cu boiarii. și purtătorii oştii lor şi gata a purceda asupra lui loan 
„Vodă, dacă nu i-ar îi amânat din zi în zi îngrijatele presimţiri ale 

“Doamnei, mumei'lor. 
Intr astfel - de îelurite aplecări se afla tabăra frăţească - a. fiilor 

Tui Mircea, când. sosi știrea cum că boierii moldoveni, temători a . 

se vedea pe viitor înstrăinaţi de la mila noului Domn, ar.fi hotărât, 
să părăsească relei sale soarte pe vechiul lor stăpânitor și are.să 
vină, mânaţi de Dumbravă Vornicul, ca să se închine.lui Pătru- 
Voievod 1). Această veste umplu tabăra de bucurie; cu nădejdea 

viitoarei împăciuri, străjile se ridicară, vegherea se desființă, caii 

se sloboziră la păşune, armele se aşezară în snopi; toate se pregăteau - 
pentru o obştească înfrățire. Doamna Chiajna î însă, care nu privise 

cu -suflet 'liniştit acea nesocotită răsipire a tuturor mijloacelor de 

o grabnică apărare, cu cât se. apropiâu. Moldovenii, mai cu dina- 

dinsul stăruia. ca tinerii. Domni să se ţină î în laturi.cu bună şi sdra- 

vănă pază. . - 

Norocul lor voi ca, induplecaț de: nepregetata! rugăciune a 'mu- 

mei lor, dorinţa aceșteia să fie împlinită și ca dânşii amândoi. să 

lipsească din cortul lor, în ceasul când Moldovenii se iviră dinaintea 

taberei muntenești.. 

Intradevăr, Dumbravă Vornicul - descălică-i în faţa şatrei dom= 

neşti, însoţit d'o gloată năpraznică de boieri. şi de. slujitori, pur- 

tând nu veşminte de sărbătoare, nici zâmbetul smerit al supunerii, 

ci podoaba .oţelită a unei zile de harţă și- semeaţay căutătură.a -unei 

„ biruinţe lesnicioase. | ' 

1) Cronicele româneşti: <Constantin Capitanul, op, 'cit., ibid.. pe: 213 — Cro- 

nicarul | Anonim, op. cit, ibid. p. 275. . 
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Osebit de aceea se zărca în depărtare oştiri numeroase, care 

după caii lor mărunţei și păroși, după largii lor șalvari roșii, dupie 

chiverele lor țuguiete, după cântările prelungite și după; naltele- 

lor sulițe ce luceau la soare ca spicurile pe holdă, lesne se cunoşteau 

că sunt pâlcurile de Cazaci, venite sub povăţuirea lui Sfirski, în 

ajutorul lui Ion-Vodă 1). 
- “Chiajna, care ?ntr” această. grea prilejire, 'ştiuse a întipări pe 

chipu- -i făţarnic o senină şi rece mândrie, adăsta pe boicrii moldo--- 
veni într'un falnic cort rotat de covor alb, cusut cu fir și legat j jur 

însprejur cu țăruși poleiţi. | 

- Dumbravă Vornicul imtră în fruntea tovarășilor săi; cl era um 

voinic nalt și spătos, purtând o ţureă de blană flocoasă ce uscundea: 

capu-i 'ras;' din creștetul căruia o singură șuviţă de păr atârna în 

jos pe ceala-i lată și. vânoasă; era îmbrăcat cu un mintean de urs- 
lăţos şi 'ncins cu o curea, de care sta - aninată o ghioacă năstrujită: 

cu dinţi de fier, adevărat baltag de uriaş: 

— « Unde's puii de năpârcă 2... » strigă el cu glas răgușit, intrând în 

cort cu mâna în șold. «i-a sosit ceasul peirii! halal di ci, fărtaţi! LR 
— « Pare-mi-se că 'n beţie ţi-ai pierdut cumpătul vorbii, jupan 

Vornice »; rosti Doamna înstrunându-și mânia, 
"ai mintea ca de prunc într” atâta trupeșie? >. | 

— «Taci, muiere; nu bârfi!», răspunse Dumbravă, «nu: 

doară “: aţi socoti voi că-i. Moldova ţară di jac; să ni gioace ca pi: 
urs o mișa pripășită pi la Munteni şi doi feciori di Iele fârmecaţi, 

«ori pe semne 

„doi lângăi nătângi ce li pute botu a lapte?... N'avem.noi nevoie di: 
domn Muntean, Munteanul î îi om viclean; nui ca Moldoveanul orto— 

«Hai! voinici, drăguții 
mei, . daţi năvală di mi-i prindcţi ș şi mi-i legaţi colea cot la cot să-i 
duceni poclon lui Ioniţă Vodă, ca doui berbecei di Armindean! 95). 
  

1) Vornicul <Grigorie>, Ureche, Domnii Țerei Moldovei şi viaţa lor 

NXVII în M, Kogălniceanu, op. cit. p. 190-196. ' 
Di â 4 - . 2) - Din balada <Român> Grăe 4 Grozăv canu $ “Grozovanu, în V, Alecsandri, 

op. cil., partea- |, p. 22)... - . 

cap. 

5) Sărbătoarea dela 1 Maiu, 

...
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-—«Câni neruşinaţi, liită rea!...» strigă Chiajna, spumegând 

de turbare ; dar Dumbravă nu-i dete vreme să urmeze zadarnicele-i 

sudălmi, ci, desprinzând ghioaca dela brâu, o 'nvârti de câteva 
ori cu braţu-i vârtos șapoi, glăsuind și un groaznic blăstem, o asvârli 
drept în capul" înfuriatei Doamne. ” | | 

Chiajna căzu răsturnată pe spate ş'atunci îndată, cu. ochii sân- 
geraţi, cu fălcile câscate, încercă să se ridice în genunchi, să .se 

sprijine pe palme, să rostească un cuvânt; dar abia putu să iasă 
din gâtleju-i năbuşit, vorbele: — « Domnii! feciorii mei!» ş'o 

înecă sângele ce curgea şiroaie din tot capu-i găurit de ţinte. Trupu-i 
se svârcoli de serâșniri de dinţi, săltă încă de câteva ori, se rosto- 
goli cu creștetul în ţărână, se sgârci și se întinse în câteva încor- 

dături dureroase, ș'apoi căzu înţepenit într'o baltă de sânge. 
In vremea aceasta Moldovenii și Cazacii deteră jat taberei ro- 

mânești ; fugeau Muntenii care unde putea. Alexandru Vodă nimeri 
să scape'la cetatea de Floci; Pătru se opri din fugă la Brăila. Ion 
„Vodă intră în Țara Românească și făcu Domn pe un Vintilă; dar 

peste câteva luni, soarta se schimbă. Ion Vodă muri robit la Turci; 

Alexandru își dobândi iarăși tronul și Pătru Șchiopul domni la 

Moldova lăudat şi iubit: de toată obștea 1). 

București, 1860. | 

  

1.4) Constantin Căpitanul. <op. cit. ibid, t.-Î, p. 2l6>— <Gh.> Șincai cop. cil., - 

vol. 1], pp. 227—2293— <I. Chr.> Engel <op. cit, vol. |, p. 2242 ş: alţii. 
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Desen de pe coperta (faţă) ediţiei dela 1874 din Pseudo-Kinigheticos,



YEYAO-KYNHTETIKOZ 
EPISTOLĂ E 

„SCRISĂ CU GÂND SĂ FIE PRECUVÂNTARE LA CARTEA 

| « MANUALUL VÂNĂTPORULUI »
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YEYAO-KYNHTETIKOZ 

- Domnului C. Cornescu. 

Amice, | 

Când mi-ai dat mai întâi să citesc' manuscriptul . tău, intitulat 

« Manualul Vânătorului », ai arătat dorința ca să-i fac eu o pre- 

cuvântare. Mai apoi ţi-ai luat seama şi m'ai scutit de această măgu- 

litoare sarcină. | | 

In cazul din urmă, rău nu te-ai gândit, căci eu, după ce am 

răsfoit cartea ta, mam luat în adevăr cu plăcere de pe urmele 

tale de vânător; dar, pe când tu te ocupai cu gravitate a-ți alege 

cca mai bună puşcă, a o încărca cu.cea mai potrivită măsură, 

ao îndrepta după cea mai nimerită linie. pe când tu dresai, de 

mic. şi-cu' minunată răbdare, pe „prepelicarul tău ca să. asculte la 

semnalele consacrate: Pst! Pil! şi „Aport!: pe când tu în Jine 

studiai cu luare aminte caracterele fizice şi etice ale celor mai 

obișnuite subiecte însufleţite de' vânătoare, eu. ca un nevânător - ce 

sunt, mam apucat să colind răstimpii şi spaţiile, căutând ' cu 

ochii, cu auzul şi cu inima, privelişti, răsunete şi emoţiuni vână- 

toreşti. , 

Colindând n'am - rătăcit, şi iată-mă abia acum ajuns din 

“jantastica-mi călătorie, cu un sac, aşa îngreuiat de tot felul de 

“petice și de surcele, adunate de pretutindeni, încât nu mai cule:, 

Doamne [ereşte! n nici chiar eu însumi să-l arunc în spinarea Manua- 

lului tău.



30, 
care, bune sau rele, le datorez numai -primului tău îndemn amical. 
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Am luat dar pretenţioasa hotărîre a le deșerta într'uh volum osebit,. 

ce-l voiu tipări numai .pe seama lor, şi care, subt un. titlu pedantesc 

şi arhaic, spunând vânătorilor numai lucruri ce sânt cu totul de prisos 
atei lor, vă întocmi un fel de Fals Tractat de Vânătorie,. Vev6o- 

zvwmyerixoc, în opoziţiune fățişă cu Manvalul tău, care, deşi mai 

scurt, este însă fără îndoială cu mult mai folositor celor cari vor să : 
învețe ceva cu temeiu. 

Dar mai înainte de a pune sub tipar, m'am simţit, amice, ca. şi 

dator să-ți trămit ție prinosul acestui vraft de pagine manuscrise, pe 

Priimeşte-le precum îți! por plăcea ; dar crede totuși, că — deşi 

îți vin acum cam ca fuiorul popii —- ele purced dintr'o afectuoasă. 
pornire a celui care de mult. este 

. “al tău bun prieten 

ODOBESCU 
București, 7 Mai 1874. 

COPRINSUL 
I. Sa mă încure oare și eu în calea vânătorilor? — Cartea ta şi Precuvân- 

tarea.mea.— Utile dulci sau Sosii şi d-l Socec.— Ce zice Nimrod despre podagra : 
mea.— Arcadia pe câmpul Bărăganului. — De la moș Doru, drept î în pustii. — 
La conac! — Vai de bietul Gogoli, ce era să paţă! 

II. 'Țiganii de zestre — Grives en caisse.— Disertaţiune filologică, îmbâesită i 
cu:erudiţiune.— 1000 galbeni venit pe-an.— Graurii ştiu franţuzeşte mai'bine 
decât d-l Littr6!— Din fabulele .lui Lafontaine până în pădurile Rusiei. — 
« Amărita turturea, oi! sărmana, vai de ca! , 

III. Pentru ce poetul Lucrețiu ştie mai bine seama cârmuirii decât stă- 
pânirea noastră. — Chiau [ Chiau ! prin pădure.— Unde .ne acăţăm de couda 
cânelui.— Braşoave și palavre vânătoreşti.— De ce vulpea 
şi ursul n'are de loc? 

1V.. D'aş şti şi eu carte câtă știa răposatul Lessing — Ditirambă î în onoarea Artemidei.-— Bine trăia Diana la curtea lui Henric de Vata — Cuvioasa gra- 
vură nemţească. — Kuvmperuxds, salată. eleno-latinească.— Sfârşim tot la coadă. V. Iată-ne acum și în Roma! — Mâi mare rușine pentru cot-cogea-mi-te Împărat! — Sculptura istorică pe arcul de triumf a lui Traian. — Platon ș 
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Xenofon. ne poitese la vânătoare. — Tren de plăcere prin epoca glaciară.— Fa- 

- raoni vânători.— Păcat că Guilom Tell vorbea nemţește.— Dela capra-neagră 
la iubită și vice-versa.— Poemă câmpulungeană, 

VI. Cum se pricepeau să cânte la vânătoare: Rossini și Haydn, Menul şi. 

Weber.—.Tonton, , tonton, 'tontaine, tonton | — Dușmănia literară sau efecte - 

intuitive şi anacronistice ale Chambertinului dela Caf-Anglais, asupra poeziei 

române.— Trecem dincolo de Bagdad.— Concert simfonice pe: apă și pe uscat, 

dat mistreţilor şi” cerbilor de Şahul Persiei Khoşru Anușirvan. | 

VII. Zoyoapta privită din punctul de vedere al teoriilor. lui Darwin.— 

Amor şi. vânătoare! — Cum so îngropau.la Roma urmașii. bietului-: Ovidiu, 

. răposat ca vai de dânsul, cam pe la Kiusteng&.— Pustia de oglindă, multe rele | 

face! — Rubens n'a fost vânător, dar Horace Vernet fără îndoială. — Filozojia 

absolută a esteticei vânătoreşti.— Italia ne-a cam dat de rușine, - . 

VIII, Bibliografie cinogetică a secolului de mijloc.— Inșiră-te mărgărite 

artistic şi “vânătorese.— Mistreţul de Snyders.—— Wouwerman și calul bălan.— 

Văzut-ai la Luvru pe Bonne, Nonne, şi. Ponne, sau pe Mille şi Turlu,. adică 

pe Desportes și pe Oudry?— Prinţișorii nemți de mult visau a Versallia.— 

Ridinger și babiţa.— Tot Ridinger şi marchizul de Carabas.— Tot Ridinger şi 

“Sir Edwin Landseer.— Cum te dau de gol băieţii dela noi. — Cum umblu eu 

să te aduc pe tine a deveni un sportman fashionabil. 

IX. « La Carpaţi mi-am adus jalea ! 9.— Poezie prelinsă și dichisită.— Pre- 

pelicarul în geantă şi bicaţina în vânt.— Literatura cinegetică a Muscalilor.— 

Tiroleză fără acompaniament de muzică.— Steeple-chase sistematice d'a-curme- 

zişul artelor vânătorești.— Ut! să răsuilăm un moment sub umbrarul lui Kyr 

Ioniţă Buzdrună. - 7 

X. Incă un hop!— Sus pe plaiul Buzăului. — Studiu antropologic, lexico- * 

grafic şi moral asupra locuitorilor din comuna. Bisoca.— Basmul cu Fata din 

piatră şi cu -Feciorul de Impărat, cel cu noroc la vânat.— Vultur, dihor și râs, 

sau zamiir, smarand şi rubin.— Câte se pot întâmpla unui, Neamţ dacă nu 

pricepe româneşte: 

XI. La cotul mun ților. — — Tot basmul cel cu Fata din piatră şi e. 4.— Porum- 

biţa și mărgăritarul.— Ce au spus despre munţii Năculele dela obârșia Râmni- 

cului, Caiu Valeriu Catul, Frangois Villon, autorul anonim al Romancerului 

del Cid Campeador și mulţi alţii.— Iepurii din Codicele civil şi cei din Dictiona- 

riulu Academicu.—— Ne luăm ziuă: bună în tinda d-lui Steric, arendaşul dela 

Bisoca— Post-scriptum unde se spune ceea ce n'a ştiut” să spună răposatul 

C.. Negruzzi, în statistica ce a făcut: lupilor din Moldova,. 

XII. Capitolul cel mai plăcut pentru cititor. 
* 

.
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Ai voit,:amice, ca mai nainte de a o tipări, să citesc cu, în ma- 

nuscript, cartea românească ce tu ai compus sub titlul de « Ma- 
nualul vânătorului » şi , după citire, să-mi și dau părerea asupră-i. 

Pentru atâta încredere, nu am cum să- ți mulţumesc ; dar, teamă 
mi-e că, acordându-: -mi mie o așa amicală și lingușitoare precădere, 

av ai nimerit tocmai "bine, o iscusite vânătorule ! 

Oare nu ştiaui sau că ai uitat cum că la vânătorie, ca şi la multe 

altele, cu mă pricep cam tot atâta precât: se pricepea vestitul agea- 

miu, carele, văzându-se luat în răspăr: de babele satului, pentru 
izbânzile ce făcuse cu pușca dimineaţa, în bătătură, se apăra în 
duleea limbă a poeziei și ţinea una că: 

De e curcă, 

„Ce se 'ncurcă, 
„La revărsatul zorilor, -. „ 

In calea vânătorilor? : 

Istoria nu adauge mai departe dacă păgubașele sau mulţumit 
numai cu această armonioasă desdăunare, precum, în altă împre- 
jurare, fusese silit să. facă 'simigiul cel cu "toemeala, care, pentru 
plăcintele mâncate, rămase bun plătit numai cu cânticelul dască- 
lului Caracangt: 

r , Deschide-te punguliţă, 

; Să plăteşti plăcinţelele; 

cânticel care, fără îndoială, este, în privinţa regulelor prozodice, 
cu mult mai prejos de ingenioasa improvizaţiune a: vânătorului 
de curci., ! 

Vezi să nu paţi şi tu ca simigiul și de unde, cu drept cuvânt, 
te așteptai să fii răsplătit, chiar dela început, prin laude meritate, 
pentru toate cercetările serioase, pentru toate observaţiunile adânci, . 
pentru toate ostenelile ce ai depus în opera ta, să nu capeţi dela 

N
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amine decât un encomion, fluturatic și fără temeiu, psalmodiaL şi 
„acela pe drâng sau cântat din frunză... 

Dreptul lui Dumnezeu,. în asemenea caz: Și adică dacă critica - 
mea va fi, — precum este și lesne de prevăzut, — nedemnă- şi ne- 
potrivită pentru scrierea cc a provocat-o,: ruşinea va rămânea 

numai pe seama mea, căci este drept ca fiecare să poarte ponosul 

faptelor și ziselor sale, ş şi nu numai vânătorii Știu cum că atoată 

pasărea pe lume, după limba ei piere ». 

Fie acestea zise din: capul locului, ca 'nu cumva să se întâraple 
ca, vreunui cititor, scârbit îndată de urfîtul precuvântării, să-i vină 

răul gând de a lepăda . cartea ta din mână, mai "nainte chiar de a, 
Îi intrat în materia ci, tratată cu seriozitate și cu ştiinţă de cauze, 

de către conșştiinciosul autor, ' | 

Mă grăbesc a declara că acel cititor va fi adevăratul păgubaș, 
căci dacă nu știe regulele vânătoriei mai bine decât mine şi voiește 
cu toate acestea să le înveţe, el pierde cea mai bună ocaziune de 
a se instrui, citind o carte plăcută, în care formulele costelive ale - 

-mecanicei şi reţetele greţoase ale medicinii veterinare sunt mai 

peste. tot locul: foarte binișor furișate printre o mulțime de no- 
iuni istorice, de povăţuiri înțelepte şi de fapte interesante care 
pot. să placă și să folosească oricărui cititor. 
-- Ca să fiu dar drept şi să te pun îndată la adăpost despre orice: 
neajunsuri ar putea să-ţi vină după urma cuvintelor mele, recunosc, 
iubite autorule, că, deși lu n! ai avut de gând, ca liricul nostru stră- 

bun Oraţiu, să arăţi “poeţilor din viitorime. poteca cea buni, însă 

tot ai ştiut, chiar și în materie de vânătoric, să urmezi. părinteştile 

ui poveţe, luând drept deviză tăcută a scrierii tale, faimoasele 

lui versuri din Arta Poetică 1): 

Omne tulit punctum qui miseuit utile dulci, 

Lectorem delectando, p ariterque monendo 1), 

  

1) oratii Ars poetica, v. 94, 

« Toată aprobarea o capătă acela care întruneşte folosul. cu plăcerea. 

- Destătând pe cititor și instruindu-l totdeodată ».
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» , . . . 7 ă 

co. Îţi urez că şă se poată aplica cărţii tale și exametrii următori, 

_ în care sper că d. Socec, carele în asemenea caz ar priimi desigur 

să-ți fie editor, nu va fi supărat a se vedea înlocuind, chiar. cu 

prejudiţiul regulelor prozodiei latine, pe anticii. domniei sale quasi- 
omonimi și colegi în librărie, fraţii Sosii din Roma: 

65 Hic meret aera liber Socecio hic et mare transit 
- Et longum noto scriptori prorogat acvum 2). 

Dar de vreme. ce, pornindu- mă a- ţi. .vorbi despre vânătoare, mă 

văz fără veste „pribegind . pe răzoarele: literaturii, mulțumește-te, 
te rog, amice, ca, în loc de'o analiză scrupuloasă a Manualului tău, 

10 în loc de o.apreţuire a. meritelor ce el va şti neapărat și cu mai 

„ bun succes să destăinuiască la ochii oamenilor de știință şi de spe- 
cialitate, într'un cuvânt, în loc de ceca ce mi-ai cerut, mulţumeşte-te, 

zic, să-ţi spuiu aci numai, în ce chip, cum și ce fel, imaginaţiunea, 
sufletul şi mintea mea au putut aievea să-și însușească plăcerile şi 

2; farmecul artei pe care stu, cel dintâiu, o predai. astăzi cititorilor 

români, înjghebată în regule mai mult sau mai puţin riguroase. 
Dacă chiar în anii tinereţii, pe când. trupul — la bile (vita), 

cum zice Xavier de Maistre, — s'avântă mai lesne după sburdările 
inimii, dacă pe atunci chiar, gusturile-mi stătătoare şi trândava-mi fire 

so hu. m au iertat să deviu vânător, apoi d'acum înainte ce speranţă 
să-mi mai rămână?. mai ales când, pe toată ziua, junghiurile în 
picioare şi podagra îmi chezășuese pentru restul vieţii cea. mai 
nerevocabilă patentă de incapacitate în deprinderile sprintene şi 
obositoare ale vânătoriei. 

25 Vorbă curată! nici un'al doilea Nimrod, vânătorul biblic, nici 
un al doilea Sfânt-Hubert, vânătorul minunat al Creștinilor, eu: 
unul n'am să mă fac. Trebue să renunţ cu totul la așa falnice nă- 
zuiri, şi chiar dacă deasa citire a cărţii tale ar aprinde în mine un 
asemenea dor semeţ, nevoia ar cere ca să-l potolesc îndată și să 

  

1) Jdem, <Ars poetica >, v. 345—46: 

« Acea carte produce bani lui Socec; ea: trece și peste mări 
Și prelungeşte în secoli îndelungaţi, numele vestit al' scriitorului 5. *
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mă hotăresc a:rămânea şi în viitor, din ceata acelora.cari, când 
văd cloșca păscând bobocii de rață pe malul bălţii, se miră zicând: 

Să fie rață? — Mă-sa “găină | i - 

Să îie găină? — Botul lătăraţ. 

Dar însă şi eu am crescut pe câmpul Bărăganului! Et in Arcadia 
egol. Şi cu am văzut cârdurile de dropii, cutreierând cu pas mă-. 
surat şi cu câpul aţintit la pază, acele șesuri fără. margine, prin 

care aerul, răsfirat în unde diafane subt arșiţa soarelui. de vară, 

oglindește ierburile şi bălăriile din depărtare: şi le preface, dinaintea, 

vederii fermecate, în cetăţi cu mii de minarele, în palate cu mii 

de încântări. - a | | 

Din copilărie şi eu am trăit cu Tămădiienii, vânători de dropii 

de baştină, cari neam de neamul lor au rătăcit prin Bărăgan, pi- 

tulați în căruțele. lor acoperite cu covergi de rogojină și, mânând. 

în pas alene gloabele lor de căluşei, au dat.roată, ore, zile şi:luni 

întregi, împrejurul falnicilor dropioi, — cărora ei le-zic Mitropoliţi, 

— sau când aceştia, primăvara, se înteţesc în lupte amoroase, sau 

când toamna, ei duc turmele de pui să pască ţarinele, înţelenite. 

Eu mam .uitat nici pe răposatul Caraiman, veselul şi priceputul 

Staroste al vânătorilor Tămădăieni, carele putea să înghiţă în lar- 

gile sale pântece atâtea vedre cât și o butie dela Dealul Mare, nici 

pe iscusitul moş Vlad, în căruţa căruia ai adormit tu adesea, pe 

când el, cu ochi de vulpe, zărea creștetul 'delicat al dropieci mișcând 

printre fulgii coliliei, nici pe Bietul Gheorghe Giantă, cel care, cu 

o. rugină de puşcă pe care orice vânător. ar fi asvârlit-o în gunoiu, 

nemerea mai bine decât altul cu o carabină ghintuită şi care pe 

“mine, nemernicul, m'a- adus de multe ori, cu vânat, Ja conacul 

de. amiazi: ; Ia . : 

“In cartea-ţi plină. de regule: tehnice şi de învățături doctrinarii 

tu vorbeşti, amice, cu dispreţ superb despre toate acele petreceri 

cinegetice, în care vânătorul m'are nevoie să umble pe Jos, să caute , 

vânatul ajutat de cânele său şi să lovească fiara sau pasărea în fugă 

ori în sbor. Nu tăgăduese; în principiu trebue să aibi dreptate. 

i . - _
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Dar ce-i faci firii? căci mie unuia, dacă cumva mi-a plăcut vreo + 

| -ânătoare,. apoi a fost tocmai din acelea în care picioarele .și mâ- 

e nle au mai puţin de lucrat. Si 
Și n adevăr, să ședem strâmb şi să judicăm drept: oare ce 

desfătare vânătorescă mai deplină, mai neţărmurită, mai senină 

şi mai legănată. în- dulci şi duioase visări, poate -fi:pe: lume” decât - 

aeeca <pe> care o gustă cineva când, prin pustiile Bărăganului, căruța 

130 în care stă culcat abia înaintează pe căi fără de urme? Dinainte-i 
e spaţiul nemărginit; dar valurile de iarbă, când înviate de o spor- 

nică verdeață, când ofilite sub pârlitura soarelui, nu-i insulă în-: 
grijarea nestatornicului ocean. In depărtare, pe linia netedă a ori- 

„_ zontelui se profilează, ca moșoroaie de cârtiţe uriașe, movilele, a. 
125 ciiror urzeală ce taina trecutului şi podoaba pustietăţii. De lu mo- 
„vila Neacșului de pe malul Ialomiţei, până la movila Vulturului 

din preajma Borcei, ele stau semănate în prelargul câmpiei, ca sen- 
tinele mute și gârbovite subt ale lor bătrâneţi. La poalele lor cui- 
“bează vulturii cei falnici cu late 'pene negre, precum și cei suri, al 

140 căror cioc ascuţit şi aprig la pradă răsare hidos din ale lor gruma- 
zuri jupuite și golașe. E groaznic de a vedea cum aceste jivine se 
răped la stârvuri şi se îmbuibă cu mortăciuni, când prin sohaturi 
pică de bolesne câte o vită din cirezi! 

Dar căruţa irece în lături de acea privelişte scârboasă ; ea înain- 
143 tează încetinel și rătăcește fără de ţăl, după bunul plac al mârţoa- 

gelor arominde sau după prepusul de vânat al Tămădăianului căruţaş. 
De cu zorile, atunci când roua -stă încă. animată: pe firele de 

iarbă, ea s'a. pornit dela conacul de noapte, dela coliba unchia- 
şului mărunt, căruia *i duce acum dorul, Bărăganul întreg 1) —şi 

150 tocmai când soarele e deasupra amiazului, ea soseşte la locul de 
întâlnire al vânătorilor. Mai adesea, acestloc e o cruce de piatră, . 
strâmbată din piua ci, sau un puț cu furcă, adică o groapă adâncă 
de unde se scoate apă cu burdutul. Trebue să fii la Paicu, în 
În OO 

gura 

1 e a. .. .- ! . . - 1) Aluziune la cârciuma unchiaşului poreclit Dor-Mărunt, împrejurul căreia a. - : - y : j . s a intemeiat un sat: acolo trăgeau mai adesea vânătorii din Bărăgan.
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Bărăganului, sau la Cornăţele, în miezul lui, ca să găseşti câte o 

mică dumbravă de vechi tufani, sub care se adăpostesc turmele de 
oi la poale, iar mii și mii de cuiburi de ciori printre crăcile copa- 
cilor..In orice alt loc al Bărăganului, vânătorul nu află alt adăpost, 
spre a îmbuca sau a dormi ziua, decât, umbra căruţei sale. Dar ce. 
vesele sunt 'acele întruniri de una sau două ore, în care toți își po- 

vestese câte izbânzi au "făcut sau 'nai' ales erau: să facă, cum i-a 

- amăgit pasărea vicleană; cum i-a purtat din loc în loc și cum în 

sfârşit s'a făcut nevăzută în sboru-i prelungit. 

După repaos, colinda prin pustii reîncepe cu aceeași plăcere. 

Vânătorul, împrospătat prin somnul, prin "mâncarea şi prin glu-: 

mele dela conac, se aprinde din nou de ispita norocului; el cu ochii 

caută vânatul,-cu gândul shoară poate către alte doruri; dar sim- 

țirile-i sunt în veci deștepte ; inima-i vegheată este mereu în mișcare 

și urîtul fuge, fuge departe, dincolo de nestatornica zare: a nemăr- 

ginitei câmpii. . | | | 

“Când soarele se pleacă spre apus, când murgul serei începe a 

se destinde treptat preste pustii, farmecul tainic al singurătăţii. 

creşte și mai mult în sufletul călătorului. Un -susur noptatic se 

înalță de pre faţa pământului; din. adierea vântului prin ierburi, 

din ţârâitul greierilor, din mii de sunete uşoare şi nedeslușite se 

naşte ca o slabă suspinare ieșită din sânul obosit al naturii. Atunci, 

din nălţimile văzduhului, sboară, cântând ale lor doine, lungi șire 

de cocori, brâne șerpuinde de acele pasări călătoare, în care divinul 
. 3 . - . aj. . . . a 

Dante a întrevăzut graţioasa nnagine a stolului de suflete duioase, de 

unide se desprinde, spre a-și deplânge restriștea, gingașa lui Francescă: 

_E come i gru van cantando lor ai, 

Facendo in aer di sâ lunga riga; 

"Cosi vid'io venir traendo guai 

Ombre portate dalla detta briga 1) 

  

1) Dante, Divina Commedia. L Inferno, cant. V <v. 46—49>: 

Şi precum cocorii merg cântând ale lor doine 

Făcând prin aer din sine lungi şire, | 

ăi Aşa văzul -viind, trăgând vaiete, -. o Na 

« Umbre purtate de pomenita sullare ».
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Dar câte una, una, căruțele sosesc la târla sau: la stâna, unde 

vânătorii au să petreacă noaptea; un bordeiu acoperit cu! "paie, 

—- trestia ŞI şovarul sunt scumpe, în Bărăgan, — câteva ' saiele ȘI. 

olumuri pentru. vite, o ceată de dulăi ţepeni lătrând cu învierșunare. 

și ?n toată împrejmuirea. -un miros. greu de oaie, de ceapă:şi de ra- 

chiu, iată adăpostul și straja ce le poate oferi baciul dela Rădana 

sau cel dela Renciu. Din acestea-cată vânătorii să-şi întocmească 

“culcuş şi cină, dacă cumva m'au grijă a-și aduce așternut şi merinde 
în căruţe. Pe când însă, pe sub șure şi la vatra bordeiului, ospățuly 

şi paturile se gătesc, după cum pe fiecare] taie capul, limbile se 

desmorţesc și prin glume, prin râsuri. cu hohote, ele răscumpără 
lungile ore de tăcere ale zilei.: Sa i i 

Spune tu ce vei voi despre superioritatea vânătoarei cu :pre- 
pelicarul și despre. plăcerile inteligente şi 'alese ce resimte omul 

în unica societate a unui câne dresat după regulele artei; cât despre 
mine eu rămâiu tot :bine încredinţat că cele mai dulci mulţumiri 
ale vânătoarei sunt acelea în care trupul nu se află osândit'la pe- 
deapsa jidovului rătăcitor și apoi încă acele: care izbucnesc cu ve- 

selie printre nişte buni tovarăși, întruniţi la un loc după o. zi _pe- 
trecută în emoțiuni. izolate. 

Dar chiar şi în căruţă, vânatul oboseşte. 

Şi dup'o cină scurtă și somnul a sosit). 

Vânători și căruţași, mârţoage şi dulăi, 'culcaţi, toţi la pământ, 
dorm acum duși, la târlă!... « Singure, stelele nopţii se uită de pe” 
cer “la dânșii; ei aud cu urechile toată acea nenumărată lume: de 

insecte ce se strecoară prin ierburi, ţiuind, “scârţâind,. fluierând, 
' şuierând şi toate acele mii: de glasuri se 'nalţă cu răsunet potolit 
în tăria nopţii, se limpezesc în aerul ei răcoros şi leagănă în somnie 

  

1) Eliad zice în « Sburătorul» său <în «Curierul Românesc» din & Februa- 
ri, 1844>. 

4 Dar câmpul! şi argeaua săteanul oboseşte. 
Şi dup'o cină scurtă și somnul a sosito. , a 

-<v.. 65—66>.
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„auzul lor aromit. Când însă vreunul se deşteaptă şi clipeşte ochii, 
câmpia i se înfăţişează luminată de scânteile strălucitoare ale licu- 

ricilor; uneori cerul se încinge pe alocurea; în depăitare, de o vâl- 
voare roșiatică, provenită din pârjol şi un stol întunecos de pasări 
se strecoară prin "noapte. . de pr 

- Mă opresc, .căci mi se pare că, fără ştirea 'lui Dumnezeu și în 
cititorilor, am început să trâduc descrierea stepei malorosiene, una 
din. paginile cele mai minunate din minunatul roman, istoric: 
Taras . Bulba, de N. Gogoli, scriitor rus carele, de nu nă înşel, “a 
scris el mai întâi, pe rusește comedia « Revizorul general ». Aş tran- 
serie aci cu' plăcere: toată acea încântătoare descripţiune; ca şi! 

Gogoli, într'o pornire de. drăgăstos necaz, aş sfârși şi cu zicând: 

« Diacul să vă ia, câmpiilor, că mult sunteţi frumoase! >. Dar 

atunci ce 's'ar mai alege 'din descrierea. Bărăganului, pe care 'm'am 

încârcat de a o face'eu românește? : . a 

Las. dar pe Gogoli într "ale sale, € că mi-e teamă să. nu mă preă 

dea de rușine..: - a 

Dar ce făcui, vai “de mine! Am uitat cu totul că: este acum 

admis în radicalele principii de suprem şi absolut patriotism 

român că,.de vreme ce Muscalii trebuesc în genere “priviţi: ca 

inarhici și rău voitori ai naţionalităţi noastre, să “ne dispen- 

săm' cu totul de a numi, ba chiar să ne. și impunem "datoria 

de a desfigura pe autorii lor, de câte ori binevoim a-i traduce, 

a-i imita, sau a-i localiza. Prin aceasta chiar le facem prea multă 

ondare! a a a i - N 

Vous jour fite, scigneur, 

„En les „eroquant, beaucoup d'homeur 2). 
7 

1 + Veprb Bac BABbMI CTEN KakP BEI. xopouut 1." Romanţul: Taras "Bulba 

este o admirabilă. descriere a. vieţii. Cazacilor Zaporojeni, cari au jucat. un aşa 

mare rol în istoria "Țărilor Române sub domniile strălucite a lui Matei, Basarab 

în Țara-Românească şi a lui Vasile Lupu în Moldova. 

2) La Fontaine, <Les Fables, Paris, 1678—1679, livre VI-e> „Les animauz 

aaladeș de la peste:, <v, 37—982: o ie pe - se 9 

-“ Păpânduri, le-ai tăcut, stăpâne; multă onoare!» Ei ie 

  

19
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Eram băiat! 'de vreo treisprezece ani când. am învățat să dau 

_cu pușca; — mărturisesc însă că de atunci mam mai făcut niciun 

progres în această artă; ba chiar aș putea zice din contră! — Inso- 

ţisem pe tată-meu la băile dela Balta-Albă, unde se adunase în' acel 

an sarea şi marea, precum a și povestit-o cu atâta spirit, d. V. 

Alecsandri 1), pe carele atunci,'acolo, pentru prima oară l-am zărit; 

domnia-lui tânăr, vesel și încă de atunci cunoscut prin farmecul 

neaoș-românesc al muzei ce-l inspiră, cu copilul, crezând că tot ce 

sboară' se mănâncă. - ' | 

Locuiam într'un sat de pe malul stânga al Buzăului, la Grădiștea, 

tot într'o casă cu bătrânul colonel.Enghel, acela carele, prin buna. 

sa inimă, prin vioiciunca glumeaţă a caracterului său şi prin po- 

cita şocăţie a vorbirii sale românești, a lăsat plăcute și vesele suvenire | 

printre subordonații lui, acum toţi veterani ai oștirii; polcovnicul 

Enghel, care, luând de soţie pe o cocoană româncă a cărei bogată 

zestre coprindea o laie de robi ţigani, zicea nevestei, de câte ori se 

întâmpla să moară vreunul din acești nenorociţi: « Plinci Anieuţa "1 

meu! a murit la dine un sestre? 

Colonelul Enghel îmi dărui o puşcă cu două țeve, scurtă şi ușoară, 

croită şi cumpănită chiar după trupul și după puterile-mele; el 

nă învăţă cum s'o împlu, cum să ochesc și cum să trag. De aci 

înainte, vai și amar de bietele vrăbii de pre garduri! Pe toată ziua 

stricam întrînsele câte un corn de praf și câte.o pungă de alice; 

dar apoi și ce pilafuri ne gătea la masă meșterul- “bucătar, sestre al 
cocoanei . Anicuţe! e ) 

Mi se pare că întru atâta. se cam mărginesc foile de dafin ce an: 
putut culege în cariera mea cinegetică. Vezi bine că cu dânsele nu 
sar putea găti nici măcar iahnia de mistrej, pe care tu o descrii 
în cartea ta. 

———— 

1) « 24 de ceasuri la Balia-Albă, 1847», in « România Literară Aa 

dică, Iași, 1855. rară >, foaie perio
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30 D'aş îi mai lăudăros din fire, — şi nefiind astfel, iată o puter- 
nică dovadă că nu sunt și nu pot.să fiu bun vânător, nici miicar 
ca amicul Budurof — aș fi zic, mai lăudăros, aș putea să adaog' 
că tot pe malurile Bălţii-Albe, nam încercat a da și ?n ciovlice | 

de cele moţate, care sc tot cletină în aer și pe uscat, strigând ca puii 
35 de jidan de pe uliţi: «kibrit! kibrit >; am ochit adesea şi în 

Ciocârlia cea voioasă ce n văzduh se legăna 1), 

ba unde pui că am cutezat a trage cu pușca și 'n cârdurile de gâște 
sălbatice .ce tree mereu cu grămadă d'alungul Buzăului! . - 

De nu mar fi oprit văcarul satului, aș fi nimerit desigur și câte 
40 “un graure din cei cari sboară printre vitele din cireadă și, împreună 

"cu ciorile, se cocoţează jucând pe spinarea boilor, cari, cu o filoso- 

fică nepăsarea, rabdă aşa batjocure. Oare ce vor.fi zicând boii în 
mintea lor, despre acele obraznice păsăruice? şi ce gânduri vor [i 
rurmegând ei, când se simt într'astfel călcaţi sub picioare? Mare e 

45 limba boului, păcat că nu poate.grăi! 
_ "Nu știu însă cum și ce fel ne aduse vorba. a pomeni despre grauri 

şi aci, iartă- -mă, amice autorule, să te iu de rău, fiindcă, î în cartea . 

ta, n'ai spus nimic despre acest vânat și mai cu samă despre o alti 

pasăre pe care mulţi la noi o confundă cu graurele, -din cauză că 

5 câ poartă pe franţuzește, un nume ce s'ar crede. că corespunde 
cu al acestuia. 

Du-te într'o dimineaţă la Capșa și spunt- i să-ţi lacă pentru dejun, 
un paştet din cele ce'se chiamă pâte de grives; apoi a doua zi la 
masă cere la Hugues să-ţi gătească o mâncare, ce ţi se va prezenta 

55 într'o gingașă cutioară de hârtie velină albă, sub numirea! de Grives 

en caisse,. 

După ce vei mânca, o să simţi fără îndoială o mustrare de cuget, 

” pentrucă ai trecut cu vederea și ai nesocotit vânatul numit grives, 

iar, după cum se crede, pe românește, sturzi și cocoșari( 2). | 

60 Aci vrând-nevrând trebue să mă urmezi, — și aceasta i va îi 

pedeapsa, — într'o lungă controversă, în care filologia are să se 

  

1) C. Negruzzi, în « Aprodul Purice », <v. Io. 
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amestece cu istoria naturală, şi să “facă un talhmeș- balmeș. pecât 

“seva. putea mai. doct: și inai crudit. Bagă de. seamă că ai a face cu 

un 'membru-al Academiei! 

- Romanii, — noi,: strănepoţii lui Traian; începem  votd'auna dela 

Romani, — Romanii cunoşteau printre altele multe, şi aceste două 

specii de păsărele şi le prețuiau după dreapta lor valoare; unora 

„le zicea turdus şi altora sturnus. ” 
Turdi era un soiu de păsări foarte “Tăudat de gastronomii noştri 

sirăbuni. Poetul Marţial — pe care însă' Traian nu-l prea făcea 

haz, — zice. că, după părerea lui, dintre păsări, cea mai bună de 

mâncare este 'turdus, iar dintre patrupede, iepurele. Ă 

Inter aves turdus, şi quis me judice certet, 

Inter quaudrupedes, mattea prima lepus. 1. 

Fie cum zice Marţial în privinţa pasării! dar cât despre i iepure, 

să mă ierte domnia-lui; eu ţiu cu.tata Traian și: nu aprob zisele - 

poctului. Ba încă, de nu ini-ar Îi rușine să vorbesc româneşte cam 

"în, felul Franţozitelor răposatului Costache Facă 2), cele.cu «man- 

telă amour-sans-fin », aş potrivi aci, — şi nu fără oarecare iscusinţă, 
— vorba. românului: Departe griva (adică grive) de iepure! . 

Horaţiu :însă se arată și mai. entusiast în privinţa turdilor ȘI, 
zău, nu se miră că unii "și mănâncă averea dumicând la turdi grași, 

„căci nimic, zice el, nu este mai bun: 

Non, hercule, miror, 

Ia „ Aiebat, si qui .comedunt.bona, cum sit obeso „ 

Nil melius turdo.2). . . o - - 

1) Martialis :Epigram. <lib:> „LI, 92: « Dintre păsări sturzul,— dacă cineva 
m'ar alege drept iudecător,—i iar dintre patrupede, cea mai dintâi delicateță, 
este, iepurele! L-AI 

2 Eliad a publicat î în vol. V (pag. 207-911), al Bidliotecii. por tative (Bucu- 
reşti, 1860), ' puţinele frăgmente. de scrieri rămase dela Constatin Faca,, carele 
a murit la 1845. " 
": 3) Horatii, Epistol,, <lib., 1, 15, Ye 39-a: 
nea Zău; nu mă mir, 

Zicea, dacă unii îşi mănâncă averea, deoarece, £ decât un sturz gras, Nimic nu este mai buns. :
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” 'Terenţiu Varroiie, în cartea sa . despre: agronomie, ne vorbeşte 
pre larg despre creșterea şi îngrășarea acestui soiu de. păsări, 
in case înadins clădite pentru 'sburătoare, ornithon, - pe care le 
deserie cu de-a-măruntul și mai âdaugă cum că o mătușă a 
lui avea la vila. sa de.pe. via Salaria, în ţara Sabină; la 24 
inile de Roma, un asemenea ornithon, din -care vindea'pe tot ânul 

cinci mii de turdi, câte trei dinari unul; ceea ce-i producea un 
venit anual. de 60.000 - sesterţii, adică, pe: banii: de - acum 12.000 
lei: noi », . . ESI: 

“Ce stăm:de 'ne mai gândim, amice? Hai să” căutăm a prinde 

„turdi şi să ne asigurăm dintr'înșii o mie de galbeni pe an, ca A mătuşa 
lui “Terenţiu - Varrone. E | 

Dar unde să-i găsim? lată dificultatea. . 

Adevărul e că naturalistul latin Pliniu. ne. spune că turdi; pre- 
cum şi merulae (mierlele) şi sturni (graurii), fără de a-și schimba 
penele, se duc prin ţări vecine şi că iarna sunt foarte mulţi :turdi 
în - Germania 2). - | -- | 

- Naturaliștii moderni, și în capul lor vestitul Buffon, după ce 

constată. că pasărea numită de latini turdus, poartă în limba îrân- 

ceză, numirea generică. de grive şi că ea-se aseamănă “cu mierla, 

. din care însă diferă la pene. prin nişte pete regulate ce ea are întot- 

” deauna -pe -piept, împarte acest soiu de volatile în-patru specii, . 

310 

numite franţuzeşte:: grive, propriu zisă, draine, care este mai mare 

la trup decât toate, litorne şi maupis.. Aceste două din urmă sunt 

cele mai preferabile la. mâncare. La 

Diferite “specii, precum şi varietățile lor, se disting prin mă- 

rime, prin coloritul penelor - şi chiar. prin unele năravuri, dar în 

genere, aceste păsări sunt sălbatice, puţin” jucătoare, mai mult 

triste; ele vieţuesc izolate ; cuiburile lor sunt foarte! curat clădite 

și ouşoarele- lor, frumos colorate; albastru sau verde. Ele trăiesc . - 

în “țările despre] “Nord şi vin mai cu seamă ; către: toamnă în 

  

1) Ter, Varronis, JDe re rustica, < Rerum rusticarum> I1,.5. 

„ 2). Plinii -Secundi, tHistor,- naturali, e Naturae Historiarum, lib.> :1X, 25.
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părţile meridionale. Sunt foarte mâncăcioase ; însuși „Horaţiu ne-o 

atestă: - A 

Amite levi rara  tondit retea, 
| Turdis edacibus dolos 1). 

şi le plac cu deosebire strugurii, cauză pentru care Francezii au 
şi creat zicătoarea: soul comme une. grive, ce se aplică celor cari 

la noi au furat luleaua neamţului! 

In cetatea Danizig din Prusia se consumă pe an. ca la 90.000 - 

părechi din specia celor: numite maubis ; cele zise litorne iernează 
în Austria-de-Jos și în Polonia ; iar în unele părţi ale acestei ultime 

» țări, câtimea speciei grive este așa de considerabilă, încât se prind 
lără număr și se transportă luntri pline încărcate cu de acest vânat. 

Dacă ele însă se află aşa de multe prin ţinuturi vecine cu noi, 
prin Polonia și Austria; dacă, ducând dorul viței, ele sc nasc cu 
grămada în împărăţia hămeiului, și a berii, este oare prin putinţă 
a, flămânzite, să-nu fi însemnat ele încă de „mult prin aer, căile 
pe unde, în timpul de acum, avea să ne calce, cu fier şi cu foc nă- 
pasta consorţilor nemţești? Despre acești noi bumbaşiri ai Țării, 
știm cu prisos ce soiu de pasăre sunt și numele lor le cunoaștem 
mai cu prisos de cum am dori; cu mult mai greu ne vine dea ni- 
meri pe acela mai puţin ilustru al. împenaţilor lor compatrioți. 

Am consultat pentru aceasta, toate dicționarele noastre, chiar 
și pe cel făcut sub numele Societăţii Academice Române, şi iată 
tot ce am putut alege, mai cu seamă din Vocabularul francezo- 
„românesc al d-lor P. Poenaru, F.: Aron n G. Hull: 

Grive se zice pe româneşte Slurz; 

Draine se chiamă în limba noastră Cocoşar ; Pa 
Litorne este.un fel de Cocoşar, cu capul cenușiu, 
și Alauvis este un el de Sturz. 

Autorii Dicţionarului Academic, nu înscriu cuvântul  coco- 
siariu j — poate că :nu va fi de origină latină? Cât despre sturdiu,. 
încă nu au ajuns la litera S. 
o Iloratii, Epod., IL, v. 33—0hs. . | A « Acaţă de nuiele laţuri căscate, momeli pentru stuzzii mâncăcioși ș.
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Int”un cuvânt, la grive, pe latineşte turdus, nu este câtuși de 

puţin graurele românesc, cu toate că, judicând după asemuirea lor, 

aceste două numiri, par a fi rudite. 
D-l Littre, în monumentalul său dicţionar al limbii franceze, 

nu ştie ce origină să dea cuvântului grive. Oare acest nume nu va 
fi el derivat din adjectivul latin gravis, — greu, gras, — pe care îl 
găsim calificând pe turdi, în următorul vers al lui Marţial: 

a Sylva graves turdos exagitata dedit 1). - - 

Aceasta ar fi o derivaţiune în formă de synodoche, către care 

Sar alipi, ca o metonomie, denumirea românească de graure, dată 

unei alte păsări, pe care lot Marţial o pune în opoziţiune cu turdi; 

_îngrăşaţi cu măsline din Picenum: 
si mihi Picena turdus palleret oliva, 

. . . . . . . . . . . . 1. 

Nunc sturnos inopes...2). : . a 

„Despre sturni. nu s'a prea zis mult bine; Marţial, după cum 

văzurăm, îi declară buni de nimic, inopes.. Pliniu 3) vorbeşte nu- 

mai de obiceiul lor de a sbura în cârduri rotunde, îndesaţi unii 

întralţii: Şi mai mult insistă asupra acestei particulărităţi. Button, 

arătând că, în sburarea lor răpede și sgomotoasă, graurii par a fi 

supuşi la o tactică ce se exercită cu o disciplină militară, subt ordi- 

nele unui șef. Chiar și Dante a luat furtunosul sbor al graurilor, 

grămădiţi în stol larg $ şi plin, drept termen de comparaţiune; ca să 

descrie, în versuri nemuritoare, cum spiritele nenorocite -sunt pur- 

tate fără ' repaos, de suflarea vijeliilor infernale: -.. : 

1: come gti stornei ne portan Iali, i 

Nel freddo tempo, a schiera larga e piena; 

Cosi quel fiato gli spiriti mali.. 

  

N 
- 3) Martialis Epigram., IV, 66, v.G:. 

„". « Pădurile bătute au dat sturzi graşi »: 

:) dem, idem, IX, 55: - 

« Dacă aş avea sturzi ingrășați“ cu măsline din. Picenum. 

o... . ... . pa ee ae 

Dar acum (am numai) grauri buni -de nimic... . 

_3) Plinii, fHiator; naturaliţ “<Natirae Historiarum>, x 31,



204 - -- OPERE LITERARE 

RN Ie Di qua, di lă, ai giu, di su, gli mena; 

pu Nulla speranza gli conforta mai, 

a Non che di posa, ma di minor pena 1). 

180 : Nu-rămâne îndoială -că. stornei lui Dante, les dtourneauz ai i luă 

Buffon și. sturnt lui Pliniu şi lui Marţial sunt graurii. noștri, cupe- 

liele. negricioase şi presărate cu pete albe sau sure, cari trăiesc în: 
Europa, — din fundul Şvediei până în insula Malta, și chiar în 

Africa, până la capul Bunei- “Speranţe, — cari, după ce, în luna. 

185 lui Iunie; şi-au clocit ouăle lor cenușii, în cuiburi străine sau în scor- -“ 

buri de copaci, se adună de petrec în stoluri, dorm noaptea în stuf,. 

se'.ciorovăesc 'seara și. dimineaţa, se scoală toţi deodată cu mare: 
- volbură și trec răpede ca un nor. negru îndesat, se amestecă printre. 

„ Porambiei și printre ciori, se. domesnicesc bine în colivie, ba chiar, 

„dacă îi pui în pension, învaţă franțuzește, pronunțând ș gras litera. 

IE întocmai ca la Paris.  --. ..- . | 

:Se vede că Buffon, — o spune însuși, — a auzit grauri vorbind. 

nemţeşte,: latineşte, elinește şi alte limbi; cât. despre mine n'am. 
„avut partie a constata de pisu et auditu, î talentele poliglote ale acestui, 

- 195 interesant, neam de păsări. Atât“ numai.pot zice despre: dânsul că: 

“disprețul cu care îl: tratează intrigantul acela de Marţial, decla-- 
'rându-l bun de:nimica, inopes, mă îndeamnă şi mai mult a lua în: 
antipatie pe acest poet servil şi demoralizat, urmând și întru. aceasta,. 

„exemplul. dat. de augustul meu strămoș, Caiu: Ulpiu Traian... -: - 
20 .:Eu, de:câte.ori.mi.s'a întâmplat să mănânc .grauri, — adică. 

sturni latinești ori ctourreauz francezi, și nu sturzi românești; sau. 

grives franţuzeşti, — le- -am găsit un gust foarte :bun şi mai ales. 
un miros de vânat din cele mai i plăcute, Nu căuta dar la cele ce zic: 

  

1) Dante, Divina Comedia, L'inferno,. cant. Vi. v, 4984. „<403—4â4. <h5o: 
« Și precum graurii sunt purtaţi de ale lor, aripe 

Pe timpul rece, în stoluri largi și pline, *:: .-, 
” Aşa, şi-acea suflare purta spiritele nenorocite.;, ; . 
Incoaci,. încolo, în jos, în sus le mână; . ., - | i - 
Nicio speranţă nu.:le: mai mângâie. pie o 
Nu doară de repaos; ci de o-.mai mică pedeapsă i RI - :
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autorii şi, când vei da peste stoluti de grauri, împușcă fără disprej 
cât vei putea mai mulţi: Poţi fi încredințat că eu. unul: îți voiu. 
rămâne tare recunoscător pentru peşcheş. a] 

Dacă cumva acum, te.simţi cam obosit de luriga' digresiune zo0- 
logico-filologică prin care am răzbunat! de nepăsarea ta, pe sturzi, 
pe cocoșari şi pe grauri, apoi tot mai iartă-mă să adaug vreo două, 

„trei cuvinte în. materii „analoage, adică să-ţi fac câteva întrebări, 

şi apoi, zău, vă dau pace și ţie şi neamului păsăresc. a 
„Mai întâi, te rog, spune-mi dacă știi sau nu ştii ce soiu de sburătoare 

este prangurul? Am auzit dela unii,—și aș dori să aflu dacă aceia nu se 
înșală, — că păsăruica astfel numită este chiar acel. vrăbete-grăsun 

care se îndoapă cu fructe de prin grădini, emeriza hortulanus, şi care 
cu drept cuvânt este socotit în Francia: ca una din cele mai deli- 
cate îmbucături ornitologice 1). Abia expus la dogoreala jaraticului, 

el se preface într'o sărmăluţă de grăsime profumată. Gândindu-mă 
Ja ele, aș vrea să fiu şi eu printre oaspeţii şoarecelui din Lafontaine: 

Autrefois le rat de vilie 

Invita le rat des champs, 

IWune fagon fort civile 

A- des 'reliefs d'ortolans 2), 

“Tree la a doua întrebare. Pentru ce, rogurte, n'ai spus nici măcar. 

“un cuvânt despre o altă pasăre” de pădure care, deși e cam rară 

  

o Mi-am" luat "seama, sau — ca să zic mai adevărat, — după -ce am scris. 

acestea, am allat că grangurul este o pasăre galbenă şi mai mare, cât mierla, 

care pe latinește se chiamă oriolus galbula, iar pe ranţuzește loriot. Dar numele 

românesc al gustosului ortolan, tot nu l-am aflat, ci din contră, mai mult n'am. 

încurcat văzând în muzeul de istorie naturală dela Academie două păsări de 

mărime şi de formă cu totul diferite, purtând ainândouă numirea latină deo. 

Emeriza hortulanus fără de echivalente româneșşti.— Confusio summa sequetur!. 

E pur, eu am mâncat ortolăni, -vânaţi în “Țară la noi.- +: - - 4 

2) La Fontaine; <Les' Fables, Paris, 1678—41619, livre IX-e,>.Le rat d ville: 

et le rat des champs <V, >. : , ei 

« Odinioară şoarecele de. oraş  : , 

„ Polti pe șoarecele: dela .câmp;. ,: 

+. Tntrun mod foarte politicos - Lea 

: La mezelicuri “de... (2)».



206 OPERE LITERARE . 
o. 

la noi, însă este. privită pretutindeni ca unul din cele mai delicate 

vânaturi? Francezii îi zic gclinotte ; Germanii Jaselkukn (adică. găina 

de alune); Ruşii, —îţi amintesc numele-i rusesc, fiindcă pădurile 

de brad și de mesteacăn ale Rusiei, sunt pline de această prețioasă 

30 sburătoare, — Rușii o numesc repeil ; iar la noi, ca se chiamă... 

cum se va fi chemând?..;. Ştiu de sigur că în judeţele de munte ale 

Moldovei, unde vânătorii le pândese pe mușchiul cel verde: dela tul- 

pina brazilor, acele. păsări, mai mari de cât un sitar şi împodobite cu 

sprâncene roşii ca cocoșii sălbatici, poartă numele de ierunci. Dar din- 

coace de Milcov, cum le zice? găinușe sălbatice? găinuşe dealun?...? 

Când divinul cântăreţ al Divinei Comedii, călăuzit de :maiestrul . 

său Virgil, ajunge în cercul acela din infern, unde erau muncite, 

de o aprigă şi neîmblânzită furtună, sufletele păcătoase ale muri- 

„torilor cari, aci pre pământ, dând uitării sănătoasele, dar asprele 

m0 legi ale înțelepciunii îşi petrecuse vicaţa în desmierdări lameşti, 

5 & 
[E]

 
[2

] 
st
 

a cosi îatto tormento 

Eran dannati i peceator carnali, 

Che la ragion sommettono al talento !), 

atunci poetul: nu află, în puternica sa închipuire, alte i imagini mai 

245 potrivite spre a descrie pe acei nenorociţi, decât a-i asemui, când 

cu şire lungi de melancolici cocori, când cu stoluri zăpăcite de 
grauri, când în fine cu amoroase porumbiţe, care, chemate de 

dorință, cu aripele întinse și "ncordate, sboară către dulcele lor 

cuib, : purtate prin aer de dorul ce le "'ncinge: 

:230 , , , Quali coloimbe dal disio chiamate, 

Con lali aperte e ferme, al dolce nido 

„ Yolan, per laer dal voler portate ?). 

1) Dante, Divina Commedia. L' Inferno, canto V. v. 37—39: 

La casna aci descrisă. erau osândiţi cei cari au păcătuit cu carnea, și au pus 
înțelepciunea mai prejos de plăcerile lors. 

3) Dante, Dip. Comm., L'Inferno. Cant. V. v. 82-84: 

Precum .porumbii, de. dor. chemaţi, 

Cu aripile deschise şi țepene, la dulcele cuib 
Sboară purtaţi prin aer de ale lor dorinţe ș.
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Ă ! 

Răpită de armonia acestor 
limbă toscană, inima se avântă 

suave' versuri, ciripite. în dulceu 
și dânsa pe urmele amoroase ale 

pasării ușoare; ochiul o însoțește: prin spaţiu; gândul se răsfaţă. 

în desfătările acelui cuib dorit! 
Dar colo, sub adâncul frunziş. al codrului stă pitit vânătorul, 

cu ochiul ţintit la pradă, cu braţul ager la trăgaciu. Blânda turtu- 
rică a sosit, ameţită de bucurie, aproape de soţul ci; ca s'a pus 
alături cu dânsul pe o cracă verde a stejarului; gungunind, ea își 
scutură aripile și 'și încovoaie gușa argintie. Soarele de amiazi 
varsă emanaţiuni voluptoase de căldură în rariștea pădurii și sub 
umbra copacilor; razele lui se strecoară luminoase printre frunze. 
și sclipese ca aurul pe undele limpezi ale pârâului. Totul în fire e 
liniște, tăcere, dor şi speranţă; totul, pentru norocita -păreche, 

plutește în visuri de plăcere, în farmec amoros! Cu-gândul, ca soarbe 
poate o eternitate de fericiri! 

„Dar deodată un pocnet fatal zăsună ; echo îi: răspunde de prin 
toate adâncimile codrului trezit. O sărmană păsărică a picat moartă 
sub stejar. Vânătorul vesel o asvârle. sângerată în tolba sa. Dar 
soţia turturică, cea care, vai! a rămas cu zile, 

"250 Unde vede apa rece, 

Ea o turbură şi trece; 

Unde e apa mai rea, 

Cât trăieşte, tot jăleşte 

Şi nu se mai însoţeşte! 
Trece prin flori, prin livede, 

"Nu se uită, nici nu vede. 

Şi când şade câteodată, 

Tot pe ramură uscată; 285 

Umblă prin dumbrav'adâncă; 

Nici nu bea nici nu mănâncă. 

Unde vede vânătorul, 

Acolo o duce dorul, 

O mai turbură şi bea. 

Trece prin pădurea verde Ă 

Şi se duce. de se pierde; 

Sboară până de tot cade, 

Dar pe lemn verde nu şade. 

Ca s'o vază, s'o lovească, . 

Să nu se mai pedepsească! 

De vreme ce tu, autor al Manualului de vânătoare, n'ai socotit 

de cuviinţă a număra și turturica printre păsările de vânat, eu an: 

dat cuvântul răposatului întru fericire, marelui ban lenăchiţă.. 

*
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"Văcărescu, ca să răzbune de a ta uitare pe aceste duli şi fragede shu- 

rătoare. Totdeodată graţioasa şi jalnica. elegie a vechiului poet 

român îmi va servi drept oraţiune funebră pentru tot vânatul îm- 

penat, asupra căruia m'am întins, — mi se pare, — cam foarte: 

peste măsură. Ia a 
Până aci-dar cu păsările bune de împușcat şi bune de mâncat! 

Să. le fie ţărâna, — adică nu..., să le fie mai bine carnea ușoară 

stomacului, şi apoi veșnica lor pomenire!. 

IL 

In toate ţările ce se bucură de legiuiri înțelepte și prevăzătoare; . 
pe'care le și pune în lucrare o sistemă de administraţiune regulată 
a ceasornicul; prin toate acele ţări, vine un moment al anului 

când d'odată vânătoarea se închide. Atunci: câteva - luni d'arândul 

nu mai auzi nici prin holde, nici prin crânguri, pocnetul ierbii de: 
„pușcă și șuierătura alicelor; atunci se dă recreaţiuni și vacanțe 

vânatului, iar vânătorilor li'se impune pedeapsa poprelii. 

La noi până acum nici legea nu prevede nimic, dar nici înalta 

oblăduire nu simte trebuinţa de a se amesteca în traiul, mai. mult 
sau mai puţin. turburat,-al lighioanelor sălbatice; ea -deocamdată 
se mulțumește a regularisi vitele cu patru, și mai ales pe cele cu două. 
picioare. .. . . 

Astfel stând lucrurile. în patria. ucenicilor tăi, pentru ce, o tu; 
dascăle de 'vânătorie sistematică şi raţională,  n'ai suplinit lipsele 

legii și nâpăsarea cârmuitorească, dând oarecare poveţe în privința 
timpului când se cuvine ca vânătorul să-şi pună pușca şi .polta 
în cuiu şi să dea nevinovaţilor săi adversari, un răgaz ce, în curând; 
îi va asigura, tot lui, o mai spornică şi mai dăinuitoare izbândă? 
Spune "adevărat! câteva cuvinte asupra acestui punt m'ar fi fost, 
ele oare foarte:la locul lor, în Manualul tău de vânătorie? - 

“Bag însă de seamă că devin din ce în ce mai exigent și că nu fac 
alta - decât a scoate „mereu la mărunte ponoase, cărţii tale. Sunt.
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sigur că, de când citeşti uceste lungi pagine fără șir, ai zis mii deori 
până acum: & Lipsă- mi de asemenca critică unde se vorbeşte mai 
mult de ceea ce nu mi-a plăcut sau mam socotit de“ trebitinţă a le. 
spune!». 

„Știi însă că sunt tot felul de firi pe lume. Când, spre exemplu, 
dai unui om flămând, un prânz cu care își poate foarte bine potoli 
foamea, mâncând tot lucruri simple, dar sănătoase și curat gătite, | 
e învederat că nu se cade'ca el să ceară mai mult. Dar dacă acel 
om este lacom din fire și mai ales dacă are gusturi: răsfăţate, el o 

"să-se tot plângă că-nu i-ai dat. mezelicuri și trufandale, prăjituri 
şi zaharicale; o să pretindă că, în loc de carne de vacă, ar fi trebuit 
să-i prezenţi dobe de mistreţ și chebapuri de căprioară, în loc de 

“pui de găină fripţi, prepeliye tăvălite în mălăiu şi bicaţi prăjii 
în mustul lor. 

Socoteşte că tot cam așa fac şi eu cu: Manualul tău, cerând 
poate prisos- acolo unde se află ceea. ce este de „neapărată tre- 
buinţă, ŞI, în puterea prieteniei, i iartă- -mi aceste nazuri de lăcoinie 

literară. - . 

Dă-mi. dar voie să mă întore iar la vorbă de mai nainte şi să -" 

arăt, în câteva cuvinte; cauzele ce trebue să îndemne pe vânătorul 

înţelept a” curma, pentru un moment, isprăvile sale. Dar de vreme 

ce tu nu ai voit a spune acele cauze, mie mi-e teamă că cu nu voiu 

putea ; de aceea, ca să scăpăm amândoi cu faţa curată, hai să faceri 

loc aci între noi, poetului Lucrețiu, pentru ca, în versuri turnate 

ca de bronz, precum erau și legile: Romei, să invoace el, în favoarea 

naturii aprinsă de dor, pe. născătourea spornicei ginte romane, pe 

desmierdătoarea zeilor și a oamenilor, pe antica: Vinere,. "fecunda 

şi ncobosita prenoitoare a seminţiilor lumești », 

  

:) Lucretii, De reuni natura, IX. 1—20: 

Aeneadun genetrix, hominun divomque voluptas, 

Alma .Venus, caeli subter labentia signa.. . .. : să 

Quae mare navigerum, quae terras frugilerentis .. -: .- E 

Concelebras, per te quoniam.genuș omne animautum ..;.: 

Concipitur, visitque, exortum lumina solis, . . i a.
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« Născătoare a gintei lui Eneu, voluptate a oamenilor ȘI a' zeilor, spornică 

Vinere! tu, care sub stelele lucido ale cerului, împoporezi marea cea pluti- 

“toare şi pămânlul cel roditor, prin tine tot neamul vieţuitoarelor concepe şi 

se naşte spre a vedea lumina soarelui. Dinaintea ta, zeiţă, dinaintea ta şi 

la a ta sosire fug vânturile şi nuorii de pe cer; sub tine, pământul împestriţat 

aşterne îlori drăgălaşe; ţie-ţi zâmbese valurile mării și cerul, înseninat de 

tine, luceşte de o lumină preste tot împrăștiată. Căci îndată ce primăvara 

deschide şirul frumoaselor zile și îndată ce sullările înstrunate ale zefirului 

reîncep a deştepta puterile fecundării, mai întâi sburătoarele cu inima stră- 

punsă de a ta virtute, vestesc, o zeiţă, a ta venire; apoi. turmele îndârjite 

saltă cu. veselie prin pășuni şi străbat înnot răpezile râuri; astfel aprinsă de 

hrumuseţea şi de farmecele tale, toată firea însuflețită te urmează cu înfocare 
pe tine,: oriunde tu o mâni a se duce. De aceea prin mări şi prin munţi, 

prin apele volburoase, prin locuinţele frunzoase ale păsărilor şi prin câmpiile 

înverzite, suilând tuturor în piept o dulce iubire, tu faci: ca cu plăcere săse 

înmulțească “în etern generaţiunile lumii ». Ă 

: Aşa dar când sosește primăvara, amice vânătorule, îndură-te 

și tu, și lasă gingașei Vineri și dulcelor ci desimerdări, întreagă : 

- domnirea lumii. N'ai avut tu oare timp îndestul ca să răspândești 
groază și moarte prin crânguri și pe câmpii? Chiar pe această zăpadă 

ce se topeşte acum subt adierea încropită a zefirului primăvăratic, 

wau fost oare tipărite urme încrucișate ale copoilor, gonind prin 

pădure icpurele fricos şi vulpea vicleană cari, fiecare după Îirea sa, 
  

Te, dea, te fugiunt venti, te nubila eacli 

Adventumque tuum, tibi suavis daedala tellus 

Summittit îlores, tibi rident aequora ponti 
Placatumque nitet diifuso lumine caclum. „- - 

"Nam simul ac species patefactast verna dici 

Et reserata viget genitabilis aura favoni, 

Adriae primum volucres te, diva, tuunque 

Significant initum perculsae corda tua vi. 

Inde ferae pecudes persultant pabula lacta 

Et rapidos tranant amnis: ita capta lepore o i: i: 
Te sequitur cupide quo quamque inducere pergis. 

Denique per maria ac montis fluviosque rapacis 
Frondiferasque domos -avium camposque virentis 

Omnibus incutiens blandum per pectora amorem 
Filicis ut cupide generatim saecla propagent.
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se silesc a-şi minţi gonacii şi a încurea dâra lor printre tulpinele; 
despuiete? Dar Braica, Grivei și Dudaș, cu botul la pământ, cu: 
urechile blegite, cu coada întinsă, aleargă fără îndurate şi cu glasul 
lor spăimântă fiara prin toate cotiturile ei. Lătrătura lor chelă-. 
lăită, când mai apropiată, când apoi pierdută prin atmosfera rărită 

de ger, răsună cu o ciudată monotonie la urechile vânătorului, 
îucremenit pe locu-i de pândă. Nu știu ce coardă misterioasă a 
inimii sbârnâie la acea sălbatică arnonie! Când copoii vestese apro-. 
pierea vânatului, nerăbdarea. îl. face să tresară. mai mult decât 

"frigul. Cu ochiul pironit către partea unde s'aude lătratul, el așteaptă, 
ispitește, caută, măsoară luciul zăpezii fără de cărare; iar când 
deodată s'arată şoldanul cu urechile ciulite sau vulpea cu coada 
târâș, ca într'un fulger ia pușca lu cătare și trage!. ....- 

Pe când eram ajuns-aci cu scrisul, fusei întrerupt de fetiţa mea 
"care venea în fuga mate să-mi aducă o veste ce o înveselise foarte; 

mergând, în curte ca să se joace cu Capişoana, cățeaua, a găsit-o 

culcată pe un mindir de paie și având împrejurul ei o grămadă de 
căţeluşi, mici cât pumnul și orbi ca sobolii. Erau unsprezece bur- 
sucei, cari se svârcoleau, chiţăind și mierlăind, subt ugerul ma- 
mei, unii negri, alţii murgi şi alţii bălţaţi. A trebuit negreșit ca dintr'o. 
așa de numeroasă prăsilă, să fac și partea engherului. Aci dar, în 
alegerea căţeilor cu drept de vieaţă, am avut ocaziunea de a pune 
îndată în 'aplicare, învăţăturile și poveţele ce-se. găsesc în cartea 

_ta; am oprit dar căţeii, «cari aveau cap mai mare, bot mai larg, nări 
mai deschise, urechi mai subțiri şi mai bine croite, piept mai lat, 

picioare mai lungi, coadă mai groasă la rădăcină și mai subțire 

la vârf». 
Îţi mărturisesc, amice, că în privinţa acestei ultime. recoman- 

daţiuni, — cu toată încrederea ce am în cunoştinţele-ţi şi în expe- 
rienţa-ţi - cynopedice, — rămăsei pe gânduri, întrebându-mă ce fel 

de influenţă vor fi având grosimea şi forma coadei asupra facul- 

Lăţilor intelectuale și fizice ale unui câne? Așa dar acest apendice 

al şirei spinării are și el o însemnătate etică în natură, şi prin
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urmare filosoful comunist şi falansterian,. Ch. Fourier, ştia ce spune, 

când. pretindea că omul, 'spre a fi perleot, ar trebui să aibă la. spate 

o coadă cu un ochiu la.vârt? -.. : . 

Alţii, din contră, au așteptat dela scurtarea: -coudei, chiar şi la 

animale, . efecte estetice pentru acestea; — dovadă caii englezești, 

cărora li se, taie coada pentru frumuseţe, ba chiar şi efecte morali- 

zătoare pentru omenire; căci, spre ex., Plutare, ne spune că îru-. 

“mosul, răsfăţatul și -sburdalnicul Alcibiad, floarea efebilor din 

Atena, tăie într'o zi coada cea frumoasă a unui câne minunat pe 
care-l cumpărase cu 'șaptezeci. de mine (vreo 6.500 lei .noi) numai 

„pentru ca, dând de vorbă concetăţenilor săi asupra acestei nevinovate 
nebunii a lui, să-i oprească de a cârti despre. dânsul alte lucruri . 

“mai rele. 1) - Se 
Apoi mai este încă și o vorbă românească: Coadă lungă, minte 

scurtă? zicătoare .nesocotită a poporului, pe care adesea o dă de 

minciună și femeia .cu lungi plete şi vulpea cea lung-codată. 
Dar într'una dintr'alta, vorbind despre coadă, despre vânători 

şi despre vulpe, îmi adusei aminte o poveste pe care am auzit-o 

'adeseaori, pe când eram copil, spuirid-o un bătrân “vânător, căruia - 

„îi plăcea să glumcască cu tovarășii săi. 
Dacă cumva vrei să dormi și nu-ţi vine de « sineși somnul, apoi 

pune capul pe pernă și ascultă: 

A fost odată ca niciodată, — ducă n'ar r îi, nu s'ar povesti, — pe 

când se potcovea .puricele..., şi celelalte: ... și .celelalte. 
A fost! odată un. vânător care, de câte ori mergea la vânătoare, 

avea obiceiu: să ia cu dânsul pe slujitorul său, iar când s6 întorcea 
înapoi, povestea cui vrea să-l asculte o „mulţime. de întâmplări mi- 

nunate care de când lumea nu trecuse nimănui nici măcar prin vis, 

şi la toate, aceste basme, nu lipsea niciodată de a aduce ca martor 
pe biata slugă, adevărat. om al lui. Dumnezeu. : 

Azi aşa, mâne aşa,, până când într'o zi acesta, sătul de: a face 
mereu de pomană meseria ticăloasă de inartor: mincinos; :își ceru 

  

pi. DRE i îi. ” 

1) Plutarchi, Vua' Alcibiadis, IX. ...:-!
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seama dela. stăpân și voi cu-tot- dinadinsul ca să-și ia- ziua bună 
dela el... a ae DE . 

Stăpânul stărui ca să afle pricina: acestei. neaşteptate hotăriri - 
şi cu vorbe blânde, îl întrebă: — « Oare nu te mulțumeșşti cu .sim= 

-bria ta și cu traiul ce ai în casă la mine, de vrei să mă laşi? ». 
— «Să nu păcătuesc, cocoane», îi: răspunse slujitorul; — 

«toate sunt bune la Domnia-ta, D-zeu să-ți dea tot bine! Dar să-ţi 
spui curat, și să nu-ţi fie cu supărare: uite, mă mustră cugetul de 
atâtea dovezi mincinoase ce-mi ceri. să dau -pe toată. ziua, când 
începi, — adică să fie cu iertăciune, — când începi a tăia la palavre 

vânătorești. E păcat de Dumnezeu, cocoane, să mă afundez eu cu 
„totul în focul Gheenei și să port eu, săracul de mine,.tot ponosul 

păcatelor cu care domnia-ta îţi încarei de bunăvoie sufletul. Lasă-mă 
mai bine să mă duc cu Dumnezeu! ». 

Aşa vorbi servitorul și stăpânul se puse pe gânduri; dar fiindcă 
el cunoștea prețul unei slugi: drepte și: credincioase, se răzgândi 

bine și-i răspunse într'astfel: n. 
„— « Ia ascultă, băicte! Văz că tu ești om cu frica lui Dumnezeu. 

Rămâi la mine şi ajută-mă să mă desbăr de pârdalnicul meu de 
„nărav.. Crede-imă, nici eu n'aş voi să spun ceea ce.nu prea este toc- 

mai-adevărul; dar ce să-i faci năravului? Mă ia gura pe dinainte. * 
Aşa dar, să facem: cum e.mai bine; să, “facem între noi o învoială, 

“ca să scap şi cu de aşa urît cusur, să rămâi şi tu împăcat cu su- 

170 

fletul. Când mă voiu afla în vreo adunare, tu să stai la spatele meu, 
şi cât vei auzi că-încep a croi câte una mai deochiată, tu,să mă 

tragi de mânica hainei, căci cu îndată: voiu îndrepta- o. după. fiinţa 

adevărului »,. e . a - 

„Aşa spuseră şi aşa rămase să fie. Da i 

Peste câteva zile, șezând la masă cu alii,: vânăţorul începu să 

“povestească că lă o. vânătoare la: care fusese de curând, i-a ieșit 

înainte o vulpe, care avea:0 coadă, o coadă lungă lungă cel puţin 

de cinci stânjeni!!! Ă : ii 
Pe când, în focul povestirii, el rostea acestea cu cea mai deplină 

încredințare, ca şi când lucrul ar fi fost întocmai. după cum îlspunea, 

” ! 14
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deodată se simţi tras pe dindărăt, de-mânica surtucului.. Iși aduse 

aminte de tocmeala cu slujitorul; își luă vorba înapoi.și îndrep- 

tându-se. că, în. înfierbinţeala vânătoarei nu va Îi văzut tocmai. 

- bine; reduse coada vulpii până la. vreo doi stânjeni. 

O nouă smânceală de haină îl făcu so mai scurteze cu un stânjen. 

La a treia, o cinti până la doi coţi. i -. 

Simţind încă și acuin efectele restrictive ale conştiinţei « servi- 

torului, se înduplecă a mai. reteza din coada vulpii: —« Doi coţi 

întocmai nu va fi fost»; zise. el. asudând, «dar, pre legea mea, 

că.cra de un cot. și mai bine!». 
Sluga, care se bucura acum și mulțumea în sine lui Dumnezeu, 

auzind pe stăpânul său cum se lepăda din ce în ce mai mult de 
ispitele. Sdtanei, crezu că e momentul nimerit spre a-l aduce la o 

deplină pocăință și-l mai trase încă odată de mânică. 
Dar răbdarea vânătorului cra ajunsă la culme, ȘI; întorcându-se 

deodată înfuriat către ncîmblânzitul său censor, se răsti la dânsul, 

strigând î în gura mare: -— « Bine, mișelule! Nu-ţi e destul cu atâta? 

Ce! vrei să las vulpea bearcă? Dar mai bine să te ia pe tine dracul 
“de o mie de ori decât să rămâie vulpea fără coadă! »,. 

Să nu-ţi închipueşti,-amice, că am copiat această istorioară 

din cartea răposatului Anton Pann, întitulată: 

Povestea vorbei sau culegere de proverburi 

de prin lume adunate 

„și iarăşi la lume -date!) ; 

dar precum am auzite -o: dela, bătrânul meu vânător; lot cam așa 

ţi-o! şi: povestii. 
Morala ei, — dacă va căuta cineva o morală într'însa,: — este, 

precât mi se pare, că de vreme ce exerciţiile. vânătoreșți au darul 

de a desvolta întrun chip cu totul-excepţional: imaginaţiunea ome- 

nască, - nu -trebue să' cerem :dela vânători o apreţuire rece şi ne- 
părtinitoare a întâmplărilor și a izbânzilor ce se ating de. arta lor 
favorită. Celor ce sunt Achili și Diomezi pe câmpul de bătaie, se 

3 
-.2) Trei volume, „București, 1852—53,
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cade să le iertăm a fi şi Omeri, când încep a rapsodia pe lira 
Caliopei. 

Şi-apoi, în teză generală, făcând partea slăbiciunilor omeneşti, 
să nu uităm că năravul din fire nu are lecuire și cei mai mulţi dintre 
oameni sunt ca lupul, care părul şi-l pot lepăda,: iar năravul ba. 

De aceea, când vine unul ȘI- ţi istorisește, bunăoâră, că a îm- 

pușcat dela pândă lupul, pe când'i |- -au adus copoii gonind; că a 
înjunghiat cu cuțitul dela brâu şi a culcat la pământ. pe ursul, 
care se răpezise asupră-i, rănit fiind de glonţ și înfuriat; cu unul 
nu sunt de părere că trebue să te frămânți aşa tare cu firea şi mai 

ales mi se pare. că este cu lotul de prisos ca să te cerci ati dovedi 
“cum că se amăgeşte și că ceea ce spune nu a fost niciodată şi nici 

se poate aievea întâmpla. Oare făcând astlel, nu « cam pierzi orzul 

Dar îmi vei zice; —« Pentru ce să nu combatem erorile răspândite, 
„în public de reaua credință sau de fanfaronada unora? De ce, chiar 

„în materie de vânătorie, să nu hotărîm marginile posibilului? Pentru 
ce să nu arătăm celor. ce voiesc a se scrie printre. vrednicii cetași 

ai sfântului Hubert, la ce punct al orizontelui vânătorese sfințește 
soarele putinţei și începe să licurească fofengherul 1) îndoielnic al 

fantasticelor plăzmuiri? La ce mintea și gura să nu fie drepte, 
tocmai la aceia cari, cu ochiul și cu mâna nu pot: să dea greș? 
Pentru ce?...). 

La toate aceste întâmpinări judicioase şi dictate de cea: mai 

“candidă virtute, teamă mi-e. că „toată breasla veselă și ușoară a 
vânătorilor, începând dela vătaful Pasache și până „la tiriachiul 

Cafea-subţire, îți va răspunde î în cor cu o păcălitură -vânătorească, 
zicându- -ți: « Vezi d'aia n "are ursul coadă!». 

Pasă atunci de-i „mai. învaţă carte! 

  

1) Dacă cumva nu cunoşti această expresiune, mă grăbesc a-ți spune că 

astfel numesc ţăranii, în unele locuri, luceafărul dimineţii, căruia îi zic și steaua 

porcului. Expresiunea aleasă de mine este fără îndoială mai clasică, căci derivă 

evident din două cuvinte elineşti: pc:=lumina și i peer lucește. Terminaţiunea 

dreptul lui Dumnezeu, e cam . şocăţească, - . , 

14 

,



9 [2]
 

“ 

240 

ua
 

26 i *. OPERE LITERARE... 

- Noi însă: ceștialalți cari. judicăm sănătos, cari ştim vorbi și cu. 
„gravitate, cari ne silim a găsi adevărul, binele și frumosul, în orice 

fapt, să ne vedem de treabă și să urmăm a culege, chiar și din vână- 
torie, cugetări serioase și impresiuni plăcute, atât penru minte, 

- cât și pentru inimă. 

Dar. de vreme ce nu ne prea; înţelegem amândoi asupra felului 
“preferit de vânătoare, — tu ţinând cu -prepelicarul şi: eu cu căruţa 

Tămădăianului, — aidem, amice, să căutăm împreună, prin largul do- 
meniu al vânătoriei un câmp.pe care ne vom potrivi poate la gusturi! 

IV 

“ Sânt acum mai bine de 6 sută de ani de când unul din cei mai 

mari scriitori ai Germaniei, Lessing, a scos o carte sub titlul de 
« Laocoon sau despre mărginile respective ale poeziei şi ale picturii 1). | 
Intr'acest cap de operă de critică şi de bun gust, autorul descrie. ” 
cu fineţă, cu claritate și cu eleganţă mijloacele diferite ce fiecare 
din aceste două arte pune în lucrare. ca să intereseze, să „mulţu- 
mească, să miște şi să răpească pe '0m. 

Mi-a Venit în gând că o carte de felul acesta s ar putea seric, 
luând cineva de subiect vânătoarea, spre exemplu, şi analizând 
pe rând toate impresiunile ce ea' produce asupra imaginaţiunii și 
asupra simţimintelor omenești , atât prin împărtășirea omului la 
înseși “acţiunile ci, cât şi prin descrieri literare, prin imitațiuni ar- 
monice” sau prin reprezentări plastice ale scenelor de vânătoare. 

S'ar putea deștepta într'o asemenea operă, mii de idei energice 
ŞI “salubre care ar scălda mintea obosită și sufletul amorțit în roua, 
întăritoare a timpilor de antică vârtoşie trupească ; apoi ar veni 

„rândul cugetărilor dulci și duioase ce vlăstăresc adesea în traiul 
singuratic al vânătorului și care, cu. tot. nesaţiul lui de omor; fac 
uncori; ca o lacrimă . de dor. şi de îndurare să-i. roureze geana. 

- o. 

- - Tipăzită mai întâi la a 4 1163 4 4766 și i tradusă î în n limba romeeza, la 1802, 
«de EH. <Ch.> _Vanderbcoxurg. ara? . ea h. , .
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„Inte? acea carte şi-ar “găsi locul și întâmplările comice; şi spusele elu- 
meţe, şi petrecerile sgomotoase, care înveselese vieaţa vânătorească ; 
apoi într'î însa sar vedea - încă cum artele şi poezia au. știut să-și 

. însușească și au izbutit să resirângă în  producțuni de mnerit, toate > 

aceste felurite fapte și simţiri.. : Se a 
Intr'astfel, mintea cititorului, preumblată prin spaţiu și prin 

răstimpi, fără însă a pierde un minut urmele vânătoriei, ar vedea, 
ca într'o panoramă, desfășurându-se dinainte-i toate acţiunile 
pornite din această-crudă, dar bărbătească „aplecare a firii ome- 
neşti; călăuzită de o critică judicioasă şi atrăgătoare, ca 'ar trece 
în revizuire toate creaţiunile prin care geniul sau talentul au știut, 

„cu: mai mult sau mai puţin succes, să conceapă, să ilustreze, să 
reproducă ş și să idealizeze instinctele şi faptele.vânătorești ale omului 
din -toţi secolii și din toate părţile lumii. - 

Unei asemenea cărţi, — ca să nu-i lipsească. nici ei patronagiul 
mitologic sau divin, — unei asemenea cărţi i-ași. da, în fiecare din 
părţile sale, câte un titlu luat din regiunile ideale ale vânătoriei; 
aș caracteriza- “0, pe rând; prin trei capete d'operă ale artelor pla- 

stice, în care par a se fi întrupat toate cugetările cele mai nobile, 
cele mai puternice, cele “mai graţioase ce instinctul vânătoriei a 
putut vreodată să insufle unor oameni. de. geniu." : 

„Aceste trei capete d'operă, măreţe embleme ale artei .vână- 
toreşti, le-aş afla în statua: antică, numită Diana cu ciuta, din ga- 

leria Luvrului, în grupa Dianei de Poitiers, sculptată de artistul 
francez Jean Goujon și în gravura pictorului german, Albert Diirer, 
reprezentând vocaţiunea miraculoasă a Sfântului Ilubert.1),. 

  

1) Despre Diana cu ciuta, care se numeşte și Diana dela Versalia, fiindcă a 

stat lung timp în acest loc, după ce mai întâi s'a adus în Francia sub Francisc ], 

descoperită fiind în lacul Nemi (?) din Italia, și a fost succesiv expusă în caste- 

lurile dela Meudon și dela Fontainebleau, vezi: Braun, Vorschule der Kunst- 

mythologie (Gotha, 1854), nr. 52— <Ch.> Clarac, Muste de sculpture <antique 

et moderne> (Paris, 1850), vol. IV, nr. 1202, stampa 284.— W.: Frâhner, Notice 

de la sculpture antigue du Mhiste Imperial du Louvre (Paris, 1870). = Diane de 

Poitiers â lui Jean Goujon e reprodusă în Clarac, vol. V, nr. 2600,- stampa 
359, O notiţă despre I. Goujon figurează în văl. 1— Reveil” a „publicat toate
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In aceste trei creaţiuni se vede întradevăr unul. și același scop; 

dar în câte-și. trele, cl este exprimat sub forme perfecte, a căror 

singură diversitate dovedeşte cât sunt de fecunde și de variate 

simţirile. şi gândurile ce au putut să se rezume în așa frumoase și 

felurite concepţiuni. Cine ar şti să descrie toate perfecţiunile, tot 

farmecul acestor trei opere, cine ar pulea să-rostească tot ce spun 

ochiului și minţii aceste splendide idealizări plastice ale artei vână- 

toreşti, acela ar face cel mai minunat panegiric al acestei arte acela ar 
fi totd'odată rapsodul, trubadurul şi psalmistul seminţiei lui Nimrod. 

„Acela -ar lăuda-o cântând imnul elenicei: Artemide, sgomotoasa 
sor-gemene a argint-arcatului Apolon și venerata fecioară care, poartă . 

săgeți de aur, bucurându-se de larina vânătorească ; care prin codrii 
umbroși și pe piscuri furtunoase, străpunge cerbii ; care întinzându-și 

auritul are, asvârle darde ucigătoare de se cutremură creștetul înal- 

ţilor munţi, de răsună pădurile întunecoase sub gemetele fiarelor 

izbite, de se înfiorează pământul și marea cu toţi“peștii din ca 1). 

operele lui, care se află și în Alusce des Monuments francais de Robillard Peron- 
ville (Paris, 1803—1811), = Gravura lui Albert Diirer, întitulată Si. IZuberi. și 
executată cu apă tare pe fier, se ailă reprodusă în P. Lacroix, Les arts au Moyen- 
dige et â Vepoque-de la Renaissance (Paris, 1869), pag. 343. Pentru biografia 
artistului vezi: Ilistoire des peintres de toutes les &coles, Licole allemande par Ch. 
Dlane și Vieaţa <și influența lui Albert Diirer> de <Aug. von> Eye (Leipzize 
1860) — Pentru diferitele reprezentări ale Sfântului Iubert se poate consulta: 
Guânebault, Dictionnaire iconographique des Monuments de V'antiquite chrelienne 
et du Moyen- Age (Paris, 1843) și Diclionnaire iconographique des figures, legendes 
el actes des sainis de același (Paris, 1850, edit. J. P. Migne). 

1) Hymni Iomerici: XXVII, în Dianam, v. 1—9, 

” Are delâw yonovidxaro», uedaerriye 

aaodivov aidoln» elapnfolov, ioytaea» „ 
GYTOXUaLhTv -xovoadgov *Axrdilwvos* - 

7] zar don oxideva xai dizoiag 7jveudeooac 
pg) TeoronEv, sayyavoca r6ta ziralve, 
2tunovoa otovbevra fel: reopitet Ge dora 

Cpnlâv Gosov, iaxe 6 Exi 6doxioc din 
Gewou vz6 xiaypiis nov polooei 67 re aia, - 
26wroş 7? izduderg ..
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Acela ar. face să răsune fanfara triumfală a vânătorilor fcodale, 
reamintind prozaicului nostru “secol, imagine -ţioetice din tinipul 

de cavalerească cortezie, din acei timpi de vesele şi elegante petre- 

ceri, când nobilul'eastelan, subt ochii dalbei regine a cugetelor sale, 

se pornea călare pe falnicu-i arinăsar, ca să vâneze, cu 'sprintenu 
şi tumultoasa lui haită de arcași, de slujitori, de dulăi şi de ogari, 

cerbul şi mistrețul de prin codri, sau ca să doboare, pe sub nuori, 

cocorii, răpezind asupră-le agerii săi șoimi, legaţi de oblâncul şelei! 

Acela ar clădi cu sfinte miresme, cu smirnă și cu tămâie, altărul 

__ vânătorilor, -povestind .cum..sălbaticul .uriaș -al anticelor legende 

«i
 

ti
 

“0 

4 u 

uermanice, cum vânătorul afurisit care-și vânduse sufletul către 

diavol pentru ca să poală lovi tot drept, printre brazi și printre 

„stânci, cum, acea fantastică fiinţă a posomoritelor visuri păgâne, 

printr'o minune cerească, s6 prefăcu în blândul şi cuviosul episcop 

și apostol al Ardenelor creştinate! 

A fost fără îndoială un. vânător inspirat şi a ştiut să mânuiască 

hine arcul și săgețile, artistul subt a cărui daltă s'a mlădiit statua 

"Dianei dela Luvru, acea mândră și sprintenă fecioară de marmură, 

care s'avântă, ageră şi uşoară, sub creţurile dese ale tunicei ei spar- 

tane, scurtă în poale şi larg despicată la umeri. O mișcare vie şi 

graţioasă a grumazului a înălțat capu-i, cu perii sumeşi la ceafă 

în corimb, şi pe lruntea-i coronată cu o îngustă diademă, se stre- 

coară ca .un prepus de mânie. Peplul îi înfăşoară ca un brâu talia 

sveltă şi cutele. veșmântului ascund sânu-i fecioresc; dar braţele-i 

goale, unul-se încovoaie în.sus-ca să scoată o săgeată din cucura 

“de. pe umeri; celălalt se reazimă pe creștetul cornut al ciutei. Ce 

neastâmpăr va fi făcând pe zeiţă să calce așa iute pământul, sub 

crepidele-i împletite pe picior ca opincile plăieşilor noștri? Pe cine 

amenință ea cu darda împenată ce ea atinge cu degetele-i deli- 

cate? Trămite ea oare în câmpii etolici ai Calidonului, pe mistrețul 

uriaș care va muri înjunghiat de mâna regescului vânător Me- 

lcagru? Urzeşte ca o crudă răzbunare în contra nenorociţilor fii 

ai nesocotitei Niobe? Sau .că, încruntată, se găteşte a da pradă 
A_A 

cânilor pe îndrăzneţul Acteon; care, vânând prin dumbravă, -a
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cutezat să-şi desfăteze vederile cu uimitoarea privelişte a castei zeițe, 

scăldându-se în pârâu ..... Cugetul ei e o divină taină. Artistul a 

ştiut numai să împietrească, în răpedea și mândra pornire a mer- 

sului zeiţei, acel vers caracteristic al piosului cântăreţ: | 

« Cu inima vitează, ea trece pretutindeni, prăpădind odrasla fiarelor săl- 
batice ș1). - E 

- Astfel a izbutit a crea .un ideal sublim al artei vânătoreşti ! 
"O inspiraţiune de altă natură a dat naştere, în al. XVI- lea secol, 

Dianei lui Jean Goujon, care și dânsa va rămânea pururea ca o. 
măreaţă simbolizare a aceleiaşi idei. Dar sculptorul francez, unul 
din luceferii acelei epoce, — cu drept cuvânt numită Renaștere, — 
în cari producţiuni de frunte în litere și arte, ca florile primăvara, 
răsăreau prin toată Europa din imaginaţiunile stimulate de studiul 
modelelor antice, Jean Goujon, trăit la curtea desfătată a regelui 
Henric al II-lea de Valois, văzuse adesea pe frumoasa ducesă de 
Valentinnois, pe Diana: de Poitiers, favorita regelui şi adevărata: 
stăpână a Franciei, prezidând la splendidele și voioasele vânători 
regale ce se dau în. pădurile dela Fontainebleau și dela St. Ger- 
main. Pe chipul acelei voluptoase regine a frumuscţei mâna maiestră 

"a răspândit aureola unei divinităţi vânătoreşti, 
Insă creaţiunea sa, modulată în linii unduloase şi pline de mor- 

bideţă, nu mai are nimic din aspra candoare: şi din energia virginală 
a anticei Artemide, Diana lui Goujon eo zeitate lenoasă;-ea se 
odihneşte, pe jumătate culcată. Trupu-i fără veşmânt, nu ascunde 
nici una din desmierdările sale ; gura-i zâmbeşte cu o. trufaşă nepă- 
sare; păru-i, în viţe unduloase, e ridicat. cu o măiestrită eleganţă, 
sub podoaba artistică de pe creştet; braţul stâng, ornat cu bră= 
ţări la umăr şi la mână, ţine un are „destins; i iar. mâna dreaptă, cu 
un mănuchiu de flori, înconjoară "și mângâie grumazul unui cerb măreț, Adăpostită sub coarnele trufaşe ale nobilului „animal, zeiţa. 

  

:) Hymni Momeriei XXVII, In Dianam, v. 9—40, 
_ - - 1 6 dlxuov 1jrog Eovoa 
. . Zr tnoroteeau Pnoăâv 67txouga Pere Dâqy.
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își reazimă trupul:pe șalele lui; un câne se odihnește sub picioarele ' 
pe jumătate lungite ale: Dianei și altul lăţos stă alături cu cerbul. 

Un aer de nobilă moleciune domnește într'această grupă ; întă- 
țişarea-i fastuoasă și elegantă repoartă mintea către. tinipii când 
plăcerile vânătoarei, cu tot cortegiul-lor de lux și de galanterie, 

cra numai. petrecerea favorită a regilor și a fericiţilor de -pre 
această lume. 

Când dela aceste două modeluri, e caracterizate, unul prin graţia 
corectă şi prin vigoarea juvenilă a Antichității, cellalt prin ele- 
ganţa mai' răsfăţată și mai sumptuoasă a Renașterii, ne. întoarcem - 
privirea asupra gravurii -vechiului artist german, mai nainte .de 
toate, mintea noastră încearcă ca un simţimânt de sfială. Ne între- 

băm dacă acea scenă complicată cu tot vulgarul aparat al vână- * 

-toarei, posedă cu adevăr în sine elementele unei opere estetice? 
Dacă cumva frumosul poate să existe acolo unde el nu izbește chiar 

de îndată vederile? Ne uităm, ne“ întrebăm. . . : & 
Dar cu cât privim mai cu băgare de seamă combinarea acestei 

compozițiuni, în care geniul tudesc se vădește cu toate naivele sale 

amănunte și cu toate: precugetările sale 'reflective, cu atât mai | 

mult încolțeşte . în noi o simţire îndoielnică de mulțumire, care 

„creşte treptat ș și ajunge până la sfârșit a ne pătrunde: de o admira- 

țiune anevoie de definit. Nu eleganța, nici graţia formelor, nu 

perfecțiunea, nici simplitatea corectă a compunerii deşteaptă în, 

noi acest ciudat simţimânt, ci mai mult nu știu ce cugetare adâncă 

care a prezidat la concepţiune, nu ştiu ce misterios efect pe:care-l 

produce întrunirea intenționată. a atâtor detaliuri, aşa de naiv 

reprezentate. - . 

Scena se petrece la poalele unei stânci păduorase, pe « care o în- 

cunună un castel feudal cu turnuri şi cu metereze; la. dreapta curge 

un râu, în undele căruia se resfrânge “umbra tufişului de pe mal; 

peste râu. trece 0 punte de „Piatră la stânga, tărâmul se malţă 

acoperit.” cu câţiva. rari copaci, mai. mult frânţi și uscați. Printre 

această stearpă pădure, se. zăreşte cerbul, purtând cu smerenie: 

crucea răstignirii pe al său creştet, înfiptă în faţa latelor sale coarne. 

4
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Pe întâiul plan se află vânătorul cu calul şi cu cânii săi; el a descă- 

licat şi_a dat în genuchi, privind cu o' cuvioasă mirare vedenia 
ce-i trămite cerul. Costumu-i 6ste îmbrăcămintea -vulgară a vână- 

torilor contimporani cu artistul. Calul stă neclintit fără ca să 
vază ceca ce produce pictoasa mirare a stăpânului și ogarii, 

câteşi cinci, nedând seama la ceea ce se petrece, se odihnesc cu 
de popas: 

Toate părticelele acestei compuneri sunt lucrate ca toate ope- 
rele lui Albert Diirer, cu-o scrupuloasă acurateţă; totul ce exact, - 
dar nimic în particular nu are o formă care să placă mai mult decât 
simpla și reala natură. Stânci, copaci și animale, toate sunt în ne- 
simţire, toate stau în nepăsare; singuri, cerbul miraculos și vână- 
torul pocăit produc contrast prin pozele lor, în care se străvăl 
simţiminte adânci: cerbul, în repaosul său cumpănit, pare a simţi 
de ce preț, nestemat este sfânta podoabă ce el poartă ; vânătorul 
vede uimit, chiar în obiectul persecuţiunilor sale, chiar pe fruntea 
vânatului, semnul ce-l va mântui de păcate: el se *nchină la dânsul, 
rostind poate în cugetul său -maxima pe care, cu șapte secoli în 
urmă-i, a forimulat-o întrastfel 'renumitul vânător al meziului-cv, 
Gaston Phoebus: «Prin vânătoare scapă omul de păcatul trân- 
dăvici, căci acela care fuge de cele șapte păcate de 'moarte trebue, 
dupe legea noastră, să fie mântuit; prin urmare vânătorul bun 
va fi mântuit 53). 

Iată în ce mod arta germană, întrunind idei abstracte cu pro- 
zaice amănunte, a știut-să traducă cu penelul ideile .care se rezumă 
în legendarea vânătoare a Sfântului. Hubert, patronul: vânătorilor 
creștini din Occident. - | 

  

1) Gaston Phoebus, comite de Foix (1331—1391). Cartea lui s'a tipărit mai 
întâi la 1507, sub titlul: eDes deduitz de la chasse des besles sauvaiges et des oyseauz 
de proiea : « En chassant on &vite le pâche d'oisivete, car qui fuyt les sept pâchâs mortels, selon nostre îoy, il devroit estre sauvâ: donc bon chasscur sera sauvt ». Sfântul Hubert, fiu al ducelui de Acuitania şi apoi episcop la Maestrfeht pare a fi trăit între 656 şi 730. Cât despre Albert Direr, pictor și gravor din Niirem-- berg, vieața lui se întinde dela 1471 până la 1598. Si
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_Mă opresc, căci mi se pare că iar am.- greșit calea. Intreprinsesem, 

pe cât ţiu minte, a căuta în cercul literelor şi al artelor, imagine 

vânătorești aşupra cărora, să ne potrivim la gusturi, și iată că mă 
pomenesc vorbindu-ţi despre arta Germanilor și despre gravură, 
două: lucruri, care, precât iar ştiu, îţi sunt de o potrivă urite. 

Nu crez, în adevăr, ca la tine, pictorul Albert Diirer să aibă mai 

“multă trecere.decât compatrioţii lui, muzicanţii Beethoven și Men- 
delsohn, şi negreşit că nu invenţiunea gravurii cu apă tare, ce i se 

atribue; îi va. câştiga mai mult preţ în ochii tăi. E 
__ Poate însă că,'pentru hatârul patronului tău, sfântul IHubert,. 
mă vei ierta, în cazul de faţă, și vei priimi chiar, ca sub rubrica 
vravurii lui Diirer, să se grupeze, în opera proiectată, tot ceca ce 
ţie nu-ţi place în arta vânătoriei. cc | 

Aceasta îţi va fi cu atât mai lesne, cu cât, de sigur, proiectul 
„de carte va rămânea, cât despre mine, pururea în stare de. proiect, 

şi că, așteptând să-mi vină momentul de inspirațiune și talentul 
“de critică ce: mi-ar trebui ca s'o pot: scrie, cu unul voiu rămânea 

întocmai ca vrabia care mălaiu visează. 

Aşa dar fii pe pace; n'am să aştern aci tot ce ar trebui să se 

afle în acea monografic filosofică, istorică, literară și. estetică a 

“vânătoriei. .Nu- zic că această semeaţă idee nu 'mi-a trecut priu 

creieri şi: că n'am început chiar a citi, cu acest scop, tractatele în 

proză «Kuwnyeuoi:» allui Xenofon și al complinitorului său Arian, 

notele despre vânătoare coprinse în «Onomasticonul » lui uliu Polux, 

ba încă şi poema elenă a lui. Opian, apoi şi cea latină a lui Graţiu 

Faliscu, în fine chiar și serbedele versuri fragmentate ale lui Marcu 

Aureliu Nemesianu Cartaginezul, imitatorul lui Opian ?). 

  

2) Toată lumea ştie că generalul atenian Xenofon a trăit cam dela 445 până 

la 335 înainte de Chr.; dar scriitorii citați în urmări, fiind. cu mult mai puţin 

cunoscuţi, însemnăm aci epoca vieţuirii şi patria lor: Flav-Arrian, istoric elen, 

născut la Nicomedia în Bitinia, la anul 105 după Chr., a căutat mereu să imite 

pe Xenoton; s'au păstrat din scrierile lui: Ezpediţiunea lui Alezandru, Indicele, 

Periplul Pontelui Euzin, Manualul lui Epictet, Traclatul de tactică, Tractalul 

de wânătoare.— Iuliu Poliux . ( Polydeucte), sofist și gramatic elen,. născut la 

.
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“Vina este-a ta! cine te-a pus să înșiri de aceste nume în Intro- 
ducţiunea ta, însoţindu-le cu o grindină de citaţiuni latine? In 
calitatea mea de academic mi s'au'aprins călcâile de focul clasicităţii 
şi iată pentru ce ai fost silit să rabzi, în această epistolă, o contra- 

" bombardare de versuri latinești, ba chiar clinești.: Acum ţine-te 
hine şi” de aci înainte! | | 

Dar cu toată pofta ce am de a te copleși sub un nemete de cru- 
diţiune cinegetico-academică, trebue să-ți mărturisesc că am con- 
statat cum că autorii antici, cari au tractat despre vânătoare, de 
venatione, sunt tot așa plini de amănunte tehnice ca şi Manualul 
tău și prin urmare nu m'am simţit nici aci în stare de a face ana- 

„lize. Apoi mi-a fost milă de noi amândoi, când m'am gândit că ar: 
trebui să traduc, pe d'îniregul, 13- capitole ale Cynegeticelor lui 
Xenolon, alte 35 ale urmașului său Arian, şi vreo 85 paragrafe din 

_Onomasticonul: lui Polux. 
În Opian, în acel noiân. de grații,  Bu86c rw zagirâv, cum îl 

numește cu îngâmfare sholiastul Joan Tzetzes, aș găsi fără în- 
doială frumuseți îndestule de citat, dar tinerelul poet: din Ana- 
zarba Ciliciei, nu prea ştia: să-și cumpănească bine avânturile prolixe 
ale înfocatei sale muze și, ce ai zice, rogu-te, când, spre a-ţi rea- 
minti numai poetica descriere a 'vânătoarei de lei din cântul al 
IV-lea, aş-mai transcrie aci o sută treizeci şi patru exametri elinești? 

“Mă vei ierta însă a fi mai puţin discret în favoarea cânelui, şi, 
pe: lângă lăudărousele cuvinte ale d-lui de Quatrefages, - pe :care 
tu le-ai tradus, pe lângă poveţele. tale de care m'am şi folosit — 
precum ţi-am arătat mai sus — lasă-mă să adaog şi să puiu-unul Le Wam ar 
Naucratis în Egipet, pe la anul 130 după Chr.,, ne-a lăsat un lexicon în 10 cărţi, 
care poartă numirea de « Onomasticon ș și în care cuvintele sunt dispuse după 
materii; la începutul cărţii V tractează pe larg despre ale vânătoriei. — Poetul 
elen Opian a trăit în al II secol după Chr. și a murit foarte june, lăsârid o pocmă 
despre vânătoare (sfârșitul pierdut), și alta despre pescuire. Alte opere ale lui s'au nimicit.— Graţiu Faliscu a trăit la Roma pe timpul lui August şi a lăsat numai poema «Cynegeticons.— M. Aur. Olimpius Nemesianus a trăit în secolul III după Chr. Din trei poeme ale lui, despre vânătoare, despre pescuire şi despre plutire, au rămas numai 325 versuri din cea dintâi.
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după altul” portretul. cânelui,; făcut în "versuri elineşti de „Opiaă, şi 

un fragment analog din pocma lui Graţiu Faliscu, ale cărui ver- 
suri grele de înţeles ne-au păstrat limba tecnică-a strămoșilor noştri, 
vânătorii latini, limbă pe care poetul, ca om de meserie, trebue 
so fi cunoscut adânc. 

Iată mai întâi ce 'spune Opian, despre câne: 

-« Impreunând neamurile de câni, să aibi grijă a căta speciile câre se potri- . - 

vesc între ele şi se aseamănă mai mult. Astfel le vei împerechia mai bine; dar 
” vânătorii-au observat însă că cele mai frumoase din toate sunt acelea care rămân | 

necurcite. Sunt negreşit o mulțime de specii, iar forma şi chipul unora din ele. 

"sunt astiel: trup lung, sănătos şi plin; cap uşor cu vedere bună; ochi care lucese 

vânăt; gura mare, cu dinţi ascuţiţi, iar urechile scurte şi îmbrăcate cu o piele 

subţire; gâtul lung şi dedesubtu-i, un piept puternic și lat: Jabele de dinainte 

sunt într'adevăr mai scurte, înţepenite pe picioare drepte cu fluiere înaintate ; 

şoldurile largi; şira coastelor aşezată pieziş ; - coapsele cărnoase, dar nu grăse, - 

şi la spate au o coadă tare, lungă și bine umbrită. Astfel de câni se întrebuin- 

ţează la alergături îndelungate după căprioare, după cerbi și după iepuri iuți 

la fugă 1).. - 

  

1) Opiani, De venatione, 1, v. 391.—413: 

”Edvea col zcuvâv Balaumoltovri peltobo, 

ăopueva 7 âl2jlotary 7 EEoya pila... ... 

. . . . . . |. ct... stie | 1. |. 1... cc .... 

26 utv să ueodoeras- drâp 20ld ptorara Xdvrov 

pila ptvew povâpvla ră T EEoza Texuripavto 

âv5oeg Exaxrijges”. ră 68 uvela pâla atlurui, 

râv duddev uoopal ze xai sidea zoia zeltadw- 

- „+ Mmedavov, xgaregdv Găuac, ăgtov, 1j08 xdorrov 

xotipov, 25y]qvov- avaval orlifoew. 6nwnal: . 

„adoyyagov, Exrdâov zeltdot oroua: Bară 6" Uneodev 

odara Jenraltota, — mregiartlloi” Speveoot” 

Ge) uinxedavi, xai ori dea vepBe xparară, 

etota: rol a0d08ev GE 7”: GjuC6regot 7266eG Eorow". 

Godoreveig xbiwv ravaoi Goiurocec iozol-: 

stotec pozldrat, eve âv Ezuxdoora  rapod" - 

- Gopueg-edoagnot, pi) ziovec: airăg: 6aiode | 

- oravpviy 7 Brdo Te meloi 5ol:46oxtog og. N 

Toioc ue ravaoiaiv 2poniltowro 6aduoiot: 

„6dexots 1)5 fidqoiaw dellondâp Te japo. - i
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Să trecem acum și la Graţiu Faliscu: . - - 

Impreunează dar între dânşii cânii de acelaşi soiu,: pentru ca. prăsila să 

poarte semnele străbunilor şi află că părinţii cari zămislesc tineri pruncii lor, 

îţi vor da câni Metagoniţi enormi. Mai întâi de toate să aibi cea mai mare grijă 

ca să împărechezi câni de o bărbăţie încercată; apoi a doua îngrijire trebue 

să fie ca înfăţișarea-lor să nu stea mai prejos şi să nu dea de rușine a lor fire. 

Aceştia trebue să fie cu faţa în sus, cu urechi păroase pe frunte, cu gura marc, 

astiel ca măselile căscate să verse loc mişcându-se, cu pântecile strânse îngust. 

la vintre, cu coada.scurtă, cu şale langi, cu coama măruntă pe grumaz, nu prea 

stufoasă, dar îndestulă ca să-i ferească de frig, iar subt umerii lor sănătoşi să se 
'nalţe un piept care să ducă la alergătură multă şi să nu se obosească de cele mai 
mari goane, Fugi de cânele a cărui labă.lasă urme late; acela e moale la treabă; 
mie îmi place picioarele ţepene cu mușchi uscați şi cu călciie solide la luptă 1). 

Toate merg bine; dar bag de scamă că, numai în privinţa coadei, 
Opian și cu Graţiu Faliscu nu se prea înţeleg între dânșii; Latinul o 
vrea scurtă, cauda brepis ; Elenul din contră pretinde ca cânele să aibă 
la spate o coadă țeapănă, o7pvpvi), lungă, 2rdârog, şi care să umbrească 
departe, Vo4/doztog, adică să fie şi lungă şi stufoasă. Se vede că în tot 
timpul, importanta cestiune a coadei a fost tare controversată, căci 

adhuc sub judice lis est 2. 
  

») Gratii Falisci, Cynegelicon, v. 263—278: 
ă Junge pares crgo, et majorum pignore signa 

i Yeturam, prodantque tibi Metagonta parentes, 
- Qui genuere sua pecus hoc immane juventa. 
Et primum expertos animi, quae gratia prima est, 
In Venerem jungunt; tum sortis cura secunda, 

--Ne renuat species, aut quae detrectet honorem. - 
„Sint celsi vultus, sint hirtae frontibus aures, 
Os magnum, et patulis agitatos morsibus ignes 
Spirent, -adstricii succingant ilia ventres, 
Cauda brevis, 'longumque_latus, discretaque collo 
Caesaries, non pexa nimis, non frigoris illa 
Impatiens; validis tum surgat pectus ab armis. 

, Quod magnos capiat motus, magnisque supersit. 
Effuge, qui lata pandit vestigia planta; - . - 

„Mollis in officio: .siceis. ego dura lacertis 
Crura velim, et solidos hacc. în certamina calces. 

*) Moratii, Ars poetica, v. 78: « Până acum pricina! este în judecată > ». 
,
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Chiar de m'aș încerea să împac întru toate pe Opian cu Graţiu 
Faliscu, punând aci și descrierea cânelui din Cynegeticele lui Xe- 
nofon, unde ambii pocţi par a fi găsit mai tot materialul lor adunat | 
gata, tot ar rămânca pricină de svadă între Roma şi Atena, de vreme 
ce școlarul lui Socrate cere ca coada la câne să [ie lungă, dreaptă 

și ascuțită, iar Arian, făcând lauda unui câne vestit al său, spune 

ă acel model al rasei cânești avea o coadă subțire, lungă, aspră 
la păr, mlădioasă, încovoiată şi; la vârf mai stufoasă 1). 

Dar. ce:atâta vorbă despre: coadă? Homânul pretinde că «din 

coadă de câne, sită de mătase nu se poate face», şi apoi numai la 
peşte se zice că-i coada mai ferită. chiar și de cât capul. - 

Din acestea se vede cuiat că poporul român, moştenitor al 
credințelor şi al înţelepciunii Latinilor, nu se arâtă în proverbii 
săi așa tare încântat, ca poeții și prozatorii eleni, de 'coada cea 
lungă a cânelui, de încovoieturile ci mlădioase, de perii: ei „aspri 

și umbroși. 
„Fără a mai căuta în zadar o soluţiune pentru interesanta con- 

troversă de cauda canis, hai să o lăsăm şi de astă dată încurcată. 

„Pe lumea “aceasta, cele mai bune, şi Îrumosse lucruri trebue să 

aibă o margine. 

V 

Să sărim acum pe nerăsuflate din literatura cinegetică a anti- 

cilor, în sfera artelor vânătoreşti, tot la dânșii. 

Dacă vreodată, amice, te va ajuta norocul să mergi la Roma, 

ca Român, negreșit te vei duce să vizitezi forul lui Traian și vei 

admira, în mijlocul acelei pieţe, prăbușită sub nivelul cetăţii mo- 

derne, măreaţa . columnă de marmură, care iese din „pământ înco= 

lăcită cu istoria originelor noastre naţionale. Acea imagine încă 

  

. 

1) Xenophontis; De venat, IV: „oteăs poxods, d0Q8âs 2epeodst+ — Arriani De 

venat, libel. V: »„05006 Jenrâc paxeăs; daoeias Ti Toia, Uyods, etxapaeig, TO. 

do Tijs oYodg Gaauregov'“. 
i
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vie a războaielor dacice, s scoase la bun capăt de gloriosul Traian, 
o vom vedea poate într'o zi; — dacă va voi Dumnezeu şi guvernul 

nostru! — turnată în bronz cu tot proeminentul reliev -al însu- 
îleţitelor sale sculpturi, împărăţind” pe una din pieţele capitalei 

noastre; aș adauge chiar că mai la locul său decât oriunde, ea ar 
fi în faţa Academiei, la punctul unde s'a aşezat deocamdată statua 

ccuestră a Voevodului românesc, Mihai Viteazul carele, — dacă 

ar putea „vorbi, sărmanul — ar spune desigur tuturor cât se simte 

de ruşinat, .văzându-se expus a juca rolul de căpetenie pe o vastă 
şi erudită scenă, ce pare înadins croită pentru împărătescul simu- 

lacru al. .dominatorului Urbis et Orbis. . . 
"Dar neavând deocamdată nimic de vânat pe piaţa S- tului Sava 

din Bucureşti?) să ne întoarcem, — — cel. puţin cu gândul — la 

-1) Pe piaţă nu! Dar ia-să'ne “abatem, î în treacăt, prin: sălile de j ios ale Aca- 

„ demiei, ocupate provizoriu" de Muzeul de Antichităţi. 

Scenele de vânătoare au fost foarte mult întrebuințate ca subiecte decora= 

tive de către sculptorii antichităţii, Chiar şi în muzeul nostru, unde nu ne prea 

putem lăuda până acum cu multe sculpturi antice, tot însă se văd două scene 

vânătorești. : 

„Una e pe'un îragment de piatră (0.m 19 nălţime; 0.m 24 lărgime), purtând 

jos inscripţiunea elenă AYPHAIOX AIOTENHZ., - 
Pe această lespede trunchiată se mai văd picioarele unui călăreș cu partea 

de jos a calului alergând; sub dânsul, râtul și copitele unui mistreţ, asupra 

căruia se asvârlă un câno cu botul căscat și cu coada î în sus. Săpătura e cam | 

_grosolană, dar desemnul e plin de mişcare. 

Cealaltă scenă de vânătoare e în adevăr mai desvoltată, dar din nenorocire 
mai puţin distinctă. Ea se află pe un brâu îngust care încinge buza de sus a 
unui sarcofag, ale cărui laturi externe sunt acoperite cu sculpturi. Acest -inte- 
resant monument 'a fost adus de peste Olt (dela Reşca sau dela Celei, după 
toată probabilitatea) de către răposatul ban Mihalache Ghica și depus în curtea 
caselor sale, care apoi văzându-se preiecturei de Iltov, sarcofagul a servit câţiva 
ani d'arândul drept jghiab şi iesle pentru caii dorobanţilor, Sunt însă doi ani 

„de când am izbutit, cu ajutorul prefectului, dl. C., Manu şi al comitetului per- 
manent, a face să se aducă la muzeu toate pietrele: antice care: zăceau ncîngri- 
jite în acea curte. Printre dânsele e şi sarcofagul. , aa e 

Pe una din “laturile sale cele mari “sunt pătru -personagii în picioare, înfă- 
șurate în togele lor; fiecare se află subt o osebită arcadă, formate fiind acestea 
prin d doi pilaşiri, la colţuri, şi prin trei coloane despărţitoare; Pe cealaltă lature 

7
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Roma, şi aflându-te acolo tu, ca vânător român, nu uita să te. îude- 
părtezi tocmai în fundul Forului: roman, la stânga de Coliseu, în 
capul stradei San-Gregorio, acolo unde se înalță încă și astăzi, 
un antic și falnic are de triumi, numit al lui Constantin cel Mare. 

Istoria acestui monument nu prea face. onoare primului îm 

părat creștin, — căci — ca să vorbim curat — arcul nu este câluşi 
. 

de puţin al lui; -nu este nici măcar dăruit, ci este tocmai lucru 
de Îurat.. - - a 

Cuni? ce va să zică: un are. de triumi furat? Atâta namilă de 
marmură, cu o boltă mare căscată la mijloc și cu alte două arcade 
mai mici în lături, cu opt columne de gialo antico, cu opt statue 

_de marmoră frigiană, viorie, cu întreite frize, cu timpanc și cu 

medalioane sculptate, atâta clădărie de patru ori. cel puţin cât 
turnul Colţei, cum oare să o facă zapt. cineva, fie ! măcar acela şi 

un borfâș încoronat? . a 
Deși 'mi vine foarte cu greu să aduc așa necuviincioasă - pâră 

împotriva sfântului împărat și patron al Bucureștilor, dar, am 

  ' 
mare, se văd trei genii aripaţi, fiecare pe câte un osebit postament; geniul din 

mijloc sună din cimbale și ceilalţi doi dănţuesc, ţinând în mâini câte o ciorchină 

de struguri şi câte un mănunchiu de căpăţâne de mac. Pe una din laturele mici, 

alţi doi genii, tot aripaţi şi tot pe postamente, cântă, unul din flaut şi altul 

din naiu. Pe laturea opusă, iarăşi doi genii, dar pe un singur postarient, se ţin 

îmbrăţişaţi. Trag ei 'oare împreună un danţ îmbinat? Sau sunt ei chipurile 

“emblematice ale luptei amorului, pe care Elenii le numeau Eros și Anteros? 

La colţurile sarcofagului se văd patru Victorii, purtând foi de palme şi coroane: 

«două mai mici, două mai mari. . . 

Acum să venim şi la brâul superior, pe care, , artmprejur, se zăresc sub șter- 

sura rozătoare a timpului, vreo douăzeci şi patru animale, vreo trei sau patru | 

bărbaţi, toţi în poze foarte animate, și poate încă și câţiva copaci. Animalele 

par a fi lei, mistreți, cerbi şi tauri sălbatici, atacați cu furie de câini colosali 

și pândiţi sau izbiţi de către vânători. La un loc, între altele, se vede lămurit cum 

un vânător proptit într'un genuchiu, își îndreptează sulița către un taur, carele, 

«<u coarnsle plecate, se răpede asupra-i. Oare nu vom Îi având aicea reprezentarea 

- uneia din acele scene vânătorești, care negreşit se petreceau adesea prin pădurile 

„ Dacici, între colonii romani și bourii uriaşi (bos „urus); ce au lăsat și până azi 

„ «ereştetul lor fioros pe stema „Daciei răsăritene? . . 

E 13
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mai spus-o și într'alt loc, —eu ţiu întotd'auna cu Traian şi nu 
pot să las ca să i se ia ce este al lui. 

Apoi toată lumea ştie că, pe când marele Ulpiu biruia pe Ger-. 

mani, pe Daci și pe Parţi, pe când el umplea întinsul său imperiu 
de edificii sumptuoase și de lucrări de artă folositoare, senatul şi, 

poporul Romei se întreceau care de care să serbeze cu mai multă: 

pompă . binefacerile și triumfurile gloriosului împărat. Ei decre- 
tară, dar, tot felul de clădiri comemorative la care lucra ilustrut 

arhitect şi sculptor grec Apolodor. Ie 
Atunci se 'nălțară în Roma, forul lui Traian cu toate edificiile 

decorative dinprejuru-i : portice, bibliotecă, templu; atunci ba- 
zilica Ulpiană cu cinci rânduri .de stâlpi de granit; atunci columna 

războaielor dacice cu statua învingătorului deasupra, atunci. în 
fine, la capul căii Apiane, pe care el o restaurase, un arc de triumf 

pe care însă nu-l putură sfârși, pre cât încă fu marele împărat 
cu zile 1), - 

Urmașii lui, geloşi de a sa mărire, mai mult se gândiră a-și face 
loru-şi monumente, decât a consacra pe cele ce aminteau popo- 
rului neasemuita glorie și dreptate a fericitului Traian. După ce 
trecură însă două sute de ani la mijloc, se găsi împăratul Con- 
stantin, carele, de când îi venise gustul de a-şi face din Bizanţ o 
nouă capitală, se deprinsese straşnic a 'despuia fără ruşine cape- 
tele de operă ale lumii, ca să-și împodobească cu ele Constantino- 
polea sa. e 

EI văzu arcul lui Traian stând fără căpătâiu, în răspântia căilor 
Sacră și Triumfală; la bază, îi lipseau cu totul ornamente şi pe 
frontispiciu n'avea nici o inscripțiune votivă. — « Stai!» zise 
el, — «tot n'are arcul acesta stăpân; aidi să-l fac al meul». Și 
puse îndată de-i ciopli pentru piedestaluri, niște grosolane, figuri 
de victoriei pocite; iar pe ambele feţe ale aticului. așternu lungi 

  

1) L. Rossini, Gli archi trionfali, onorarii e funebri degli antichi Romani. 
(Roma, 1836). — L. Canina, Gli edifizi di. Roma antica (Roma, 1851). — Dr. HI. 
Francke, Zur Geschichte Trajan's und seiner Zeitgenossen (Leipzig, 1840). Dioni Cassii, IZistor. roman. <lib.,> LXVIII, E „- - 

7
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dedicaţiuni, în care spunea cum cela scăpat lumea de tiranul 
Maxenţie, cum a liberat cetatea, Liberatori Urbis, şi a întemeiat 
pacea, “Fundatori quietis. | 

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

Dar ce folos? In zadar inscripţiunile laudă pe noul triumlător, 
sculpturile din căpătâiele aticului și cele dela timpanele arcului ne 
amintesc izbânzile lui Traian în contra Dacilor și Parţilor; statuile 
aşezate pe intabulamentele columnelor sunt ale regilor: barbari, 
robiţi de Traian; în fine cele opt medalioane sculpturale care, ală- 

turate câte două, împlinesc golurile dintre columne, d'asupra arca- 
delor laterale, ne atestă şi ele pietatea și iubirea de vânătoare ale 
învingătorului Dacici. 

Patru din acele mari medalioane reprezentă sacrificii făcute 
de împărat pe altarele zeilor mitologici; alte patru sunt scene 
vânătorești. | - 

Pe unul din acestea, Traian, în tunică scurtă, cu tibiale sau 

poturi vânătorești pe pulpe și cu toga pe umeri, iese cu alţi doi 

soți de subt un portic, ţinând calul de frâu; alături e un mândru 

june cu hlamida asvârlită pe spate, purtând de sgardă un frumos 
ogar, Câte-și patru ţin în mână lănci înalte cu ascuţiş romboidal 
la vârf, de cele ce se numeau contus. Totul arată că ei se gătesc să 

plece la vânătoare. 
Pe al doilea, împăratul, în goana calului său, cu capul gol, cu 

mantia fâlfâindă, cu o spadă lungă şi îngustă rădicată în sus, urmă-. 

reşte pe un urs, carele fugind își întoarce capul spre dânsul. Doi 

tovarăşi, asemenea călări și fugind cu spadele plecate pe sub cră- 

cile unui copaciu, însoțesc pe Traian. | 
In al treilea medalion, aceleași trei persoane călări, — împă- 

ratul în frunte, — străbat în fuga lor mare, un tărâm stufos și inlă- - 

știnos, amenințând cu darde scurte, penabula, un mistreţ gata a 

se preda, Ă y 
“In cel dal patrulea, vânătoarea ce terminată. Marele Traian, 

încununat cu o aureolă circulară -sau nimb, ca icoanele sfinţilor 

19%.



105 

110 

120 

130 

, Ei bă 
= 

„992 - „OPERE. LITERARE, 

„noștri, stă în “picioare subt umbră: de: copaci, ș şi dă ordine altor trei 

bărbaţi, toţi cu sulițe în mână, din cari unul, mai în laturi, ține 

de frâu un cal; un servitor, în partea opusă, poprește în loc un 
alt cal. Dinaintea împăratului e un leu marc, lungit mort la 

pământ. ” 

Cu fiecare din aceste scene vânătoreşti se află împărechiată 

câte o scenă religioasă, în care împăratul aduce rugăciuni şi ofrande 
"zeilor: când e să plece la vânătoare, el invoacă pe ocrotitorul fami- 

liei sale, pe Ereul rusticul, al L.aţiului, purtător de baltag, acoperit 
„cu piele. de leu; când. merge să vâneze. ursul,-el își oţeleşte vâriul 

lancei în focul depe altarul lui Apolon lung-săgetătorul, 2xf905; 
după ce a-ucis mistrețul, cl îi înfige căpăţâna în copaciul sacru care 

umbreşte stauta Dianei vânătoriţe ; și în finc, după ce'a biruit pe 

leu, el îi depunc vârtoasa coamă lă picioarele belicosului zeu Marte. 

„În nici un period al ci, sculptura antică n'a fost .poate mai în 
stare de a înfăţișa'cu un caracter mai energic și mai adevărat, ase- 
menca “scene, în care salbăticia și gravitatea subiectelor reclamă, 

oarecare asprime în mânuirea daltei. Vigoare în loc de graţie, demni- 

tate în loc de frumuseţe, strictă exactitate la reproducerea naturii 
omenești în loc de forme estetice ideale, iată calităţile ce caracte-. 

„riză stilul sculpturii din timpul lui Traian. Aceste calităţi le-au 

avut mai mult decât oricari alţii, artiştii aceia cari. au săpat mar- 

murele columnei dacice, precum și baso-relievurile arcului triumfal. 

Producţiunile lor constituesc ceea ce sar putea nuini sculptura 
istorică, căci sunt interpretaţiuni credincioase și perfecte ale fap- 

telor ce ele reprezintă şi fiindcă, în cazul de faţă, faptele au fost 
măreţe, operele de artă au știut şi ele să păstreze un aspect cu 
totul impunător. 

Este un lucru cunoscut că cei vechi n'au nimerit sau mau voit 
să înfăţişeze animalele, sub formele lor reale; de accea să.nu cătăm. 
prea de aproape la fiarele din medalioanele arcului; dar vânătorii, 
dar Traian mui ales, în pozele, în mișcările, în expresiunea, în muscu- . 
latura lor,. sunt adevăraţi eroi -la vânătoare, precum în: realitate 

„erau eroi și pe câmpul de bătălie.



160: 

165 

- PSEUDO-KINIGHETIKOS 233 

In aceste preţioase rămășite ale artei romane din periodul eroic 
al imperiului, avem totdeodată dinaintea ochilor, imaginea clară 

și vie a acelei vânători pe care singură o permitea Platon cetăţe- 

nilor republicii sale, 4 vânătoarea cea perfectă », după „cum zice 
filosoful, « care se face în contra patrupedelor, cu cai, cu câni. 

și cu însăși puterea trupului, în care fiara, învinsă prin alergături, 
prin răni, prin loviri, cade sub propria mână a vi ânătorului ; 

vânătoarea care singură aprinde în om zeescul dar al băr- 
băţiea 51). . ' 

Dar strecurându-ne încetinel priu tot felul de cotiluri [ără pe- 
„vicol, iată-ne ajunși pe tărâmurile aprige ale vânătoarei celei mari, 

în care goana fiarelor devine uncori o luptă crâncenă și "n care 
omul adesea trebue să dea însuși piept în faţa primejdici. 

La asemenea cazuri, prepelicarul tău, amice, nu are ce-ţi face, 
și "chiar, — după cum tu pretinzi, — nici. cuțitul dela brâu nu te 

prea poate ajuta. Cât despre căruţa mea, doară numai luând-o 
mârţoagele la fugă, poate că m'ar scăpa (Doamne lerește!) de 

așa. năpaste! - 
Cu toate acestea, șezând acuma colea: fără grijă, răsturnat în 

jețul meu, privind liniștit pe fereastră, cum ; mugurul liliacului 

se despică şi 'nverzeşte subt aburoasele sărutări ale soarelui de 

Aprilie, . şi ascultând cu o dulce răpire, cum vrăbiile limbute ciri- 

pese și cum brotăcelul cântă vesel înturnarea zilelor calde, te în- 

credinţez că. ni-ar plăcea să străbat, — fără totuși de a-mă mișca 

"din loc, — și codrii umbroşi, alergând cu gândul în goana cerbilor, 

și piscurile de stâncă, după urmele ideale ale caprei negre, şi vi- 

zuinele de prin munţi, în prepusa dibuire a urşilor, şi luncile cu 

richită, după. umbra dârei de mistreț, ba chiar și pustiile năsipoasc, 

“pe unde mi s'ar năluci vânători eroice de tigri înfricoșaţi şi „de lei 

fioroşi! ! 
  

1) Platonis, Leges, VII, 844: « pedvij Si) ză i 7023) ai dolari 7 1âiv Terpa- 

26600 îzzomc xal vol xal roic Eaurâv Dijpa acuaaiw doors dv drdvrwv xoa- 

Toto. Go6nois ai ximyais xai falaic airdzeioee Onoevovres Goo d+6plas 7i;s 

Beias Emapelts 3 -
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“Dar fiindcă până acum, nici prin vis piciorul nu mi-a călcat 
prin asemenea prăpăstioasc locuri, și fiindcă însumi, — o. mărtu- - 

risese cu umilinţă, — n'am fost niciodată la acea aspră școală în 
care, după spusa anticului dascăl de vânătoare 1), «cetăţenii în- 

vaţă a îi meşteri în războaie și în toate cele unde trebue omului să 

știe a cugeta, a vorbi şi a lucra bine», de aceea, zic, nu mă voi în- 

cumeta a spune ceea ce aievea n'am văzut cu ochii, ci legănat în 
răsfățările poeziei şi ale frumoaselor arte, voiu cerceta numai cum 
alții, mai pricepuţi, au cugetat, au vorbit şi au lucrat, descriind și 

reprezentând episode caracteristice din vieaţa plină de neastâmpăr 
a vânătoarei celei mari. -: | 

Dar în ce parte să ne întoarcem mai întâi privirile? Pe cine să 
întrebăm a ne:spune în ce timp, în celoc a fost vânătoarea mai 

preţuită, mai măreaţă, mai trebuincioasă, mai desfătătoare? 
„Căta-vom a descoperi, prin negura timpilor preistorici, pe săl- 

baticii primitivi ai pământului, cutrierând colosalele vegetaţiuni 
„antediluviane și luptându-se cu: fiare uriașe, ale căror seminţii sau 
stins acum de mult de pe faţa lumii? — Tu ai spus, la începutul 
cărții tale, că vânătoarea este o aplecare firească a omului, veche 
ca şi dânsul; eu voiu adaoge, tot spre lauda vânătoriei, că acest 
instinct. a înlesnit chiar omului primele sale inspiraţiuni artistice 
și aceasta ne-o dovedesc cu prisos figurile de elefanți-mamuţi cu 
coame stufoase, cele de reni cu late coarne răschirate, de urşi ai 
speluncelor și de alte animale dispărute, ce s'au găsit pe unelte de 
corn, pe arme de os și pe plăci şistoase, gravate cu sula de către 
oamenii străvechi cari, în timpii perioadei glaciare a Europei, se 
adăposteau în peșterile dela Madeleine,. dela Augerie, dela Massat 
și din alte staţiuni cufundate azi sub tărîmul * Perigordului, al 
Gasconiei, şi al multor provincii din Francia meridională 2) 

  

1) Xenophontis De venatione, IL: 8 zoyruv văo plyvovrai ele 7âv zr61euov 
apadol elc re ră lia ££ Cv âvdpun xal&g vosiv xal 1tyew ual Rodrrew. 

- * Despre descoperirile de asemenea natură ale d-lor Lartet <şi O>. Christy, 
Reliquiae Aguitaniae, 1864; de Vibray, <Th.> Garrigou <Gtographie de V'Agui- taine sous Cesar, 1863» și alţii vorbesc toate publicaţiunile care se ocupă de
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_ Urma-vom cu ochii cetele nesocotite de arcași și de lănceri, 
cârdurile nenumărate de sburătoare, turmele. nesfârşite de 'ani- 
male ce stau puse la şirag : printre ieroglifele templelor egiptene 
sau pe păreţii de piatră văroasă ai palatelor. ruinate din 'Ninivă şi 
din Babilon? — Ca să vâneze lei şi tigri, girafe şi gazele, ba chiar 
iepuri şi cocori, faraonii Egiptului, despoţii Asiriei şi tiranii Perşi 
rădicau în picioare ordii și popoare întregi; iar după terminarea: 
acelor năpraznice măceluri, legiuni de zugravi şi de pietrari erau 
osândiţi ca să aștearnă pentru încremenirea. viitorimii, toate acele 

nemărginite epopei vânătorești, care prin -nemilostiva lor mono- 
"toni, sperie și obosesc azi ochii călătorluui minunat 1). 

Asculta-vom, de pe râpele înverzite ale lacului Celor-patru- 
cantoane, voiosul și semeţul cântic al plăiaşului elveţian, cadenţat 
de muza lui Schiller, amanta libertăţii? Fiul lui Guilom Tell îl 
intonă cu glas puternic și echo îl repetă din sânul munţilor inimaţi 

în Uri, în Schwytz şi în Unterwalden. e 

Mit dem Pieil, dem Bogen 215 Wie im Reich der Liifte 

Durch Gebirg und Thal „“ Kânig ist der Weih— 
Kommt der Schiitz gezogen  Durch Gebirg' und Klifte 

Friăh am Morgenstrahl. . Herrscht der Schiitze îrei. 

Ihm gehârt das Weite: 

Was sein Pfeil erreicht, 

Das ist seine Beute | 

Was da kreucht und îleugt î)_ 

ÎI 
” - . 

timpii preistorici, aşa de mult studiaţi în anii din urmă. In anul acesta chiar, 

pentru prima oară, s'au descoperit oase de reni, sculptate cu figuri de acelaşi 

animal şi într'o peşteră din Elveţia, la Thaingen. Cine ştie dacă şi peșterile 

munţilor noștri nu ne păstrează destăinuiri de felul acesta? , 

i) <John Gardner> Wilkinson, Private life, manners and customs of the 

ancient Egyptians, <London, 1837> — <A. H.> Layard, Niniveh and Babylon. 

<London, 1853>. „- . | . 

2) Schiller, Wilhelm Tell, Act. JII, Scena I:' ” | 

Cu săgeata, cu arcul, __ Precum în împărăţia vânturilor 

Prin.munţi și prin văi, . -- - „Domn este vulturul — 

Vânătorul calcă întins Prin munţi şi prăpastii 

De timpuriu, la raza dimineții. . Domneşte liber vânătorul.



13
 
3
 

u
t
 

"230 

>
 [i
 

& 

1 2 e
 

% ze 

236 | "OPERE LITERARE, 

Aici mă aflu din nou în mare primejdie ca să asvârli din mână foaia: 

pe care, cu mai multă sau mai puţină răbdare, tu te sileștia mă 
citi. Cum! am cutezat a-ţi pune subt ochi chiar Ș versuri nem- 
ţeşti? Oare putea-vei să mă ierţi?... 

Dă-ţi osteneala, rogu-te, a căta în josul paginii, traducerea: - 
schiopătândă a acestor frumoase strofe, în care clocotese cele mai; 

nobile sinţiminte ce iubirea :de vânătoare poate aprinde în inima. 

unui om, și sper că tu, vânător, te vei. împăca îndată cu poetul,. 
dacă nu și cu limba lui. 

In acea limbă însă este scrisă cea mai expresivă poemă a vieţii | 
vânătoreşti, eroica dramă a lui Guilom “Tell, în care răsuflă peste 
tot, aerul liber și curat al plaiurilor alpestre şi iubirea necumpătată. 
de patrie a. cetăţenilor liberei Elveţii. O ţară întreagă scăpată din 
robie numai prin inima vitează și prin săgeata dibaciu- -mânată ale- 
unui vânător, iată de sigur cea mai falnică izbândă cu care se poate 
mândri vânătoria. Poetul s'a pătruns de acea mândrie de vânător 
și auzi-l] cu câtă dragoste vorbeşte el chiar şi de înțelepciunea caprei. 
negre, care, când merge cu 'cârdul să pască la înţărcători, pune: . 
straja la pândă, ca să tragă cu urechia şi să îluiere când se apropie: 
vânătorul 1. . - 

Tot despre acea sprintenă şi sfiicioasă fiică a stâncelor a zis și 
poetul latin, în versuri mai vii şi mai colorate decât cel mai ni- 

„merit tabel: 

  

AL lui este spaţiul; | . 

Tot ce atinge a sa săgeată. 

Este prada. lui, 

„Tot ce se târăște și 'sboară ! 

i 

) Saniilee, ien Tell, Act. 1, Scena I: 

« Das Thier hat auch Vernunit 
„+ Das wissen wir, die wir die Gemsen jagen.. 

-.. Die stellen klug, wo sie zur Weide gehn 
'ne Vorhut aus, die spitzt das Ohr und warnet 
Mit, heller Pleile, wenn der Jăger.naht »..
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Pendentem summa capream de rupe videbis; 

Casuram speres ; „despicit illa canes 1), 

lată cum ştie poetul să ne facă a simţi chiar și "decepţiunea vâ- 
nătorului.. Ajuns pe culmile alpestre, 

Pe stânci de scuţi de ghiaţă, troiene de zăpezi 

Pe care o „suilare le-aruncă răpezi jos, 

el se opreşte, se uită în dreapta: și în stânga, cătând să -zărească. 

- amăgitoarea pradă. care i-a pierit din ochi, şi apoi întărâtat, obosit, 
mânios de zadarnica-i osteneală, el strigă în limba lui Byron ..: ba. 

stăi! mai bine să-l facem să vorbească româneşte, în versuri pe: 
care însuși autorul lor va fi și uitat că le-a scris odinioară, în de- 
părtatele-i Ceasuri de mulpumire : 

“Aşa;-şi n aste locuri căpriţa a sărit, - “ 

Piciorul ei cel ager m'a încurcat de tot: 

Câştigul meu de astăzi abia de va plăti 
_ Primejdioasa'mi muncă... 2). 

Altă dată însă vânătorul, mai norocos în goana sa, îşi cântă 
cu veselie izbânda, și, în inima-i mulţumită, dorul iubitei sale vine 

de se amestecă cu plăcerile vânătoriei. Atunci poetul,   acela carele, 

în secolul nostru, a știut mai bine decât oricare să împrospăteze 
cu o nouă dulceaţă și cu un mai viu prolum limba îmbătrânită a 
lui Ronsard — Alfred de Musset a pus în gura plăiașului un cânt. 

  

1) Martialis, Epigram., <lib.> XIII, 98: 

« Vei vedea capra neagră atârnată de vâriul unei râpe: 

„Speri că va cădea; dar ea cată cu dispreţ la câni 9, 

2) C. A. Rosetti, Ceasuri de nizelțumire, (Bucureşti, 1843), traduce astiel 

aceste versuri din Manfredul lui Lord Byron. Act. I, Scena II: 

Ye toppling crags of ice! 

Ye avalanches, whom a breath draws down, 

eee eee Even so 

This way the chamois leapt: her nimblo feet 

Have bafiled me; my <gains> to-day will scarce 

Repay my break-neck travail,
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„vesel, în care bucuria triumfului la vânătoare se îngână « cu dulci 
amintiri de amor: 

Chascur, hardi chasseur, que vois-tu dans l'espace? 

Mes chiens grattent la terre ct cherchent une trace. 

* Debout, mes cavaliers! C'est le pied du chamois.— 

Le chamois s'est lev& — Que ma maitresse est belle! 

Le chamois tremble et fuit! — Que Dicu veille sur elle! 

Le chamois romp la meute et s'entuit dans le bois. 

Je voudrais par la main tenir ma belle amie. 
La meute et le chamois traversent la praire. 

Hallali! compagnons, la victoire est â nous! 

Que ma maitresse est belle et que ses yeux sont doux 1). 

Cântă şi chiuiește vesel vânătorul, căci izbânda este a.lui! A 
prins capra în pădure; şi în vale, iubita-i cu ochi dulci îl așteaptă 
ca să-l strângă de mână. Sufletu-i acum înnoată în bucurie. Au 
trecut, s'au şters zilele de dor pe când el rătăcea prin luncă sus- 
pinând doina vânătorească: 

Lunea ţipă, lunca shbiară 290 Frunza crește, frunza cade, 
Pentr'un pui de căprioară. Căprioara n'o mai roade. 
Vai de -biata inimioară; - Vai de mine ce m'oi face? 
Ca și lunca geme, sbiară. - Doru 'n sufletul meu zace 
Pentr'o puică bălăioară.— Și'nimioara-mi ru mai tace! 

3) Alfred de Musset, La coupe et les lâvres. Act. II, Scena II <în sUn 

spectacle dans un fantenil,, Paris, 1839». 

« Vânătorule, semeţe vânătorule, ce zăreşti tu oare în spaţiu? 
Cânii 'mei râcăie ţărâna şi caută o urmă, 

Săriţi, voinici! E copita caprei-negre. 
Capra-neagră s'a sculat! — Frumoasă mai este iubita mea! . - 
Capra-neagră tremură şi fuge! — Dumnezeu să mi-o păzească! 
Capra-neagră întoarce haita şi fuge în pădure. 
Aş vrea să ţiu de mână pe draga mea iubită. 

Haita şi capra-neagră-trec peste -păşune:.. 
Hura! tovarăși, izbânda este a noastră! 
Mult mi-e frumoasă iubita şi dulci îi mai sunt ochiit 9.
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Inimă; fii răbdătoare 

Ca pământul sub picioare, 

" Pân' ce puica bălăioară 
S'o întoarce 'n luncă iară, - 

Cu cel pui de căprioară!!). 

Puica s'a întors în luncă ; ca a înfrânt și a sdrobit inima poc-. 
tului mai rău decât crudul vânător când sfâşia fără milă sânul că- 
prioarei şi atunci, tot dânsul, tot de Musset, mlădiindu-și lira pe 
un ton mai duios, ado-ţi aminte, amice, cum; în câteva versuri 

răpezi şi armonioase, adevărate mărgăritare picate din acel corn 
de poetice îmbilșugări ce i-l revarsă suava lui muză într'o frumoasă 
noapte de Maiu, cum ştie, zic, a schiţa în treacăt, o întreagă elegie 
vânătorească: : 

Suivrons nous le chasseur sur les monts escarpâs? 

"La biche le regarde; elle pleure, elle supplie, 

Sa bruytre I'attend; ses faons sont nouveau-nâs; 

Il se baisse, il l'Egorge, il jette ă la curte 

Sur. les :chiens en sucur son coeur encore vivant ?). 

Sărind cu ciuta şi cu capra, din pisc în pisc și din stâncă n" 
stâncă, cine ne opreşte acum de a ne strămuta până și în . munţii 

noștri? . 
Aci ne aşteaptă Vânătorul Carpaţilor, pe care s'a cercat a-l cânta 

într'o lungă baladă descriptivă, un muntean român, un câmpu- 

lungean, carele fără îndoială a gustat plăcerile şi ostenelile vână- 

toarei de munţi şi a resimţit în sufletul său toate învietoarele fre- 

mete ale vieţii de plăiaș. Dacă natura l-ar fi înzestrat cu darul de 

a spune precum simte, d-l N. Rucăreanu ar îi făcut desigur un cap 

  

1) Poezii populare ale Românilor adunate și întocmite de Vasile Alecsandri, 

București, 1865, p. 225. N 

2) Altred de "asset, La nuit de mai: <în Rovue des Deux Mondes. 1835» 

« Urma-vom vânătorul pe munţii râpoşi? 

Ciuta îl privește; ea plânge şi se roagă, 

Culcuşu-i: de buruieni o aşteaptă; iezii îi sunt -de curând născuţi. 

"EI se pleacă; o înjunghie şi aruncă în pradă” 

Cânilor asudaţi inima'i încă vie >.
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doperă nemuritor. Dar ştii că are Românul o vorbă care cam zice 
că acolo unde nu este putinţa, la ce-i e bună voinţa? | 

Cu toate acestea, în balada « Vânătorul, Carpaţilor » sunt imagine 

care se văd a fi fotografiate de pe natură. Păcat că au aspectul 

tern al fotografiei şi nu coloritul viu al vieţii! Sunt şi expresiuni 
neaoșe-românești de o originalitate prejioasă, care ar luci ca ne- 

'stemate într'o frumoasă salbă de versuri armonioase. - 
Subiectul baladei este fără îndoială conceput cu o bogată și 

adesea fericită varietate, căreia, din nenorocire, cititorul se vede 
silit a-i duce niereu jalea ; căci pe tot minutul, el simte în sine min- 

_tea învrăjbindu-se cu urechea. Eu unul mărturisesc că, pătruns 

fiind de măreţele dorinţe ale poetului, am încercat un fel de sim- 
ţimânt dureros, văzând cât de puţin limba și versul au venit în. 

"ajutorul puternicei sale închipuiri, al nobilelor. sale aspiraţiuni. 

De ce nu poate omul toate câte le dorește?! Dar vai! sunt puţini, 
foarte puţini aceia; 

Non omnia possumus omnes. .. 1). 

O chemare către vânători, la revărsatul zilei, deschide șirul 

neregulatelor și capricioaselor stroie, scrise în versuri albe: 

Uşor ca însuși cerbul pășeşte vânătorul 

Pe coama cărărată piciorului de munte. 

In poalele-i se 'ntinde câmpia strălucindă 
De mii de briliante ce varsă aurora 

Pe geana-i rourată, pe verzile ci bucle. 

El trece pe muscelele însmăltate cu flori suave; apoi pășeşte. 
tăcut pe sub bolta întunecată a fagilor şi a frasinilor, unde mur- 
mură izvorul şi unde cântă mierla, grangorul Și sturzul. Deodată 
insă vânătorii se opresc: 

« Atârnaţi, feciori, merindea 

Sus pe ramure de arbori! 

Iacă urma căprioarei 

Proaspătă; de astă noapte; 

  

2) Virgilii, Eclog, VIII, v. 63: « Nu toţi putem toate».: 
Nos
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E culcată ?m faţa coastei 

Sau în higiul!) dintre plaiuri. 

Bătăiaşi, pe Îuga 'ndată! 

Vântul bate de minune! 
Luaţi bătaia sus din piscuri; 

Veniţi trâmbă cam spre vale, 

Drept la fagii cei înnalţi; 

- Acolo ne ţinem noi. 

De veţi auzi copoii Ă 

Peste voi trecând în dosuri, 

— Să tăceţi, să nu daţi gură, 

- E , " Căci se 'ntorc 'cu ea îndată: 
Știţi că trage tot în jos, | 

Și atunci să înteţiţi! ! - 

Iute la pândă, la ţiitori! “ 

Coprindeţi bine din muche 'm vale! 

"Şi curmătura să nu rămâie! 
Și treceţi unul peste. pâriu! 

Bătaia acum începe şi iarăși încetează. 

Abia s'aud copoii pe vârturi depărtate; 

_Dar trec, se lașă "n scapăt, şi pare că vânatul _ - 

Cu cânii împreună s'au dus pe altă lume. 

"“Tăcut acum e totul; munteanul nici nu mișcă; 

In muta-i: așteptare se uită l'a sa umbră 

Din ce în ce crescândă, și timpul el măsoară. 

“Şi iar s'aud copoii. Ca fulgerul de. iute 

Sosese din muche 'n vale, din vale iar în muche. 

Bătaia reîncepe; mereu se înteţeşte: 

.. Chetnitul 2) e aproape; cât colo frunza sună, 

” - Ș'aci c'o detunare, tot sgomotu 'ncetează, 

Din fundul văii-adânce, cu ?n pas mai rar, dar sigur, 

Cu deasa-i respirare se vede vânătorul ' 

Măreţ, alegru, sprinten, ce-aduce pe-ai săi umeri = 

„Pe svelta căprioară și pe pământ o 'ntinde. . - . 

PI 

1) & Pădure jună şi foarte deasă ». N. RR, E . 

2) Lătratul copoiului când este. pe urma vânatului; Când vânatul, adică 

ursul, mistrețul sau lupul vulnerat stă pe loc ca să facă rezistenţă, atunci numai 

copoiul latră, și aceasta în limbagiul vânătorii, se zice: bat.cânii. Tot astiel
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După aceste versuri, care, pe lângă orice alte merite, au mai 

ales pe acela de a se prezenta adesea sub forma limbagiului vână- 

toresc al muntenilor noştri, după aceste versuri vine descrierea 
orelor de repaos: focul de brazi strălucind noaptea prin pădure, ghi- 

citorile şi iresurile rostite până să se gătească cina, în sfârşit somnul 

ce vine când încep ochii ca vedea cam sus găina». 

Când apoi răsare din nou soarele, vânătoarea reîncepe. 

Alte două “strofe, . dispuse întracelași chip, împlinesc partea 
curat vânătorească şi, negreșit, cea mai interesantă a baladei. Le 

vom mai transcrie numai pe ele, însoţite cu notele lor filologice 

şi patriotice, căci urmarea, până la sfârșit ne înstrăinează cu totul 
de vieaţa vânătorilor. Pierzându-se, când în zadarnice doruri după 

timpii patriarcali și eroici ai Domniilor străbune, când în aimarnice 
mânii în contra influențelor străine ce răzbat în Țară prin căi fe- 

rate și prin batele cu vapor, balada ne face să simţim atunci, în nod 

obositor, toate neputinţele muzei câmpulungehe. Abia dacă într'acel 

chaos de idei străine subiectului şi de versuri anevoioase, ne mai 
deşteaptă câtva - descrierea Îurtunei care 

Răzbubue p'în brazii ce şuieră ca șerpii, 

sau dacă ne mai învie amintirea mândruţelor cărora vânătorul le 

destină câte o «cctină frumoasă de brad verde, neuscat», drept semn 

că vânătorul 

- E ca.bradul neschimbat ?), 

Să ne întoarcem dar curând şi cu plăcere către dânsul, 
Curioasă idee a avut d-l. Rucăreanu de a încurca pe bietul Vâ- 

nător al Carpaţilor prin Einsenbahn-ul lui Strussberg şi prin- Kai- 
serlich-Kâniglich privilegirt-ul Dampfschiţf. La mai bine să-l rugăm 

  

latră copoiul şi tot astfel se zice când el a închis capra-neagră în colţ sau ani- 
nătoare s. N. R. 

1) € Acest ultim pasagiu l-am crezut necesariu aici pentru două cuvinte: 
întâiu ca să completez forma poeziei mele atât de variabilă, şi al doilea ca să 
dau o mică desminţire acelor autori sau filosofi romanţiari, cari au zis că vână- 
torul nu poate ama s. W. R, 

|



 
 

în ţinută de vânătoare. (pe scaun) 

când A. Odobescu avea 23 de ani. 
n picioare) şi C. Cornescu 

(Colecţia d-lui Al. Rosetti), 

(î 

grafia dateaz 
Odobescu A. 

ă dela 1857, Foto
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415 a ne fi domnia lui încă odată călăuză spre a ne duce prin aninătorile, 

420 

425 

430 

prin iudele, prin înfurciturile şi prin colțanii, unde se ivește, sfieţ 
sau îngrozitor, vânatul dela munte. ” 

“Vânătorul se oprește: 

- 4 Jos, copii, pe brânci cu toţii! 

Auzirăţi şuieratul 

Caprei-negre printre stânce? 

Ne-au ulmat; dar sunt aicea. 

Drept Vaninători vă duceţi, 
Și vedeţi de le luaţi vântul - 

Ca nici una să ne scape! 

Iar în iudele 1) din față 

Se ţin cerbii, stau și urșii; 

Daţi la câni îndată drumul! 

Fuga sus la 'nfurcitură: 

Alergaţi la creieri 2) unul 

Unde este 'ncornoratul. 3) 

  

1) «O grămădire de arbori răsturnaţi a cărei numire derivă dela un vânt 

foarte furios ce bate mai în acelaşi timp din mai multe părţi şi pe care vână-* 

torii munteni l-au numit Judă, pentrucă, ducând mirosul de pe tot locul dela 

om la vânat, acesta îl ulmă, fuge și se depărtează, astiel că toată osteneala 

vânătorului rămâne în van. Cuvântul dar este simplu și natural; acest vânt, 

trădând pe vânător, a meritat foarte bine numirea de udă sau trădător.— Su- 

blim rezultat al religiunii ortodoxe în Ţările-Române! “Țăranul cel mai simplu, 

fără carte, fără instrucţie, fără educaţie, necunoscând decât necesităţile și 

nevoile sale ştie prin limba părinţilor săi, ce a auzit şi înţeles pe toată ziua în 

biserică, singura lui şcoală; ştie, zic, că Iuda a vândut pe Fiul lui Dumnezeu, 

Mântuitorul lumii— O doamne! dacă acei bărbaţi ce ne-au format această 

limbă, sancţionând-o mai întâi prin biserica noastră, sunt în imperiul tău, între 

sânţii tăi, primește tu această lacrimă de recunoştinţă, ce pică pe aceste rân- 

duri şi o transmite lor prin angelii tăi! Fă, Doamne, ca în secolii secolilor să 

zicem: Doamne, fii cu noi] şi nu Domine, esto nobiscum ! Fă, Doamne, ca în 

toată dimineaţa, şi nu demanetia, -să lăudăm numele-tău! 'Ține-ne, : Doamne, 

tari în credinţa şi nu credentia ta! Atunci providența ta „ne va mântui 9. 

WR, 
2) e Pădurea cea mai înaintată spre vâriul muntelui, de unde apoi se 

începe golul culminante», N... : 

5) e Cerbule. N. R.
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„Altul rămâneţi la strungă - - a 
_- Unde trage, ştiţi, desculţul, 1) 

- „Dar. vedeţi, coprindeţi bine 

S'armele vă primeniţi! 
-  Neamţul?) bate... a 'nchis capra 

In colţanul:cel din vale; 
Eu alerg pe îuga' colo; 

Fiţi deştepţi la ţiitori! 

In iuzi gonese copoii, spre vâri ei se 'ndreptează, 

Din ce în ce cheinitul mai mult se înteţește. 

Un trăznet se-aude; un altul îl urmează 

Şi tot mai se repetă. Apoi'un răcenet mare 

Cutremură pădurea și zguduie și munţii, 

Iar cânii bat într'una, ş'un sgomot formidabil ” 

Din ce în ce tot creşte, și detunări teribili 

Din ţeve fulminante, răsună în ecouri. 
Din stâncă până ?n stâncă, din vale până "te "alta; 

Se pierd în depărtare— Se face apoi tăcere 

Şi nu se mai aude decât murmura surdă ». 

A „râului din vale, decât svolândul șuier 
"Al brazilor, ce trece, se pierde peste goluri, | 

"Dar ne 'ncetat revine ca undele de mare. aa 
O pauză... şi iată pe budur ) vânătorul 

Descinde 'ncins cu capra; iar alţii — ajung acolo | 

Cu cerbul și cu ursul şi cu colţat: mistrețul. 

E mare bucurie şi-i mândru vânătorul 4), 

Negreşit că tabelul ce.s'a prezentat la ochii scriitorului a fost 
măreț ; inima-i a bătut cu tărie la acele splendide priveliști, la: acel 

:)-a Ursuls. N. R. 

2) «e Nume ce se dă mai adesea de ţărani cânilor de vânat. “Fac această expli- 
caţie ca să nu se confunde cu .un alt neamţ ce vom întâlni mai încolo .. 

  

A. R. 

3) a Un fel de stâncă mare şi cu oarecare vegetaţie neregulată, unde capră 
ncagră se ţine mai'adesă. N. R.. 

4) N. Rucăreanu, Modeste încercări poetice originale și traducţizui, Bucureşti, 
1873, pp. 56—70. Titlu ce d-l R. a dat cărţii sale este de natură a dezarma eri- 
tica; dar noi. aci, punându-l alături cu corifei ai literaturii;- ne-am simţi siliţi 
a-i croi un locşor de care nici cunoscuta d-sale modestie să nu 'se înspăimânte, i 
nici ilustra companie în care se allă să nu se poată scandali <za.> e.
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â60 sgomot formidabil, „urmat de tăcerea, prin care se auzea numai 

465 

10 

«surda murmură » a râului diri vale și şuierul brazilor clătiţi. ca 
undele mării! Păcat îusă că muzele geloase nu s'au îndurat a-i 
încorda lira pe un ton mai melodios! 

Aş vrea,.pe când mi se desfășoară dinaintea minţii uimite pri- - 
velişt aşa de răpitoare, ca să aud ca prin vis, o muzică plină de 
Înrmec, bunăoară ca cea din opera Guilom Tell a lui Rossini, şi 
mai ales, ca acel minunat cor de vânători, care, după ce a trâm- 
biţat pe un ritun vioiu-și alegru fanfarele. de chemare, se pierde apoi 
cu vuiet armonios, prin tainica rezonanţă a codrilor de brazi ! 

VI. 

Ce minunată interpretaţiune a vieţii vânătorești este, în adevăr, 

această măiastră melopee, odă scrisă în acea limbă fără rost, ale. 

cărei sunete. modulate prefiră în inima: “omului, mai lesne decât 
orice cuvinte, și dorul și veselia! Se pare că din îndoioasa amintire 
a două cântice, culese poate. chiar prin munţii Elveţiei, dintr'o. 
arie comună din cele care se cântă vesel pe trâmbiţa de vânătoare, 
şi dintr'un melancolic lied nemţesc pe care ţăranii germani îl gâlgăiesc 
(fiudelnţ <jodeln>), adunaţi în. cor, marele compozitor italian a 

știut să plămădească acest cap d! operă al muzicii de vânătorie., 
Dar' Rossini a intrat cel din: urmă pe calea, în care alţi mari 

muzicanți îi apucase înainte. E 

Bătrânul Haydn,. părintele. acelor - simfonii germane pe care 
tu le urăşti așa de tare, Haydn, la vârsta de 68 de ani, puse capăt 

sutimilor sale de: compoziţiuni muzicale prin oratoriul numit «Cele 

pairu timpuri ale anului», — Die Jahreszeiten ; — în care, recapi-. 
" tulând toate amintirile vieţii sale, simplă şi simţitoare, bătrânul 
maestro cântă pe rând, cu instrumente şi cu glasuri omeneşti, toate 

bunurile și toate plăcerile de peste an. Când ajunse la timpul toamnei, 

unchiaşul obosit nu şe sfii a îmbuca bărbăteșşte. trâmbiţa vânăto- 

_rească și tot ştiu încă să mlâdieze prin simpatica şi naiva dulceaţă 

16



5»
 

ce
 

30 

N 

246 OPERE LITERARE 

a geniului său, stilul muzical cam pipernicit şi: cam înţoponat al 

secolului din. urmă, stil pe care l-au denumit, în ţările occidentale 

cu porecla comică de stilul perucilor — Zopfenstil, — și care la noi 

Sar zice: «de când cu Nemţii cu coadă ». 
Cam tot pe timpul când Haydn scria în Viena oratoriul Celor patru: 

timpuri, un compozitor francez, carele a înzestrat scena lirică cu multe 

opere frumoase și care a compus imnuri şi cantate patriotice pentru 

revoluţiunea dela 1793, M6hul, a dat patriei sale, în uvertura operei 
«Junele Henric», le Jeune Henri, o încântătoare simfonie vânătorească. 

Cele două naţiuni muzicante ale Europei moderne, Italienii 

și Germanii, contestă neîncetat Francezilor geniul acestei arte. 

Asemenea ccestiuni nu se desbat cu puşca în mână, și, fiindcă 

noi acuma ne aflăm la vânătoare, timpul nu ne iartă ca să apărăn: 

aci pe Boieldieu, pe Auber, pe Halevy, pe Gounod, pe Fâlicien 

David, nici chiar pe acel sublim geniu cu totul francez al israeli- 

tului german Meyerbeer. Tot ce putem spune deocamdată, în ma- 

terie de muzică vânătorească, este că Francezii au avut și au păstrat 

din timpi străvechi — de prin secolii feodalităţii chiar, pre cât 

se ştie, — o. mulțime de cântice vânătoreşti, pe care slujitori speciali 

le sunau pe cornuri, în petrecerile sgomotoase ale regilor și ale 

castelanilor. Fiecare episod al vieţii de vânătoare, fiecare soiu de 

fiară luată în goană, fiecare moment al dramei cinegetice avea. 

cânticul .său consacrat și tradiţional, ca semnalele milităreşti. 
“"Țiu minte că într'un timp când, departe de toţi ai mei şi cu su- 

iletul adânc întristat, trăiam într'un .colţișor.al Franciei, pe: malul 
unui râu și în vecinătatea unei mari păduri, în toate serile, la ora 

când aburii înălțându-se de pe apă, începeau a înegura orizon- 

tele amurgit, un sunet de corn răsuna de pe malul opus al râului 
şi repeta câteva ori .d'arândul una din acele fanfare vânătorești, 
al. căror ritm iute şi: chiar. glumeţ pare că se îngână cu vibraţiunile: 

- melancolice și prelungite ale instrumentului ce le produce. Nu-mi 
place, amice, a-mi repurta mintea către momehte așa înnorate ale: 
trecutului; dar, din' minutele pe care în: singurățatea de atunci -le- 
socoteam deopotrivă cu, secolii, numai acelea îmi erau mângâioase,
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când vocea cornului îmi legăna auzul în sunetele cadențele ale 
semnalului: de vânătoare. Pe tonurile duioase și întunecate ale 
trâmbiţei metalice, se juca cu o veselie săltăreață, melodia cânti- 
cului francez, și atunci, în mine, auzul șoptea inimii 'mâhnite ne- 

„așteptate cuvinte de speranţă şi de bucurie. Cât voiu' trăi, nu voiu 
60 

65 

= u 

uita ce dulce îmi cra acel basm melodios; el și acum îmi înmoaie 
inima de câte ori se întâmplă să aud « Uvertura de vânătoare» a lui 
Mehul în care acceaşi fanfară domneşte ca motiv de căpetenie şi 
răsare sub felurite tonalități, printre diverse” episode muzicale 
pline de frumuseți; aci, artistul a imitat tropotul cailor ce fac să 
răsune pământul subt ale lor copite; aci, iar, el amintește lătratul 
vesel al cânilor, când li se dă drumul la goană; aci, încă, pare că, 
într'o dulce melodie, cerbul, în agonia sa, plânge şi cere cu lacrimi 
iertare dela ncîmblânziţii săi dușmani. Dar aceștia, spre a-și de- 

stepta mereu în suflet o nouă ardoare, repeţese din 'cornuri cuno- 
scutul semnal, pe care tot Francezul îl știe și-l cântă pe riturnela 
poporană: «'Tonton, tonion, tontaine, tonton!». 

Dar este oare vre-o idee pe care spiritul glumeţ al Francezului 

să n'o fi dat, —cum am zice noi, — pe pârlitură? — « Cântă, vâ- 

nătorule », zice poetul popular al Franciei, «cântă prin crân- 

guri şi prin câmpii, cântă mereu refrenul tău de vânătoare: Tonton, 

tonton, tontaine, tonton! Pe când tu vânezi cerbul din pădure, 

“altul mai isteţ vânează în culcușul tău; tu ţii urma ciutei şi altul 

a gingașei tale neveste; tu dai chiorâş în fiară, și altul face cu ochiul 

tinerei tale soţioare, pe care.tu ai părăsit-o, tenerae conzugis unmemor 1) 

  

1) Horatii, Carmin, <lib.p> ], < y. 25c—28> 

„„. Manet sub Jove frigido. 

Venator tenerae conjugis immeimor,. 

Seu visa est catulis cerva fidelibus, 

“ Seu rupit teretes Marsus aper plagas.— 

4...: Stă sub 'cerul friguros 

Vânătorul uitându-și tânăra soţie, 

Sau că cânii lui credincioși au zărit o ciulă, 

Sau că mistrețul marsic a năvălit în holdele roditoare 2. - 

10*
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ca să baţi codrii. . De aceca, când te vei întoarce, mândru, cu 

cornoratul acasă, umflând sunetul -cornului tău, ia ascultă cum... 
acel primejdios păcălitor de Bâranger îți va întoarce: pe franțu- 

"zește 7icătoarea „românului: «ce ştie satul, nu știe bărbatul!». 

Chasseur, tu rapportes la bâte 
Et de ton cor enfles le son. 

Tonton, tonton, tontaine, tonton! 

L'amant quitte alors sa conqucte. . 

Et le ceri entre ă la maison 

“ “Tonton “tontaine, tonton +). 

Lăsăm „pe Francezi să râză și să glumească chiar și pe bătrânele, 
pe frumoasele lor arii de vânătoare de. care a știut așa de bine să 
sc folosească francezul Mehul, în uveitura sa şi pe care nu le-a 
disprețuit, cu vreo treizeci de ani mai în urmă, nici italianul Ros- 
sini, în Guilom Tellul „său, și să ne oprim un minut, între aceste 
două” modele de muzică vânătorească, asupra unei: opere. de aceeași 
natură, în care se rezumă tot geniul naţional al Germanilor: «rei- 
schiitz», sau Liberul Vânător, e titlul cap-d'operei teatrale “a lui 
Weber 2). Fantazie întunecată de ridicole eredinţe diavoleşti, sira- 

  

:) Chansons de Bizanger,. La double chasse <în e Ouvres post humes oluvies 
completes, 2 vol. Paris, 1857): - 

Vânătorule, tu aduci dobitocul 

-Şi umili sunetul cornului tău! 

Tonton, tonton,.tontaine, tontonl! 

: Atunei'și amantul pleacă dela iubita sa 
Şi încornoratul intră în. casă 'la tine. 

Tonton, tontainc, tonton! e. 

2) Fran Ioh. Ilaydn, născut la Rohrau în Austria, la anul 1732, a murit 
la 1809; el are 527 compoziţiuni instrumentale: oratoriul € Die Jahreszeiten » 
este din anul 1800. — 11. Mehul s'a născut la Givet, în anul 1763 și a murit la - 
1817. Opera « Le Jeune Zlenri » este compusă la 1796.— C. M. Weber născut la 
Eutin (Holstein) în anul 1786, a murit în Londra la 1826. Opera « Freischiitz » 
este din 1822: — Giachimo Rossini s'a. născut la Pesaro în Italia, la anul 1792 şi a imurit în Paris la 1868: cca după. urmă „operă a lui, adică « Guilom Tell». -sa reprezentat la anul 1829.
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plitatea cea mai naivă în vieaţa. reală, simțimântalismul cel niai 
100 idealist în dorinţele i inimii, iată din ce este coinpus subiectul operei, 

și simpatica muzică a lui Weber, așa plină de suave melodii, pare 
că netezește cu o suflare lină, toate: asprimile, toate: nesăbuitele 
ciudăţii ale unor aşa-discordante contraste. 
Corul din al treilea act din « Freischiitz, » în care vânătorii pro- 

i0  clamă că nimic pre pământ nu se poate asemui cu 1 plăcerile vâ- 
nătoriei. 

_WYas gleicht wobl auf “Erden dem Jăgervergnigen? 

"este compus pe un ritm mai puţin variat şi are: 0 melopee mai puţin 

măreaţă decât cânticul vânătorilor din Guiloni Tell, dar nici ori- 
110 .. ginalitatea, nici graţia. nu-i lipsesc şi caracteru-i diferă cu totul de 

fanfarele vânătoreşti ale Francezilor. Pe sub candida veselie a me- 
lodiei, sbârnâie un acompaniament surd care poartă mintea: în. 
mistice regiuni. Este fără îndoială. un cânt cu totul german. Dar 

„să nu te temi! poţi să-l asculţi fără frică ; n'ai să găseşti într'însul ” 
nimic din acea! lâncedă și searbădă monotonie a unora din cânti- 
cele nemţeşti, pe care Românul a caracterizat-o cu porecla bat- 

jocoritoare de . tarararua Neamţului. - 
Dacă fiarele ar fi şi în -zilele noastre tot așa de simţitoare la 

plăcerile delicate ale armoniei, precum erau în timpii binecuvân- 
120 taţi ai. vestitului virtuoso şi. tenoro- sfogato Orfeu, ' negreșit că ele ar 

veni singure să se predea de bunăvoie celor care le-ar executa, în 

rariștea. unei păduri resunătoare, un concert simfonic compus 

din toate cap-d'operele de -muzică vânătorească . despre care îţi 

- vorbii aci în treacăt. Dar vai, se vede că de când pe bietul Orfeu 

125 l-a luat Offenbach în răspăr, însăși fiarele scârbite de a vedea scă- 

pătarea gustului artistic la bipezi, Şi au luat lumea î în cap, s "au săl-, 

băticit: cu totul -și astăzi. este -mai: mult decât sigur că, dacă s'ar 

- ispiti cineva să cerce a instrumenta și vocaliza prin codri, muzică 

clasică, precum este: uvertura lui Mâhul sau oratoriul lui Haydn, 

190 sau chiar şi corurile lui: Weber și lui Rossini, urși, lupi, mistreți, 

“ vulpi, cerbi, ba chiar și iepurii ar apuca- o îndată la picior, împreună 

7 . Di 

- = “a
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și cu vânătorul lor, dacă cumva acel vânător s'ar întâmpla să fie . 

amicul meu, âutorul Manualului românesc de vânătorie. . Ă 

Cu: toate atestea n'a fost întotd'auna așa! Mult mai încoace 
de timpii fabuloși ai păţitului amant al Euridicei, și chiar în regiuni 

“lipsite de castelani feodali şi de sunători de fanfare, în țări depăr- 
tate, asiatice,-pe care noi le socotim de păgâne şi de barbare, muzica 

„a fost preţuită ca o neapărată auxiliară a petrecerilor vânătorești. 
Primeşte, te rog, pentru un moment, să ne întoarcem cu vreo 

cincisprezece sute de ani mai înapoi, pentru ca să ne încredinţăm 
cum că vânătorile cu. acompaniament de orchestră nu sunt, pre- 
cum Ss'ar putea crede, o deșartă: închipuire a imaginaţiunii mele 
puţin vânătoreşti, ci că, din contra, cele mai măreţe serbări cine- 
getice au fost însoţite; chiar din vechime, cu concerte instrumentale 
şi vocale. Consideră totdeodată că această nouă digresiune pe 
câmpul artelor din antichitate, o fac şi pe dânsa numai şi numai 

“întru cea mai mare laudă și glorie a artei vânătoreşti, și mai. ales 
nu uita că, pentru ca omul să facă un lucru .bine, trebue mai în- 
tâi de toate să aibă multă, foarte multă răbdare ; de aceea şi înţe- 
lepciunea poporului te învaţă ca să « prinzi iepurele cu carul», 

Negreșit că pentru oricare ştie să ţină un condeiu cu trei degete 
și pentru oricare din acei scriitori ce nu sau pătruns că scrisul 
trebue să fie numai o urmare cugetată a gândirii și a. studiului, 
foarte lesne le vine de a scrie currente calamo despre orice materie, 
şiută sau necunoscută lor. Îi vezi, nepricepuţi 
ştiutorului Pic de la Mirandola, tratând. cu 
scibili et de guibusdam aliis 1). | 

De va fi vorba de muzică, apoi îți opăr 
Rossini cu Oifenbach, pe Auber cu un o 

plagiatori ai atot:- 
ușurință de omni re 

esc tot într'o leşie pe 
arecare Souppe, fabricant 

  

1) Nobilul italian Pic dela Mirandola născut la 1463, învățase la vârsta de zece ani tot ce se putea şti pe atunci, și la douăzeci şi trei, se lăuda în Roma că poate vorbi de omni re scibili, de tot ceea ce se poate şti; el muri la vrâsta de 31 ani. Mai minunaţi în ştiinţă decât minunatul Italian, mulţi scriitori de acum vorbesc nu numai de tot ceea ce se poate şti, dar încă și de câtevă altele, de quibusdam aliis. 
”
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de operete la Viena, pe Meyerbeer cu Lecocq, un alt imitatoraş 

parizian al caricaturistului operei; și apoi din ăcea căldare, îţi scot 

la lumină învățături și povâţe pentru formarea și dirigerea unui 

Conservator naţional de muzică. - 

Dar cu atâta ar fi puţin! Groaznic orbește ura pe oameni și. 

mai ales pe supărăciosul neam al scriitorilor genus irritabile văâtum 5, 

Avem dinaintea ochilor o spăimântătoare dovadă despre aceasta. 

Sunt în Ţară la noi două Îoi literare care și-au jurat neîmpăcată 

ură și mânie; - : DI 

"Doi Joui se întărâtă, şi fulgerul jos plumbă 2). 

Convorbirile Literare dela aşi mușcă “carne vie, când găsesc, 

în Repista Contimporană din București; iar aceasta, 

- Tantaene animis coelestibus irae 5)! 

împinge urgia până *ntr'atâta, încât, spre a defăima chiar şi titlul 

rivalei sale, tipăreşte cu litere negre pe hârtie albă, subt acelaș 

- nume duşmănit de Convorbiri 4), felurite poveşti vrednice de vână- 

torul cel cu coada vulpii, în care se zice, între altele, că la anul 1852 

d-l Pantazi Ghica, deşertând într'o seară, prieteneşte, pahare de 

Chably, de Chambertin, de Champagne şi de Xeres, întrun cabinet 

la Caf/e (sic): Anglais din Paris, împreună cu Alexandru Dumas- 

tatăl și cu. Alfred de Musset, — au răposat, sărmanii, amândoi 

şi nu mai pot mărturisi, — după ce D-lui le-a istorisit multe și . 

- mărunte „despre literatura, muzica, instrucțiunea şi politica Ro- 

mâniei, după ce le-a vorbit pre larg despre dascălul Lazăr, despre 

Alexandru Vodă Ghica, despre mitropolitul Dosoftei, despre Tudor 

Vladimirescu, despre meșterul Manole, despre Iânache Văcărescu, 

şi despre alţi mulţi câţi în Hristos s'au botezat pe pământul ro- 

mânesc, în sfârșit a binevoit a le citi şi poema populară « Inşiră-te 

Mărgărite », de V. Alecsandri. — € Să nu se uite că această con- 

  

2) Horatii, Epist. «lib. IL, [n.] v. 102. | | 

2) Yeliade, 20 Decemwrie 1843, în « Curierul de ambe sexe», Period, IV. 

3) Virgilii, Aeneid, <lib.> 1, v. 15: 4 Incape atâta ură în sufletele cerești!a. 

-4) « Revista Contimporană », Anul: II, Nr, 4, 1 Aprilie 187%, p. 324.
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versaţiune. (între d-nii- Pantazi Ghica, Alexandru Dumas-tatăl și 
Alfred de Musset) se petrecea la anul 1852», chiar după cum 
spune nota: autorului (pag. 335), și că d-l Pantazi Ghica le-a citit 
atunci, precum zice, «în limba franceză, după: textul românesc», 

“poema « Inşiră-te Mărgărite», pe care însă d-l V. Alecsandria com- 

pus-o la Mircești tocmai în: anul 1856, adică cu patru ani în urma 

vestitei ei citiri de către d-l Pantazi Ghica, și apoi a dat-o la lumină, |. 

pentru întâia oară, în Revista Română din anul 1862 (pag. 160—166). 
Pe limba vânătorească, în cazul de faţă, s'ar. zice că autorul 

articolului Convorbiri din. Revista Contimporană' «a vândut pielea 
ursului, pe când ursul juca încă prin pădure ». Dar între scriitori. . 
nu este ca între vânători. Loc de joc nu încape, și horresco referens 1), 
cât despre mine, zău, mă cutremur de o răzbunare literară ca aceasta. 
D'aș fi măcar cunoscut cu redactorii Convorbirilor din lași, le-aș . 
da desigur povaţa ca să schimbe cât mai curând titlul foaiei lor, 

„pentru a cărui rușinare s'a jertfit cu atâta lepădare de sine însuși 
d-l “Pantazi Ghica. . | . | 

Trăind însă cu totul înlăturat de asemenea crâncene lupte, 
eu, amice, când scriu câte ceva, scriu mai mult pentru a mea pro- : 
prie plăcere, fără de a cugeta rău la alţii, — afară poate numa: 
de astădată, când m'am apucat a serie pentru păcatele tale. Dacă 
însă chiar și tu mă vei învinovăţi cu tot dinadinsul că m'am întins 
prea mult cu scrisul, și că fac aci prea mare cheltuială de citaţiuni 
de prin autori străini, apoi îţi voiu răspunde că acelea, — mai toate, 
nestemate culese din salbele bogaţilor, — le presar pe sărăcăcioasa 
mea scriere ca s'6 mai înţolez și să-i dau şi ci ceva preţ; iar dacă nu 
scriu scurt și coprinzător, se vede că, rău sau bine, nici eu, ca mulii 
alţii, nu mă pricep a face întraltfel. . . 

| Așa dar, supus blând la o nouă osândă, ia-te binişor după mine 
şi vino să ne îndreptăm paşii. rătăcitori tocmai subt poalele mun- 
ților din Kurdistan, pe calea care duce dela Bagdad la Hamadan, 
acolo. unde este stânca. stearpă și râpoasă ce se chiamă Bisutun. a, | 

3) Virgilii, Zeneid, <lib.> 11, v.: 204,



230 

po pe 4 = - 

»SEUDO-KINIGHETIKOS Di " d5g 

Piciorul despre apus al stâncii se numește, în limba locului, Takh-i- 

Bostan, adică - bolta grădinii. Grădina deocamdată lipseşte, — şi 
uriii erudiţi cred că aci vor fi fost vestitele grădini atârnate în acr 
ale Semiramidei 1), care, chiar dacă odinioară au fost aci, apoi acum 
au sburat cu totul în aer; — dar bolta este în fiinţă și pe zidurile: 
ci se văd nenumărate sculpturi săpate nu prea adâne în piatră și 
poate chiar odinioară colorate, Să le descriem toate, nu este treaba 
noastră ; pe noi ne atinge. numai cele două mari scene de pe pă- 

“ xeţii laterali. Intr'adevăr, pe una.se vede.0 vânătoare de mistreți ; 

pe cealaltă, mai ştearsă, este'0 vânătoare de cerbi. . 
Stilul sculpturii; oarecare amănunte arhitectonice. şi chiar co- 

stumele şi uzurile figurilor reprezentate ne înlătură dela prepusul 

că vom fi având aci dinaintea ochilor, imaginea petrecerilor cine- 

getice ale vitezei amazone asiriene, ale reginei Semiramide. 

- a di eul si legye - 

Che sugger dette a Nino, e fu sua sposa; 

Tenne la terra, che ?1 Soldan corregge 2; 

1) Diodori Siculi, Bibliotheca histor., <lib.,> II, 33::«După ce săvârşi aceste lu-- 

crări, Semiramida, în capul unei oştiri numeroase, întreprinse” o'expediţiune în 

contra Mezilor. Sosind în faţa muntelui Bagistan, ea îşi aşează acolo tabăra și face 

avea douăsprezece stadii (mai mult. de doi kilometri) în ocolul 

ă pentru plante. Mun- 

  

o grădină- care 

ei: era pe o câmpie și coprindea o fântână mare care da ap 

“care este! consacrat: lui -Joe, formează una din: laturile acestei 

tâncile sale râpoase, înalte de șaptesprezece stadii -(ca la 2850 

- Semiramida puse să scobească piciorul acestor stânci şi să : 

sculpteze pe dânsul chipul 'ei înconjurat de o sută de streji. Ea puso sii sape 

pe stânci o inscripţiune cu litere siriace, în care se zicea că Semiramida, gră- 

mădind tot bagajul şi toate uneltele oștirii sale într'un singur morman, făcuse 

dintr'însele o scară pe care s'a urcat până în vârtul muntelui 9. — D'Anville 

şi de Saey au crezut că aceste 'cuvinte se pot aplica stâncilor dela Bisutun,. 

1) Dante,' Divina Commedia, I*Inferno, Canto V.,Pasagiul întreg . despre 

tele Bagistan, 

grădini, prin stânc 

m.). și tăiate drept. 

Scmiramida zice: v. 52—60: . _ . 

“La prima di color, di cui novelle 

Tu vuoi saper, mi disse quegli allotia, 

Fu imperatrice di molte favelle, 

- A “vizio di lussuria fu si rotita.  :
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Gândul. ni se xepoartă mai bucuros ;asupra acelor puternici 
despoţi ai. Persiei: Șapurii, Hormuzii, Khoșruii, Firuzii, lejghirzii 
și alţii, cari din vechea lor cetate a Ctesifonului, aproape de Bagdadul 
de acum, supărară mai bine de trei sute de ani pe împărați romani 

de seama lui Aurelian, lui Teodosie, lui Justinian, lui Eraclie; 

asupra acelor mândri şi luxoşi Sasanizi, cari. se închinau focului 

după legea -lui Zoroastru, clădeau palate gigantice acoperite 'cu 

sculpture și cu poleicli și înmuiau în fir și în pietre scumpe haincle 
de pe dânşii și. hamuturile de pe caii lor... - 

Vânătoarea, lupta cu fiarele, .alergările. cu caii şi. încordătura . 
arcului, erau visele de aur cu care se desfătau -ei, atât în ființă cât 
și în priveliștea armelor, vaselor, uneltelor şi podoabelor de -asc- 
menea, scene, pe care meșterii .și artiştii lor.le reproduceau mereu, 
în metaluri şi în pictre scumpe l. 

  

Che libito fe licito in sua legge, 
Per torre îl biasmo, in che era condotta. 
Eli Semiramis, di cui:si legge, 
Che sugger dette a. Nino, e fu sua Sposa; 

„. Tenne la terra, che ”1 Soldan corregge. | 
4 Cea d'ântâi din acelea despre care tu vrei să aibi cunoștință ș, îmi zise el 

„atunci ș, a fost împărăteasă a multor limbi. La viţiul desfrânării a fost 'așa 
dedată - în. cât nerușinarea fu iertată supt stăpânirea ei până într'atâta încă 
însăși a cutezat să ia asupră-şi blestemul în care căzuse. Ea este -Semiramida, 
despre care se citeşte că a dat să sugă lui Ninu, şi a 
pânea ţara pe care o cârmueşte acum Sultanul 5, - | 

1) Arta persană din timpul Sasanizilor a fost foarte puţin studiată; ea me- 
rită însă o atenţiune specială, având, pe lângă aspectul impozant al producţiu- - 
nilor antichităţii asiatice, un caracter de energie şi de mişcare pe care l-a îm- 

" prumutat dela operele Elenilor şi Romanilor, Multe muzee şi tezaure eclesiastice: 
din Europa posedă vase, monede și pietre scumpe gravate, de stil sasanid; dar 
mai cu seamă în Muzeul Ermitagiului din Saint-Petersburg sunt nenumărate 
plăci şi ornamente de aur, reprezentând lupte de animale şi vânători, care acestea 
toate s'au găsit prin movilele din Rusia asiatică meridională, — Vezi în « Annali 
dell' Instituto archeologico, s vol. XV 1843, p. 98 ct sq., articolul d-lui A. de Long- 
perier, intitulat « Ezxplicalion d'une coupe sassanide, s în care descrie un tas de argint al ducelui de Luynes (astăzi la cabinetul de medalii din: Paris), reprezen- tând o vânătoare sasanidă și reprodus în « Alonumenti înediti » vol. III, pl. LI. 

poi i-a fost şi soţie. Ea stă-
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Subiectele de vânătoare, înfăţişate cu o vioiciune, cu o mişcare, 
cu un foc nespus pot îi privite ca una din însușirile caracteristice 
ale artei sasanide pe care o admirăm azi în câteva preţioase obiecte 
de lux ce au rămas din acele epoci depărtate, prin colecţiunile de 
curiozităţi artistice ale Europei, şi pe care o întâlnim în sculpturile de 
prin diferite ruine ale Persiei, iar mai ales pe stâncile dela Bisutun!), 

Ambele vânători de care avem aci a vorbi, sunt coprinse în două 

cadre pătrate, închipuind ţarcuri îngrădite cu taraci, de care stau 

atârnate zăveze ori perdele, spre a încinge tot ocolul unde se pe- 

trece vânătoarea. Proptele şi mănunchi de tufiş, legaţi cu fringhii, 

sprijină şi întăresc taracii. „- NE e 

_ Intrunul din ambele cadre, locul ales e o mlaștină cu stuf și 

cu richită în mijlocul căreia a rămas o lumină de apă netedă,-cu 

peştişori şi cu păsări plutitoare într'însa. Un şirag: de elefanţi, 

mânaţi de cornaci ce-i încalecă şi-i îmboldesc, gonese din dum- 

bravă turme nenumărate de: mistreți cari, în fuga mare, cu râtu- 

rile întinse, cu' colții ascuţiţi, cu spinarea încovoiată şi cu codiţa 

sumeasă, dau năvală prin leasă şi prin mocirlă. In două luntri mari 

şi adânci stau în picioare, câte un vânător uriaș cu capul încoronat, - 

cu veşminte bogat ornate şi cu arcul în mână; în preajmă-le cad 

pe brânci gliganii şi vierii săgetaţi. Dar atât în aceste două luntri 

principale cât şi în alte două mai mici ce însoțesc pe ale regeștilor 

vânători; şed jos, cântând din nişte harpe în formă de dreptare și 

cu zece coarde fiecare, bande de femei muzicante ; într'o a cincea 

luntre sunt cântăreți cari suflă d'a *mpicioarele, în flaute. Toate 

vasele sunt cârmuite de căte doi vâslași cari cu lopeţile spumegă 

faţa apei. Pe muchea cadrului se vede cum mistreţii uciși sunt 

transportaţi pe spinarea elefanților, şi apoi cum slujitorii îi în- 

junghie şi-i despintecă. i 

A doua vânătoare, cea de cerbi, este cu mult 'mai confuză; 

figurile pe alocurea par a fi neisprăvite. Tot însă se vede pe ici și 

  

1) <Robert> Ker Porter, Travels in Georgia, Persia, Armenia, ancient Ba- 

dylonia ete.y (London 1822), vol. II, stamp, 63—64, — E. Flandin et P, Coste, 

Perse ancienne, (Paris, <1851»), vol. I, stamp. 10—13,
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pe colea o împrejmuire de zăbrele şi de stofe atârnate, formâna - 

o arenă cu două porţi, păzite de câte doi strejari; cerbii intră în 

alergătoate prin, poarta din dreapta și sunt urmăriţi de vânători ; 

un călăreț mai mare la trup, în goana calului; trage cu arcul 
într'înşii ; alţii mulţi, mai mici, se ţin și ei gonind, după vânătorul 
principal. Cerbii se poticnesc şi cad la pământ când ajung la 
fundul ţareului; dar ciutele, ferite de un alt călăreț cu trup mare, - 
scapă singure pe cealaltă poartă, având la “gâtul lor un arcan 
cu cordea fâlfâindă. Pe laturile! cadrului, se vede, de o „parte, 
cum „se adună .și se păzesc cu elefanţi turmele de cerbi; de altă 
parte, cum cerhii uciși prin munţi păduroși se „încarcă pe spinarea 
cămilelor, 

Dar mai mare şi mai presus de toţi actorii tabelului şi ca pri- 
vitor liniștit al acestui spectacol animat, stă călare regele, cu arcul 

“ atârnat de gât și adăpostit subt o umbrelă rotundă pe care i-o ţine 
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deasupra capului un slujitor. Imprejurul lui cântă o numeroasă 
orchestră, așezată de toate părţile, care pe jos, care pe o estradă 
înălţată cu scară. Acolo sunt și harpiste, ca la vânătoarea de mistreți, - 
şi cântăreţi cu flautul, cari șed turcește cu picioarele încrucișate 
subt dânșii, și trâmbiţași, și toboșari şi miuscalagii cu naiul, cu dai- 
raua, cu cimbalele, cu diblele, și cu suilele, poate chiar și cântăreţi 
din” gură ; întrun cuvânt, avem aci o bandă numeroasă de lăutari, 
reprezentată cel puţin prin douăzeci şi cinci de personagii cu instru- 
„mente variate, lucrând toți din mâni şi din plămâni ca să încânte 
pe răsfăţatul Șah, în pomposul și trufașul său repaos. Te las să-ţ: 
închipueşti ce chef şi ce mândreţe! 

* Oare ce zici? nu se  pricepeau bine regii Sasanizi a vâna mistreţiă - 
și cerbii? 

A pluti lin pe apă şi din singurul adăposti al luntrii, a săgeta. 
mistreți, pe când auzul îţi este răpit de dulcile cântări ale unei 
armonioase pleiade de zâne acuatice, iată o realitate sasanidă cu 

„mult. mai încântătoare decât basmul primejdioaselor Sirene ale 
lui Omer şi: decât visul amăgitoarei i Loreley de pe țărmurile negu- . roase ale Rinului. : n î
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A privi de subt umbră şi la sunguele unui concert grand -or- 

chesire, peripeţiile unei goane şi unui măcel -de cerbi, iată încă o 
- petrecere sasanidă, care negreșit că nu este tocmai de despreţuit. 

Nu -rămânc îndoială că regii Sasanizi au fost oameni .cu 
gusturi nobile şi delicate, de vreme ce le-a plăcut și de a vâna în 
sunetele muzicii și de a vedea reprezentate în sculptură și cu culori, 

asemenea petreceri vânătorești.. - 
Rămâne numai să ne batem. apul spre a afla dacă muzicanţii 

lor și mai cu seamă dacă vestitul cântăreţ, Barbaud, carele răspân- 
dea în palatele marelui: Khoşru. Anurșivan, cel cu sufletul mări-: 
nimos, «note: mai dulci decât privighetourea » erau în comparaţiune. 
cu Haydn, cu Mâhul,. cu Weber și cu Rossini, ceea ce sculptorii 

" dela Takh-i-Bostan sunt faţă cu artiştii moderni cari au înfățișat 

pe pânză scene de vânătoare, bunăoară cu P. Rubens, Fr. Snyders, 
Filip Wouwerman, Er. Desportes, .J. B. Oudry, J. E. Ridinger, 

Horace Vernet, Edw. Landseer și alţii... 

- . 

- RR 

Dar iată acum, fără veste, un "nou orizont artistic ce ni se des-. 

chide, tot pe. tărâmul vânătorici ! Zău! când pleacă omul la vână- 

toure, nu ştie de unde-i sare iepurele! Am zis până aci multe, —ba . 

chiar prea multe, — despre litere şi poezie, despre sculptură $ şi mu- 

zică ; am. zis şi câteva. despre gravură, întrucât acestea toate se 

ating de arta cinegetică; dar nu știu cum s'a întâmplat de a 

rămas pictura cu totul înlăturată din cărarea mult cotitei mele 

„colinde de. vânător „hoinar. Cade- -se oare să o lăsăm cu totul. 

uitării? A - Ă 

N'ar fi o nedreptate, + un afront ce-am face de buna noastră 

voie vânătoriei, când am nesocoti “drepturile ce ca are la născarea 

a încă uneia din cele patru podoabe. artistice. ale geniului omenesc? .. 

Am găsit prilej de a spune cum omul, învesclit sau jalnic la vă- 

nătoare, a simţit gustul de : a cânta în elegii, şi Î în ditirambe poetice,
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și. în fanfare melodioase, vitejiile și neajunsurile sale, ba chiar şi 

a-și aduce aminte cu dor sau cu mândrie de drăguţa de acasă. 
Am pomenit şi de acei sălbatici ai perioadei glaciare cari, în lun- 

gile lor răgazuri, au născocit arta sculpturii, sgâriind pe oase, pe 
pietre și pe coarne, profile de dobitoace antediluviane. 

Uita-vom acum a zice că, — după cât se poate bănui,-—tot 
o aplecare de același fel a făcut să se nască și pictura? 

Dar în cazul de faţă, nu. din dovezi plastice vom putea culege o 
asemenea știință. Filologia ne vine aci în ajutor și ne arată că în limba 
Elenilor, a naţiunii celei mai artistice din antichitate, pictura se chiamă 
fopoupia, adică scrierea < => oaia ; animalelor < => 1râv Cbwv. 

Acum, dacă s'ar scula cineva şi ar zice că așa vor fi toate acestea, 
dar că animal nu vrea să zică vânătoare, şi că săpăturile din pește- 
rile Acuitanei, precum şi denumirea caracteristică a picturii la Eleni 
au raport numai la fiinţele însuflețite în genere, şi nu, în particular, 

la luptele lor care provin din instinctul pânătoriei, atunci ne-am 
vedea siliţi să mutăm judicata la tribunalul lui Darwin, carele, 

după teoriile sale fiziologice, ne va dovedi că lupta pentru existenţă, 
adică Concurența vitală, este unul din cele două principii fundamen- 
tale ale universului și că orice fiinţă pre lume trăieşte şi se desvoaltă, . 

numai și numai fiindcă a biruit în această luptă, adică a fost pâ- 

nător şi nu vânat. E va adaoge poate, spre a- și completa teoria, că 
vânătorului norocit îi rămâne și dreptul exclusiv de Selecțiune na- - 
turală, adică de a-și alege, după al său plac, soţie sau soţii (pre- 
cum se și simte) și că, — scurt şi coprinzător — viaţa întreagă a 

- universului se rezumă în aceste două cuvinte: Vânătoare și Amor! 
Pornind d'aci, cum să nu credem că tot ce e buri, mândru și îrumos” 

pre luine, s'a născut din avânturi amoroase şi din porniri ivnătoreşti? 
lată-ne iar asiguraţi și despre originea picturii. Să 
Insă, spre a nu abuza peste măsură. de zicala grecească. a îm-= 

Ppăratului August: Xaeâse: foadtoş! 1), să dăm îndată năvală. în 
— a — 

1) <C.> Suetouii, Vita Octavii Augusti, XXV. Elspune că acest împărat avea 
obiceiu a zice că este totd'auna mai bine ca omul & să se grăbească încetinel! > 
— Festina lente! — -
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pictura cu subiecte Vânătorești. Mi s'a urit mie scriind; dar ţie 
„citind!!! 

Când vine vorba despre: vreuna din frumoasele - arte,” și mai 
cu seamă despre pictură, noi, în lumea modernă, ne gândim numai 
decât la Italia. Acolo pare că şi-a găsit această artă și lumina: cu 
care se împacă mai bine, și formele în care sc răsfață mai bucuros,, 
și tiparele după care se mlădie mai cu înlesnire.. Nu ştiu pentru ce 
răsunetul numelor lui Rafael, lui Corregio, lui Tiţian, lui Paul 
Veronese, pare că ajunge la auz cu vibraţiuni mai răpezi și mai 
sonore decât ale lui Rubens, lui Rembrant, lui Poussin şi 'ale tu- 
turor pictorilor dela Nord. ” 

Fără îndoială însă, aceasta este o „nedreptate a: - minţii 
noastre. și cei din noi cari iubesc vânătoarea. şi artele .ce au 

"serbat-o, ar fi cei dintâi cari sar căi și sar vindeca de 'o 
aşa greşită aplecare, când- ar cugeta că în toată acea grămadă 
de artiști iluștri, cari au așternut, trei secoli dearândul, toţi 
părcţii . Italiei cu. nemuritoarele lor picturi, nu s'a găsit. măcar 
unul care să se fi dedat a zugrăvi mai cu plăcere « scene de 
vânătoare. . 

Spre a găsi în Italia picturi vânătorești de. un merit oarecare, 

în număr mai considerabil, trebue să ne repurtăm în timpii antici, 
pe .când se vede că artiştii pompeiani şi romani aflau mai multă 
mulţumire de a: decora zidurile. cu: subiecte reprezentând luptele 
oamenilor cu fiarele şi cursele ce ei le întindeau. | 

„Printre picturile antice de această natură ce s'au păstrat până 
în timpii moderni, datorim o îndoită atenţiune acelora din sala 
mormântală. ce s'a "descoperit la 1674, acum tocmai două sute de 

ani, întrun mal de pe calea Flaminia, la.0 -mică distanță de 
Roma şi în care se aflau  sarcofagele lui Quintus Nasonius Am- 
brosius şi al femeii sale. Nasonia Urbica, urmași, după cum se - 
crede, ai nenorocitului poet . Ovidiu Nasone, carele a murit exilat 
pe țărmurile sălbâtice ale. “Mării Negre, fără ca mâna-i, dibace 
pe. coardele lirei latine, să se fi putut depinde a încorda arcul 
sarmatic. - a Et
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Moris. an .oblitus patiii, contendere : discam 
: Sarmaticos arcus, et trahar arte loci1)? 

Un interes îndoit se leagă de picturile din mormântul Nasonilor.?), 

fiindcă, pe deo parte, ele sunt din cele mai bune printre puţinele 

rămăşiţe ale artei picturale din antichitate şi pe de altă parte, fiindcă 

scenele vânătorești reprezentate în ele ne pun dinaintea ochilor 

curioase moduri de vânătoare. - Ai 
Aceste picturi ocupau patru compartimente “pătrate pe tavanul 

boltei şi corespundeau fiecare cu câte o grupă de două figuri alegorice, 

simbolizând cele patru timpuri ale anului. Cu primăvara se îmbina 
vânătoarea de cerbi; cu vara, cea de lei; cu toamna, cea de pantere și 

în fine compartimentul iernii era ocupat de o vânătoare de mistreți 5). 

:) Ovidii, Pontica, <lib.> 1, v.49—50: 
« Uitând obiceiele patriei, învăţa-voiu să încordez 

Arcurile sarmatice şi trăi-voiu după chipul locului? ». | E 
Poctul Ovidiu a petrecut anii săi de exil şi a murit în cetatea Tomi, pe Ma- 

rea Neagră care fără îndoială era-la satul Anadolkioi, aproape de Kiustenge. 
Vezi A. Papadopulo Vretos, La Bulgarie ancienne et moderne. (St. Petersburg, 

1856), p.p 119—146 și 186. — S'a tăcut multă desbatere în trecut despre situa- - 

ţiunea cetăţii Tomi şi despre mormântul lui Ovidiu, pe care mai mulţi ar fi 

"pretins a-l fi descoperit în deosebite locuri ale Ungariei, Podoliei și Rusiei meri- : 
„ dlionale. Vezi pentru această cestiune, «Viaţa lui Ovidius, scrisă de J. Masson, 
(Amsterdam, 1708), şi de Cavalerul Rosmini, (Milan, 1821); disertaţiunile 
«De Ovidii ezilio et sepulchro» de Rabener şi de Villenaye, în'ediţiunea completă 
și anotată a operelor poetului, publicată de N. E. Lemaire, (Paris 1824), vol. 
VIII; şi A. Deville, eFssai sur Vezil d'Ovido», (Pairs, 1859), — In Demetrii Can- 
temiri, Descriptio Moldaviae, (ediţiunea latină, tip. de societ. Acâdem. Român. 
București, 1872), sunt câteva fraze şi mai multe note desvoltate ale ilustrului 
autor asupra locului de exil al lui Ovidiu, pe care unii l-au crezut a îi Akermanul 
sau Cetatea Albă, alţii Chilia, amândouă în Buc 
pe 9. — IV, p. 19—21). . 

| *) Picturile din bolta Nasonilor nu mai există în fiinţă ; ele au fost însă pu-: 
blicate de Bellori, Le pitture del sepolcro de' Nasoni, disegnate et incise da Pielro- 
Sante Bartoli e descritte, Roma, 1680, in folio, stamp. XXVI—XXIX. — Vezi 
şi «Oeuvres choisies des peintres de Vantiguite, Paris 1864, stamp. 101—104. 

3 
. N . ” 

a 
| INA Acest al patrulea compartiment-s'a :darâmat îndată după deschiderea 
bo i, esenul publicat de. Bellori este dintr'o altă descoperire făcută la 1672 
n iioma, în grădinile Sertoriane, sub muntele Celius. 

geagul Basarabiei. (Cap. III, 
„
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- Cele- două dintâi, adică vânătoarea, de cerbi şi de lei, se , petrec 
în , păduri îngrădite cu zăbrele. Un câne goneşte un cerb și o ciută, 
urmăriți, și de un vânător pe jos, carele. opreşte de sgarda numită 

35 copula, pe-uu.al doilea. copoiu. Alt vânător cu a sulița pândeşte ani- 
malele la marginea arcului. ei 

Vânătorii 'de lei sunt mai numeroși ; ci au: toți puveze mari TO- - 

tunde, din dosul cărora se ascund, lipiţi unii de alţii. Una din fiare 
se răpede întărâtată asupra. acelor mişcători: păreţi de metal; dar 

00 cealaltă a izbutit a dobori jos pe un vânățor și-l striveşte sub pro- 
priul. lui scut, pe care ca calcă cu o fieroasă. mândrie; | 

-Tot.cu paveze și cu-țepoaie, venabula, sunt înarmaţi şi vână- 
torii de pantere, cari închid şi rostogolesc pe animal” întrun 'cere 

de scuturi late și solide; dar ei și mai mult se, bizue, spre a prinde 
“305 şi a ucide fiara, pe 6 cursă în-formă de ladă pătrată î în fundul căreia 

au :pus. o oglindă. Pantera, “turbată de mânie, ÎȘI. zăreşte deodată 
chipul resfrâut pe faţa lucioasă a sticlei ;. ea stă și se miră, „2 

„. Ea tresare, decât soţul ei Zetirul mai răpede; “mânia ei pe toate strălu- 

citoaiele ei pete se: resfiră şi, gata a înghiţi în adânca ei gură pe Vânător, ca se 

“110 opreşte, dinaintea chipului ci resfrânt. în oglindă.» 1), a Pe 

ăpoi: se: asvârle răpede' spre dânsul şi iat?o “prinsă în "capcană, unde 

e) ajunge, la sigur darda vânătorului, care sta pitit d'asupra oglindei. 
Ia timpii “noştri, oglindele slujesc 'vânătorilor francezi ca. să 

prindă. nevinovate ciocârlii.. Dovada că întotd'auna și pretutindeni, | 

415 oglinda, : cu mincinoasele-i: străluciri, ameţeşte şi pe: vesela păsă- 
vică, și pe fiara sălbatică, şi pe naiva: Margaretă a lui Faust. 

TA je ris: a 

” De me. voir si „belle en 'ce miroir di Ri / 

  

„-1) Claudiani de Raptu Proserpinae, lib. m, 2: 969-—26 | 

ia E = ss. Fremit illa," marito - 

De  Mobilior” Zephyro, totamque. virentibus.iram 7 

i „Dispergit maculis, jamjamque hausura' protundo: 

| „Ore virum,, vitreae, tardatur imagine "formae; 

2). Aceste i Versuri “trânceze sunt din libretul operci: Faust pus pe. “muzică de 

Lounod; în drama originală a lui Goethe, oglinda Margaretei este însemnată 

1



120 

140. 

263. | "- “OPERE LITERARE 

şi pe bătrâna cochetă, .care, în doru-i plin de parapon, trâncâneşte 

verzi și uscate, bunăoară ca versuri de acestea: 

Plângi, oglindă, plângi cu mine! 125 Tu văzuşi, văzuşi, oglindă, - 
„Nu găsim ce căutăm! - Frumuseţea 'mi răsărind, . 

Când mă văz acum în tine, . Şi cu 'ncetul eelipsândă, 

Amândouă ne ntristăm, „O vezi iarăşi apuind! 

In zadar culori silite, B 

Frumuseţi de 'mprumutat; 

In zadar sunt îngrijite 

Nişte îlori ce sau uscat 1)! 

“Dar ce stăm să ne bocim cu baba, în stihuri vrednice de ale ei 

«culori silite, frumuseți de 'mprumutat? ». Dacă e vorba de oglindă 
şi de amăgirile ci, să “ascultăm mai bine cum ciripeşte muza «plină 
de nuri și. de dulceaţă » a clucerului Alecu Văcărescu, luceafăr tre- 
cător din secolul din urmă, pe care:s'au grăbit a-l stinge duşmanii: 
gloriei românești, chiar în, zorile vieţii sale și în primul susur ma- : 
tutin al poeziei. noastre naţionale. | 

Poate că strofele ce am să transcriu nu vor fi tocmai la locul 
lor aci, în fumul de prat de puşcă cu care cu tămâiez deocamdată 
cartea ta, dar în tot cazul, fragedul arhaism al acestui. « cântic de 

  

numai ca un joc de scenă; apoi şi vecina Marta deşteaptăa hochetăria tinerei 
fete cu aceste cuvinte: * - 

€ Komm du nur ott zu mir, heriiber, a 

Und leg'den Schmuk hier heimlich an; 
Spazier ein Stiindchen lang dem Spiegelglas. voriăber, ii 

„ Wir haben unsre Freude drans; — 

€ Vino tu mai des pe la mine încoace 

Și pune aci pe ascuns podoabele pe tine, 

Primblă-te ca o oră pe dinaintea oglindei, 
Și să vezi ce mulțumire o să avem şi dintr'atâta 3, 

1) « Cocheta bătrână la oglindă», poezie <de Cezar Boliac», pe care a pu- 
blicat-o, nu prea ştiu de ce, Lord Stanley în eleganta sa carte: Fluers de la Rou- 
manie, recueil de potsies anciennes et modernes, Hertford (Angleterre), 1856. 
Se vede că îiloromânul englez n'a voit să uite printre florile României, : nici chiar: « Nişte flori ce s'au uscata, | 

7
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lume » va fi ca o sorbitură de apă limpede şi răcoroasă, după hapul 
de trudnică 'şi băbească: versificaţiune, ce te făcui să înghiţi: 

Oglinda când ţi-ar arăta N “ De-acecă. nu da crezământ 
Intreagă frumuseţea ta, Oglindei ce cu scăzământ - 

Atunci.și tu-ca-mine,' : ... . ţi face înşelăciune 
: Te-ai închina la tine, .. 160 . Și tot minciuni îţi spune,. 

N'ar îi mijloc să te priveşti - ci câtă eşti « să ştii de vrei, -- o 
Asemenea după. cum. eşti, "Dă crezământ ochilor măi, -* : 

Şi idololatrie Fiindcă nu te? nşeală,. : 
Să nu-ţi aduci tu ţic! „Nici fac vreo greşeală; 

„ Ochii în ea când ţii arunci, ? 165 'In ei te cată să te vezi 
„De tot se 'ntunecă atunci, . . _ Intocmai 'pe cât luminezi | 

„Şi de te şi arată, . IN -- Şi dintr'a lor. vedere 

Iar. nu adevărată. . o Vezi câtă ai putere! 

„Crede-i, săracii, când îţi spun . . ea 
|  Că'.numai ţie.se supun,. - ..: . 

- , Și că tu eşti din fire 

: A .lor! “Dumnezeire . 

Acum, daca lumina oglindei, în nestatornicia reflectelâr sale; 
ne-a preschimbat priveliştile vânătoriei în: imagine amoroase, noi 
să profităm fără. zăbavă de învăţăturile lui Darwin şi, din sfera 

Selecțiunei naturale, să ne înapoiem iarăși privirile asupra "Concu- 

renjei. vitale. Aceasta ne vă fi cu atât mai lesne, cu cât al patrulea 
tabel antic, cel care reprezentă “vânătoarea: de mistreţ, ne face .să 
intrăm cu -totul în focul acţiunii vânătorești, în medias res... 

1) Poeziile lui Alecu Văcărescu, fiul banului Ienăchiţă şi tata lui Iancu Vă: 
cărescu, sunt cele mai multe inedite; abia-dacă vre-o câteva s'au păstrat în 

memoria vechilor lăutari. Insă, fiul poetului le adunase și, dacă va vrea Dum- 

nezeu, peste-puţin voiu izbuti a le publica.: Viaţa acestui poet, pierdut, =— omo- 

rit negreşit în exil, — în vreo cetate de peste Dunăre, la vârstă de :32 de ani, 
e un întreg'romanț pe care am de gând să-l povestesc când voiu scoate. la lu- 

mină poeziile ce au mai rămas dela dânsul. Nu mă tem a zice că până acum 

nici un poet:român n'a avut mai mult foc și mai multă graţie. Aceste-călităţi 

răsar 'scânteietoare, prin ] limba învechită şi uneori azi chiar ridiculizată a- ver- 

surilor sale. . -.- CI E a da 

17*
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Un.vier uriaş fuge urmărit de un: căilărej cu două sulițe î în mâni; 

de alți! patru:vânători cu țepoaie. şi cu săgeți, de 'câni; unul liber 
-și altul oprit de sgardă; în, fața vânatului se, prezentă .doi juni, 

unul cu arcul încordat, celălălt cu sulița îndreptată” spre. fiară. Toţi 

aleargă, toţi strigă, sânt aprinși de cea nai ,fieroasă -turbare 1). 
De nu s'ar deosebi, pe subi această mișcare,' sobrietatea de linii . 
a artelor, antice și oarecare imperfecţiuni de forme care denotă e 

epocă de scădere, s'ar putea crede că acest episod a lost schițat de 
penelul: energic: al lui Rubens. . 

Căci şi. acest domn al pictorilor flamanzi a zuetăvit scene de.vâ- 
nătorie, în care. fiarele sălbatice,: mistreți, tigri, : lei, ba chiar.ipo- 

potami şi crocodili, intră în luptă cu omul.. Sunt însă: mai ales scene 

fioroase, în care geniul semeţ al maiestrului a dat vânătgarei un 
caracter cu tâtul eroic sau tragic, deşteptând „adniirațiunea atât 
prin. spăimântătoarea încăierare! a luptătorilor, : cât şi prin energia 

pozelor, prin vârtoșia mușculaturii lor şi priii vioiciunea coloritului ?). 

Un fior îţi trece prin vine când vezi, întrun tabel al lui Rubens, 

pe un cavaler numid sfâșiat de creştet și de umăr,. de către un leu 
puternic, care i-a sărit în cârcă şi s'a stârcit pe șoldul armăsârului 
niegru ce:se rădică îngrozit pe picioarele-i de dindărăt. Fiara 'auric - 
mușcă din umărul călărețului; un răcnet "groaznic iese din: buzele 
  

i „2) Toate calităţile acestei. picturi. și poate chiar mai multă mișcare, mai mult 
loc, se găsese într ui baso-reliev antic din Muzeul Capitolin, la Roma, „(sala 
împăraţilor), în care se vede ui vier utiaș împresutat şi atacat de șase. vână- 
zori și de trei câni. Un june, dela spate, a tras'cu arcul într'iusul; alţi doi, dinu 
care unul poate îi Meleagru, își înfig lăncile lor în şalele lui; o feince călare, 
— poate chiar Atalanta, — îl, izbește, și ea'cu “sulița: în faţă-i un bărbat mai 
în vârstă, — Telamon . se. crede, — rădică. baltagul 'ca. să-l lovească în creştets 
Un servitor a căzut sub dobitoc, oprind de sgardă un 'copoiu; ceilalţi doi câni, 
Jin care unul molos, saltă ca să-l apuce de rât: - Acest frumos monument: poartă 
numirea mistrețul[ui] din. Calidon. ::- ; -: . iat - mame a 

  

"2) Petre Paul. Rubens, cel:mai mate pictor.al şcoalei . flamande, născut. ne. 
Colonia la 1577 şi mort la '1640,-a produs, printre sutimi de tabeluri 'de tot felul; 
câteva subiecte le vânătoare, care să află: azi prin galeriile. dela Munic,: Dresda; 
Marsilia şi în câteva colecţiuni particulare din Englitera; apoi sunt dela:dânsul 
şi o mulţime de desemne cu subiecte vânătoreşti, chiar și în colecţiunea Luvrului, -
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căscate ale: acestuia ; faţa-i e învinețită de: spaimă şi de durere; 
ochii îi sunt holbaţi ; din mână-i scapă lancea. 

Dar aci artistul a .trecut peste hotarele vânătoreşti; căci ne-a! 
pus subt ochi o dramă de cele care, şi daca aţâţă vitejia eroilor, 

însă. înighiaţă îndrăzneala simplilor vânători. Acestora le place ca, 
cel puţin. printre primejdii, să se întrevază izbânda lor. Numai în 
asemenea caz, se poate aplica calificațiunea. de curat -vânătoresc, 

unui tabel sau oricărui alt obiect de artă. Acolo unde fiara rămâne 
învingătoare şi vânătorul este “sacrificat, se :poate zice că artistul 
a ieşit din sfera artelor vânătoreşti și opera-lui inspiră un. interes 

de groază care sfâșie. toată armonia regulelor cinegetice; aceea. este 
o notă discordantă î în. muzica vânătoriei, o greşală de ortografie: 

în gramatica ei. 

„In secolul nostru, un pictor francez cu talent de îrurite, Horace. 

Vernet, a reînnoit în pânzele: pe care a zugrăvit vânătorile de lei”. 
și de: mistreți din Algeria și din Sahara; emoţiunile unor scene în 

care primejdia situatiunilor joacă un rol de. căpetenie ; "dar, fiind. 

însuși | el vânător, s'a a ferit de a comite incorecţiuni: antivânătorești 

ca Rubens, şi tabelurile. lui, aşa. vrednice de admirat, au toate acel 

caracter care chezășueşte întotd! auna vânătorilor o superioritate 

măgulitoare asupra. fiarelor "vânate Lo) Pa - 

“Un tabel de vânătoare africană | a lui Horace. Vernet e ca o 

povestire a vestitului ofiţer francez Jules Gerard, carele, în unspre-"” 

zece ani petrecuţi în Algeria, a. împușcat douăzeci .și cinci de lei 

și a câștigat astfel meritata poreclă de «ucigătorul leilor » 2). Chiar 

“basme d'ar fi câte pove estește vânătorul: şi câte zugrăvește artistul, . 

  

1) Horace: Vernet, născut: la 1789, mort 1a 1863. “Dintre numeroasele lui ta- * 

Dbeluri de tot. felul, alegem :pe cele de vânătoare; el a expus în anul 1836, Vâ- 

nătoarea în pustiile Sahara din 28 Maiu 1833; la.1839, Vâniitoarea de lei în 

Metige ; la 1855, Vânătoarea de mufloni (berbeci sălbateci) de către Marocani;. 

1 ntoarcerea dela vânătoarea de lei ; Vândloarea de mistreți în Sahara..A mai făcut: 

și "numeroase gravuri ; reprezentând. subiecte de vânători. europene. - . 

» 2) Jules: Gerard, născut în. 1817,.a descris vânătorile. sale- în două volume 

foarte interesânte: La Chasse au lion, 1855-şi 'Le lueur” 'de. Lion, 1858, b- -l Alfred. 

Poissonnier şi. Vicomtele” Adolf: d'Iloudetot.au scris. «Biografia lui. IN
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tot:-pare că te scuturi .la idee că:omul se joacă așa. lesne cu vieaţa 
sa pentru un simplu-gust de vânător; dar. când citeşti sau priveşti, 
mult hu trece și afli sau:cel puţin ghicești că fiara cea primejdioasă 
este mai.îh: pericol: decât:omul, că eâ are: să pice învinsă de al-ei 
prigonitor şi atunci îndată, încrederea, bucuria, ba chiar şi mân- 
dria se deşteaptă- toate deodată în inima-ţi, acum liniştită şi mân- 
gâiată. Atunci zici. cu. încredințare: « lată:.un frumos tabel. vâ- 
nătoresc!p, . . NE E re 

i Aceste .consideraţiuni. pot..să-ți :pară a fi' idei metafizice :cam' . 
confuze, — adică, cum am zice, 'după;un: termen inventat. şi pus la 
modă. de un vesel și: spirituos invalid. al :vânătoriei, cam filosoţie 
absolută 1); —.cu însă stărtiesc'a crede: 'că, şi dacă nu ştiu -eu 'bine 

1) « Filosofia absolută! ». Această minunată ştiinţă nouă o cunosc ŞI o -pre- 
țuesc câţi: au petrecut 'şi au râs în vesela societate.a d-lui Iancu R... nepot 
al răposatului Eliad Rădulescu; din feluritele daruri ale unchiului, dânsul a. 
moştenit pe acela neâoş românesc de a şti minunat să păcălească cu vorba pe 
cei slabi de îngeri. Dintre nenumăratele ânccdote glumeţe ale nepotului său, N 
Eliad, într'un articol din « Biblioteca portativă ». (vol. II, Bucureşti, 1860, 
p. 253 şi: urm:), ne :povesteşte:cum el a datpe bete, într'o zi, pe unul din acei 
lingăi, nătăngi și morocănoși de Ardeleni, .cari trec uneori dincoaci de munţi 
în calitate de profesori prospeţi scăpați din.câte. un păcătos de gimnaziu. un-. 

- guresc, lăudându-se că « li-a fost succesu „pe depleanu a absolvire prelectionile 
la filosofia, necumţ <precum; şi cursurile teologali; ergo se recomândăluiese că's 
batăr teologi și filosofi absoluți d rumai buni ca să tâmpească cu neştiinţa 10 fu- 
murată pe bieţii copilaşi de pe aci: Cântărind numai dintr'o clipă arama.:filoso-. 
iului său, păcălitorul nostru, viţă de Târgoviştean bun de gură, îl luă la-:refee 
şi, lăudându-se că şi dânsul a studiat adânc filosofia, mai ales în limba engleză, - 
începu, ca probă de știința și de sistema sa filosofică, să-i toarne, cu o limbuţie 
"modulată pe intonări de cele mai convingătoare, o vijelie de definiţiuni şi: de 
formule cam. de felul următoarei: — Pentru mine, domnule filosof, '.sim-. . 
ţirea este un fluid individual, care; redus Ia cea: mai simplă expresie: printr'o im- 
pulsie comunicativă, şi făcând prin hipotenuză '0 tangentă. prin fibrele sim-. - 
ţitive, străbate prin. toate liniilo. paralele ce se. unese din: natura lor întrun punt, şi prin simţibilitate produc toate senzaţiunile, toate simţimintele senti- mentalismului celor cinci simţuri ce simţualmente: funcţionă: prin: cele. cinei - simţuri şi cad-toate în. sinteza perpendicularei spre: a:'sc-.manifesta. spiritului uman printr'o fosforescenţă. supranaturală -a “intelectului „simţitor, ss, ..-
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să lămurese aceste idei, s'ar putea totuşi stabili în. principiu: că, 

precum arta vânătoriei consistă numai din reguli care fac pe vânător. 
să învingă pe vânat, și nu vice-versa, tot așa și operele literarii sau 
plastice, nu se pot califica cu titlul de cinegetice, decât atunci nu- 
mai când cle prevăd neîndoioasa victorie a vânătorului, chiar şi 
dacă uneori ele ar atrage un oarecare interes de milă sau de admi- 
rațiune . asupra vânatului persecutat. _ : ” 

“ Admiţând. o asemenea definiţiune pentru“ ioate ramurile de. 
bele-arte care se ocupă cu ilustrarea vânătoriei, putem acum să 

trecem în revizuire pe toţi acei pictori. din. diferite şcoli, cari se: 

numesc mai special pictori de vânătoare. . : 

„Dacă Italia şi cu dânsa Spania, rămân mute la fanfarele de ehe- 

mare ale vânătorilor 1), apoi școalele: flamandă, olandeză, franceză, 

. - N 

După “un val vârtej de felul acesta, bietul ungurean, zăpăcit şi uluit, ră- 

mase însă bine încredinţat, «cum că onoratul şi măritul domnu Iancu este 

aprieat o fire cu mult mai proiund și mai absolut filosof decât dânsul, de bună 

samă că încă știuse mintenaș a subtșternere şi a respicare certe materie filosofice 

1are încălcite, întru a cărora esenţie perceperea intelighenţei sale nece-cum nu 

potuse bene a resbatere ». — Judicaţi acum D-voastră, onorați cititori, care 

din doi era mai tare în filosofie absolută!. 

1) Zicând acestea nu voim a înţelege că niciodată, nici un pictor italian 

sau spaniol n'a reprezentat în vreun tabel al său, scene de vânătoare, O asemenea 

aserţiune ar fi foarte lesne de răsturnat. Zicem numai că nici Italia, nici Spania 

„au avut vreun pictor ilustru, care să se fi dat într'un mod cu totul special la 

pictura vânătorilor. ” ai | 

Nu se poate numi & pictor de vânători e boloniezul Domenico Zampieri,: ce-i 

zic şi Dominichino, (1581—1641), fiindcă într'o zi a avut graţioasa inspira- 

ţiune care a produs îrumosul tabel, de un aspect cu totul antic, ce se numeşte 

«Vânătoarea Dianei» şi care se vede în galeria Borghese din Roma. La marginea 

unui crâng și pe malul unei ape, în care se scaldă şi se joacă două îragede zâne, | 

şapte nimie pâdureţe se întrec cu săgețile care de care să nimerească mai bine 

o porumbiţă pusă drept ţăl pe vâriul unei prăjini. Diana stă în fund, la mij- 

locul pânzei, și le arată preţurile luptei, care sunt un arc de aur şi a faretră de 
purpură. Din dosu-i alte nimte privesc curioase; una, pe malul apei, se descalţă; 

„alta opreşte în loc ogarii. „In: depărtare se văd mai multe figuri luptându-se, 

ssunând din bucium, alergând şi purtând, atârnată de-bârnă, o căprioară ucişă. 

La o parte se zăresc capetele a' doi păstori pitiţi în tuliș ca să asiste nevăzuţi ”
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germană şi engleză, răspund toate la apel și [iecare diu ele se pre= a 

zentă cu unul sau mai mulţi artişti însemnați, având această 'spe— 
cialitate. In Flandra, găsim pe Francisc Snyders, amicul şi conlu-— 
crătorul lui Rubens; în Olanda, pe Filip Wouwerman, pictorul: 

de cai și mai ales al calului bălan; în Franţa .pe Frangois Despories- 
și pe J. B. Oudry, cari au fost pictorii oficiali ai vânătorilor date- 
de regii Ludovic al XIV-lea și-al XV-lea ; în Germania, pe J. Elias. 
„Ridinger, . portretarul vânatului înjunghiat .de prinţişorii și: de 

20 grofii nemţeşti din secolul din urmă; în Englitera, trăieşte încă Sir- 
Edwin Henry Landscer, carele a înfipt cu penelul. pe pânză, cele: 

- mai frumoase și mai originale tipuri de câni englezeşti și a poetizat. 

Lic
ă 

[3]
 

e 

moartea tragică a cerbilor măreţi din poienile înnorate şi i din bălă- 
riile fantastice ale Scoției. 

vu 

“In acest. Şir de artişti, care se destizide peste un spaţiu de teii 
sute. de ani, avem ca și o: istorie întreagă: a picturii vânătoreşti, a. 

„ deosebitelor faze prin tare a a trecut; se pare 'că destinele au voit. 
ca, în timpii moderni, această ramură a „artei, „bogată şi variată. 

5 în. identitatea | ei „caracteristică; să încoljeaseăi pe rând, şi să poarte: 

  

la jocul. rziţelor Opera Dominichiniilui e plină, de eraţie, de. Irizima) de. 
mişcare, - . 

lasgitez' (1599—1660), « pintor de' camera'», mareșal .şi amice, al regelui Filip 1V 
fiindcă în peisagiul numit «0 vedere la Prados, din Museo. de Rey dela. Madrid, a 
zugrăvit-eu penelul său energic şi realist o încăierătură înfuriată. de oameni, do 
cai şi de câni, vânând mistrețul; nici. fiindcă, într” un tabel din galeria naţională. 
dlin'Londra, unde figurează regele-călare! cu toată curteă sa, a: schiţat âsemeni o- 
vânătoare de'vicri; nici fiindcă în. mâi multe alte portrete ale'lui Filip IV sau... 
ale. infantului;-Don Carlos Baltazar; i-a prezentat în costum. de. Vânătoare, cu. -arme-în rhână şi câni în preajma lor. +: îi pe --. 

- Acestea sunt flori gingaşe, răsările ici colea; pe cânipul înăpustitţ: enăpăstuit>- in Spania şi în Italia al artelor vânătorești; dar'cu:o floare: nu se face primăvară „ nici cu: un -tabel .sau: două, o. şcoală:-de. pictură: n - i 

-Nu'să poate-iâr nunii & pictor de. vânătoare.» nici Spaniolul Don Disgo! Ve- 
%. 

«
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rod treptat în. fiecare din țările culte 'ale nordului Europei, fără :că. 
într'i însa să: 'se ivească vreun interval de amorţire... Ca raniuira aurită, 

a: zeiţei. de. sub pământ, abia un. penel :consacrat Dianei: începea. 

a șovăi. în mâna. artistului îmbătrânit, şi altul răsare. subt. o. climă. 
"vecină, ca să întreţină tot vie, admiraiunea penru estetica vână- 

torească ; . ., 

| Primo avulso non. deficit alter- 

i aaa Aureus, et simili trondescit Virga metallo i): 

După ce, în timp de mai Tnulţi secoli;. vânătoria n! '2 avut alţi 
interpreți plastici de cât pe migăloșii miniaturiști, cari înluminau. 
cu poleiele și cu văpsele cleioase mulțimea de manuseripte, după. 

care castelanii secolului de mijloc învățau, prin citire şi prin exem- 
ple zugrăvite, . regulele însemnate în cărţi vestite pe acele vremuri;; 

precum «De arte venandi cum avibus », scrisă de împăratul Ger- 

maniei, Frederic-al II-lea; «Le livre du roy: Modus et de la royne 
Racio »; «El libro de la :Monteria que mand6 : escriver- el rey :Don: 
Alonso de Castilla y Leon»; « Les deduitz de. la chasse des bestes' sau-: 

vaiges» de Gaston Phoebus, pe.care nu l:ai: trecut nici tu Cu .ve- 
derea, : şi încă altele ) care au constituit mult timp toată literatura: 

5). Virgilii, Aeneid, «lib: > VI, ve 1034. 

, „+ « Rupând una, nu lipsea alta - 

aa Tot de aur şi ramura înfrunzea de același metal! >. . : 

2) “Cartea impăratului Frederic al II-lea, fiul lui Frederic Barbăroşă (11911250), 

"a fost.mai întâi. tipărită la 1596 de Velser (Augusta Vindelicorum, adică Augs- 

- burg),.1 vol. în-80 şi mai completă. de Jos. Gott. Schneider, la Lipsca, 1788—89, 

2 vol. în 40, — Le livre du roy Modus (et de la royne Racio), tipărit. mai întâi. 

în Chambery, la 1486 în. ol. got., a fost reprodus, cu o prefaţă de, a-l Elztar 

Blaze,. Paris, 1839, în 8, cu 50 stampe. Am.menţionat mai sus-opera lui Gaston. 

Phoebus, comite de Foix. Cartea spaniolă « Libro de la. Monteiva 3 scrisă după ordi-. 

nele: regelui” Alfons ăl XI-lea, învingătorul: Maurilor la.bătălia. del Salado, a fost 

tipărită de. Gonz. Argote de Molina, la Sevilia, 1582, în fol.— Voiu mai adauge 

la această listă de bibliografie archeologică a. vânătoriei încă două cărţi curioase:. 

una fiiridcă este 'opeta unui rege al Franciei și vânător. „vestit,: La chasse royale' 

par. Charles IX,:roi: de. France, Paris, - 1625, în. 8, cu. stampe; și alta, fiindcă. 

*- ne deserie vânătorile cu șoimii, nu numai în Occident, dar şi la Grecii: bizantini. 

-
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şi toată arta: vânătorilor, apoi tocmai în secolul al XIV-lea, artişti 
adevăraţi începură a se inspira din subiecte. vânătoreşti.: ' 

- Am 'spus în ce mod, mistic sau dramatic, Albert Diirer şi: P. 
Rubens au conceput asemenea subiecte. Ei 'au fost fără îndoială 

bărbaţi. de geniu, dar nu se pot numi curat pictori de vânătoare. 
Altora, mai puţini geniali, dar nu mai fără talent, li se cuvine un 
titlu aşa special. 

Sunt aceia chiar despre cari am zis ădineauri că, în răstimpul 
„de trei secoli, din al XIV-lea şi. până acum și-au trecut din mână 

în mână fitilul învăpăiat al operelor de artă cinegetică, 

Et, quasi cursores vitai lampada' tradunt 2). 
a 

In fruntea lor; timpul a pus. pe: flamandul Francis Snyders 2), 
cel care a. lucrat alături 'cu marele Rubens şi a împărţit cu dânsul 
meritul multor picturi în. care. Rubens făcea figurile: omenești, iiar 
Snyders, animalele, fără ca acestea .să dea de; ruşine productele 
ieşite din mâna faimosului maiestru, Vieaţa care fierbe în oamenii 
lui Rubens, mișcă cu aceeași vigoare și pe fiarele lui Snyders. Ochii 
lor scânteiază, nările lor răsuilă, fălcile lor spumegă, botul lor 
căscat e jilav de sânge, și când artistul ne arată câni întărâtaţi,. 
dând năvală asupra unui mistreţ, rupându-i șalele, mușcându-l 
de urechi, lăsând pe unii dintr'înșii spintecaţi la Pământ, pare că se 

  

„şi la Turci: Falknerklee, bestehend in drey ungedruchen VVerken iiber die Fal- 
kenerei : 'nămlich: 1. Das :Falkenbuch (tiirkisch) ; 2. “Iegaxocoplov, das ist die 
Habichislehre ; 3. Kaisers Mazimilians Handschrijt iiber die Falknerey... aus 
dem tiirkischen und griechischen verdeutscht und herausgegeben. von _Ham- 
mer-Purgstall. Wien 1840, în 8,'cu stampe. 

1) Lucretii, De rerum natura, <lib. „> IL, v-79; e Şi ca alergătorii, îș îşi trec tacla : 
vieţii 2. Această vestită și frumoasă imagine o prezentase: mai înainte Platon, 
Leg. VI: «xaddneg iauzd6a ov Biov nagasi6ovrac ăllorc £E ăliowv ».. . 

:) Francis Snyders (1579—1649) a fost pictor al regelui Spaniei; Filip III,: 
şi al arhiducelui Albert din "Țările-de-Jos, El a făcut tabeluri de vânătoare, : 
animale şi nature moarte; 'cele mai principale sunt în galeriile Belvedere -din 

*- Viena, Luvru-:din-:Paris; Ermitagiu' din St. Petersburg, din. Bruxela, Anvers, . : 
Amsterdam, Haga, Munic,' Dresda, şi Florenţa. 
cele mai faimoase. . 

Vânătorile lui de mistreți sunt 

.
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şi aude răsunetul lătrăturii lor, chelălăitul lor de bucurie 'sau de 
durere, 'grohăitul fiarei şi sunetul cornului. de vânătoare. :Mai bine 
detât aşa nu se poate reproduce cu pinsula impresiunea ce resimte 
câmpeanul care, trecând prin pădure, vede deodată strecurându-se 
pe.lângă dânsul un dobitoe mare și negru, | cu haita lui. de dulăi, 
urlând în urmă-i cu turbare. i 

Aci se poate mai cu seamă pricepe deosebirea ce există între 
Snyders, pictor din şcoala flamandă, şi artiştii: din școala; olan- 
deză cari au tratat asemenea subiecte. Filip. Wouwerman 1), spre 
exemplu, în loc de a ne duce'chiar'pe.scena dramelor. vânătorești, 
ne preumblă numai în preajma lor, aărtându-ne, când pregătirile. - 
de vânătoare în. curtea castelului seniorial, când popasul în rariștea. 

„pădurii, când vesela întoarcere a vânătorilor. izbânditori.! El. foarte: 
rar ne face să fim faţă chiar la întâmplările luptei; acelea pentru 

noi rămân afundate în zarea aburoasă a peisajului. Din contra, 
Snyders, ne mână: mereu "pe câmpul. de bătaie, în mijlocul vână- 
toarei, în sânul codrilor. Cerbul și cânii sunt actorii de căpetenie 

ai tabelului său; 'minutul ce-i place mai mult a alege este acela“ 
când animalul, zădărit de haita primenită, își- ia inima în dinţi şi 

se apără cu desperare sau sare d'asupra cânilor sângeraţi, pe cari i-a 
spintecat cu 'coarnele sale. Acela e şi momentul cel mai dramatic, 
cel mai interesant al vânătoarei ; neștiind încă bine cum are să se 

aleagă urma,. privitorul î îşi închipucște că dobitocul, sprinten, ușor, 

pe care-l împodobese chiar armele sale, 'va izbuti poate să scape 
și de dinţii : aprigi ai dulăilor şi de junghierul vânătorului care, se 
apropie. A : i Ne . | 

Wouwerman a fost cel dintâiu pictor care a. ştiut să scoată la 
iveală graţia călăriei: și carele, reprezentând ' mai: adesea 'scene cu 

e 
i ” N , 

5 Filip Wouwerman, născut în. Harlem (1620—1668), a făcut.un număr. 

considerabil de. tabeluri de dimensiuni în genere mici, în care figurează pretu- 
tindeni cai şi neapărat un cal alb. Mai toate galeriile “publice ale Europei şi 

mulţi particulari posedă tabeluri de ale lui, care se vând acum — când se găsesc —' 

  

pe preţide 10 până la 40 mii franci unul. Tabelurile falş atribuite lui Wou- 

„werman sunt încă şi mai numeroase.
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“mobili dela ţară,: cu cavaleri galanţi, cu. vânători, a făcut ca, în 

pânzele 'sale, calul să -fic: întotd'auna figura de căpetenie ; în mul- 

țimea cea mare de: producţiuni ale lui nu se găseşte o singură pic- 

tură în care să nu se zărească măcar un șold de cal, iar mai cu "deo-- 

scbire un căl bălan. Aşa de mult i-a plăcut a da cailor'rolul principal, 

încât chiar și în ânătorile sale, pictorul măiestru,. temându-se a. 
răschira interesul, “mai niciodată .nu s'a ispitit a înfăţişa cerbul 

în lupta sa disperată cu cânii, precum -au făcut Snyders, Oudry . 

"şi chiar marele Rubens; el a. înţeles că atunci când cerbul, în fuga: 
sa minunâtă, sc avântă ca în sbor, d'asupra. rovinilor, sau iese din: 

crâng și se ivește. un minut prin câmpie, cu capul ușor plecat pe 
umeri, cu trupul șuiu și elegant, cu părul plăviţ, încântător de 

wrație și de iuţeală, a înţeles că ar fi peste putință. ca atunci toţi. 
ochii să nu se ţintească asupră-i i și'ca cl să nu soarbă la 'sine. tot. 
interesul privelişti... [ i aie 

___ De aceea Wouwerman mai i adesea lasă a 'se bănui vânătoarea, 

sau.0 schiţează î în depărtare, chemând vederea spectatorilor asupra. 

pregătirilor și urmărilor acestei plăceri; el îi polteşte să asiste la. 

Plecare, la Băutură, la Popas sau la acea veselă gustare ce se chiamă . 

Intoarcerea dela vânat. Vânătorii, aci înghit un pahar. mai. nainte 

de a:se porni, aci se odihnesc pe iarbă verde, cu caii lângă dânșii, 

aci iar sosesc voioși, sunând fanfarele lor de izbândă. Damele, gra- 
ţios plecate. pe şelele lor de catifea neagră, se uită cum șoimii se 
răped în aer pe păsărelele spăimântate; una din ele s'a depărtat. 
în taină spre pădure şi după dânsa, aleargă, în fuga calului său alb, 

un galant cavaler,. ducându-i vălul pe care ea l-a uitat atârnat. 

de craca unui. copaciu; tocmai în fund, pe. "marginea -pădurii, se 

zăresc, prin ceața umedei Olande, cânii urmărind un cerb abia profilat. 
Pictorul din Harlem, ca odinioară francezul Jean Goujon, sculp- 

torul : Dianei. de: Poitiers, a privit vânătoarea, nu ca Snyders, - pa- 
sionatul' iubito al 'sălbaticei naturi, ci oglindită prin razele mai line 
ale” unui prism de “elegantă curienie. ..- . 

'Fot: astfej,- învățăturile mândrului. amic. al lui Rubens, irecâna 
peste o generaţiune în mintea unui “alt pictor „de. vânătoare, 
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francezului Frangois Desportes 1), au luat şi aci un caracter mai puţin, 

sălbatic, mai- potolit. Pornirile limpetuoase ale: lui: -Snyders se pre- 
schimbară în mișcare, sub: penelul: lui. Desportes; furia -ce înii-. 

pări acela în chipurile de animale se prefăcu, la acesta, într'o vioi: i 

"“ciune tot așa: de veridică, dar 'mai puţin întărâtată. Ce cra foc și -: 
zor pe pânzele măiestrului flamand, deveni graţie naturală și vioaie 
pe. ale discipolului francez. Snyders. zugrăvise,- alături cu' amicul 

său "Rubens, vânători la care se cereâ o:inimă de viteaz. Desportes ” 
- reprezentă petrecerile . vânătorești ale Curţii şi. ale :domhilor. ce o 
înconjurau. Ci toate acestea, în tabelurile'lui,-carăcterul vâniătorese -: | 

este cu mult mâi bine marcat 'decât în ale lui Wouwerman; el:nu ” 

se sfiește:a' wmiple -un cadru întreg cu chipul: sbârlit al unui lup, 

apărându-se -crâncen- în contra unei întregi droaie de câni, cari îl . 

înhaţă: de gât, de urechi, de coamă, de pulpe, de pre-unde!l pot 
apuca.. Botu-i rânjit le arată colţi ameninţători și limba, « de. goană »!: 

multă, îi iese: uscată din „gâtlej. - 

110 

x 

„„. Negreşit, amice, că pe când te aflai şcolar:î în: Paris, vei îi rătăcit 
uneori.! Dumineca, — când “ploua! afară sau -mai ales când: vântul 
fluiera în pungă —— prin lungile săli ale Luvrului, căptușite cu ta 
beluri din școala franceză. Nu se poate atunci ca tu, având fără în: 
doială de copil:instinctul vânătoriei, să nu 'te fi oprit câteodată 

dinaintea vreunei pânze pe care se văd frumoși câni de vânătoare, 
-130 prepelicari, copoi şi alte soiuri, stând cu: îngrijare prin bălării un 

stol de potârnichi, sau sculând răpede o 'păreche de fazani cu penele 
aurii, Acela a fost un Desportes, dacă nu cumva va îi fost o operă, 
a lui .Oudry; căci amândoi acești pictori și-au împărţit în lungă 

lor vieaţă,: favoarele curţii Franciei, zugrăvind “toate “ vânătorile “ 
135 „regale. și poktretânid pe rând toţi cânii cei mai aleşi din haitele dela 

1) Frauicois Desportes (1661-4742 ) pictor francez, şcolar al flamaidului Ni a. 

casius, carele învățase pictura dela Snyders. Tabelurile lui de vânătoare, portr ete 

şi 'animale, sunt 'dâstul de numeroase (23) în galeria Luvrului; apoi se 'mai - 

găsesc şi: în muzeele dela: Lyon,. Grenoble, Rouei, Valenciennes, Nancy. Vezi: 

- Cl&ment de' Ris, Ls mustes de Province. — Măi multe: casteluri regale 'au. fost 

decorate, în parte, de Desportes: Fontainebleau, Versailles; Trianon,. etc. 

„
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St. Germain, dela Fontainebleau dela Rambouillet și dela Compiegne. 

Se zice că Ludovic al XV-lea, ba și strămoșul său; marele Ludovic 

al „XIV-lea, se: veseleau foarte când li se aduceau acele portrete 
şi le plăcea să recunoască și să-și aducă aminte numele fiecăruia 
din -cânii lor..de -vânătoare: — € Acestea sunt Bonne, Nonne ŞI: 
“Ponne!» — va fi. zis cu gravitate Ludovic cel Mare, văzând cele 
trei cățele negre și albe, zugrăvite de Desportes. — «Aceştia sunt 
Mitte și Turlu»; — va fi strigat râzând Ludovic mult-lubitul, re- 
cunoscând copoii săi portretați de  Oudry.. 

J. B. Oudry 1), care luă hotărîrea de a deveni pictor de vână- 
toare, din momentul când într'o zi profesorul lui îi zise, vâzând 
cum schiţase un câne: — « Tu n'ai să fii altceva decât: un zugrav 
de câni », — Oudry, care a ilustrat cu așa mult spirit şi talent fa- 
bulele lui Lafontaine, Oudry fu contimporanul sau oarecum ur- 
mașşul lui Desportes. Nu este tocmai lesne a deosebi, unul de altul, 
pe acești doi artiști; modul de a vâna şi întâmplările vânătoarei, 
fiind pe timpul lor, mai tot mereu aceleaşi, subiectele lor de ta- 
beluri se repeţese neîncetat; apoi amândoi fusese mai la acecași 
şcoală, . adică învățase dela elevi ai .maestrilor flamanzi.. "Cu 
toate acestea, observându-i bine, se văd şi deosebiri în spiritul: lor. 
Desportes are un talent lesnicios şi îmbilșugat; “el vede,. pricepe 
și imită natura mai mult cu o graţie naivă decât cu. știință şi pre- Ă 
cugetare. Din contra, Oudry este cu mult mai priceput, mai dibaciu 
în: meşteștigurile artei; cl știe să împartă-mai bine lumina, să în- 
tocmească mai frumos o grupă ; el este întrun cuvânt mai academic; 
dar. prin aceasta . chiar, inspiraţiunile-i -sunt mai, puţin vioaie și 
coloritu-i mai ofilit decât ale lui Desportes. Pentru dânsul, natura 
e :dominată de artă; tigrul sub pinsula .lui se îmblânzește, pantera 
se înmoaie, leul se domesniceşte, dar cerbul își păstrează, toată a 
lui eleganţă, căprioara toată gingășia ei şi, în genere, vel: ştie să 

  

?) Jean Baptiste Oudry (1686-—1755), şcolar al lui Largillitres, a gravat în= 
suși multe. desemne: Tabelurile lui sunt la Luvru,. precum și în muzeele din Dijon, Toulouse, Montpellier, Nantes, Rouen, Caen, etc. Vezi Cl&m. de Ris, Les mustes de: province, : -: | - E PD
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aleagă minunat priveliști plăcute, pentru a “grupa. într'însele scene: 
de vânătoare,, a n -: 

Amândoi. acești pietori. au trăit foarte bătrâni şi se , poate zice 
că ci au fost analiștii plastici ai vânătoriilor din secolul de: mărire: 

170 al regalității franceze. Pe atunci, plăcerile cinegetice ale regilor 

costau . Statului milioane pe fiecare an;. slujitorii vânătoriei,” mari 
şi mici, formau o întreagă armată; cânii erau crescuţi și hrăniţi 

cu miile; pădurile erau păzite cu îngrijire ca să fie mereu pline de 
cerbi, de căprioare, de lupi și de mistreţi.. Toate acestea.se făceau 

115 culuy, cu pompă, cu o solemnă maiestate. Așa se cădea marelui Rege! 
„Înțeleptul Lafontaine, pentru care Qudry a lucrat minunate 

gravuri, povestind despre brotocelul. care 

__ atât s'a umilat 
, e încât a crăpat * NS 

IP 
: E - - e: - e 

180_'a zis, sfârșind această jalnică, « dar nefolositoare istorie: 

„Le monde est plein de „gens qui ne “sont pas plus sages. 

Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs;: 

Tout petit prince a des ambassadeurs; - " 

„„. “Tout marquis veut avoir des pages 1), . Ri 

185 Potrivit cu această “slăbiciune a omenirii, prinţişorii. şi margrafii 

nemţeşti, cei despre. cari fără îndoială fabulistul zice: că se umflau 
cât puteau ca să aibă ambasadori şi paji, voiră să țină şi ei haite: 

luxoase de vânătoare, ba și un pictor ca să-i ilustreze, ca Desportes 
şi Oudry, pe regii dela. Versalia. RR 

1) J.atontaine, La areiouille şi qui se veut faire aussi grosse que. le e boeuj. (Broasca 

ce vrea să se facă tot atât de mare ca boul). Ă 

” „+ Lumea este Blină de oameni cari .sunt tot aşa de nebuni. 
” Fiesce negustoraş vrea să clădească ca boierii cei mari;. 

Fiesce prinţisor are. ambasadori, 
Fiesce înărchiz vrea să, aibă paji 9.. 

.D- 1G. Sion a localizat această fabulă în 4101 laduee Bocuret, 1 186, paz! 108, 

« Broscoiul și boul».
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.. Acesta -5e întâmplă să fie un om plin de țalent în naivitatea 
lui, precum se găsesc adesea. oameni printre nemți. Johan Elias 

Ridinger 1), născut la: Ulm,. printre Șvabi; lucră neobosit mai mult 
de: o' jumătate de secol, când cu .pinsula pictorului, când: cu -plum: 

bul desemnatorului,“ când - cu :dăltiţa 'gravorului, câ să reprezenie 
cerbii. vânaţi de nobilii lui patroni și animale sălbatice de prin iine- 
nâgorii, și ilustraţiuni la fabule copilărești compuse de dânsul, şi . 
figuri de călărie și “de: vânătoare cu: cânii și cu șoimii, Călătorind 

- din 'loc în:loc, el făcea” pretutindeni chipul animalelor. ce întâlnea; 
însemnând cu :scrupulozitate proveniența: lor ;:astfel,. nu uită chiar 

a scrie pe portretul unei babiţe guşâte:: Am împuşeat accastă pa- 
săre pe Dunăre, între Peterwardin :și. Belgrad ». P'aci; p "aci: Ri 
dinger era să vie și până la noi! i 

Dar la nimic el nu îu mai meşter. decât la reprezentarea vână- 

torilor de cerbi, pe care le-a înfățișat cu o artă admirabilă în toate. 

cripeţiile lor variate. A trebuit ca. în secolul nostru să apară pic: - Y p 
torul englez Landseer ”), cu _mhăreţele sale figure de cerbi, 'domi- 

nând printr:0, 'nespusă : "putere dramatică _peisagele, neguroase “ale 

| munţilor Scoției, pentru ca tabelurile și. gravurele f în care Ridinger. 

a soris epopeea cerbului să. aibă -rivali:.vrednici de: dânsele. 
> 

3) Tohan.Elias. Ridiiger (1695—1767).+ Pe lângă tabelurile. lui cu'uleiu, care 
sunt î în „genere mici; el-a făcut multe desemne; apoi a mai-publicat în Augsburg . 
și o mare câtime de albumuri şi de foi grav ate, printre care vom însemna că mai 
remarcabile pe cele următoare: (Cine n'a: văzut, fără ca să ştie poate, d'ale, 
lui: Ridingâr)?: 'Parfaite et exacte reprăsentation. "des! diveriissemenis des grands 
-seigneurs, 36 stamp. 1729. — Represeniation des plus remargitavles cerfs ei :au- 
tres animauz destines a €tre chasses par les grands seigneurs. 100 stamp,-1768.— 
Abbildung: der -jagtbahren Thieren. 90 stamp.:4740. — Entbwurf. einiger Tihiere, 
:90 stamp. 1740. — Fables morales „tires du royaume: dea animauz;:16: stamp. 
Aââ, — Lart de monter ă cheval, 22, stamp. 1722, — Chasseurs au tir el au vol. 
11 stamp. — "Cele mai bune tabeluri ale lui Ridinger sunt la Londra, st. jPeters- 
burg, Lipsca şi ' Augsburg: a 

3) Sir Edwin Landseer e născut | în Liohdra la 1803... Pictor înseninat și fa- 
vorit al Engliterei, el a fost numit asociat al Acaderhiei Ia 1830 s şi nobilit la 1850. 
“ubelurile lui 'de' vânătoare și de câni, percum Și portretele; i i-au  ereăt: o: râpu-. : 

dsr e 1aţiune meritată în toată lumea. 

14
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210 Dar Ridinger, subt a cărui mână “de meşter, natura sălbatică a 
fiarelor s'a destăinuit întrun chip așa de „măreț, a fost totdeodată 
şi artistul carele, cu o deplină naivitate, a făcut, cum aim zice, Şi 

catagrafia- de răposare a vânaturilor senioriale din continentul: 
| Europei; numai în stampele şi în albumurile lui, se mai văd încă 
215 astăzi tipurile și costumele acelor slujitori, puşcaşi, hăitari, bă- 

- tăiași, şoimari, cari compuneau personalul vânătorilor din secolul 
trecuti. Când răsfoește cineva acele pagine pe care stau figuraţi nu- 
mai oameni în livrele galonate și cu peruci pudrate, trubaci găi- 

__ tănaţi cu cornul de vânătoare încolăcit subt umere și păsărari în- 
220 zorzonaţi cu șoimul pe mână, pare că şi aude fanfarele cântate pe - 

_ton piţigăiat de corul vânătorilor din oratoriul bătrânului Haydn. 
In timpul de acum, cu tot talentul artistului-ce le-a gravat, 

acele imagine a căror vreme a trecut, ne aduc aminte pe faimosul 
marchiz al lui Bcrunger, carele, în secolul nostru egalitar,. visează 

225 scutiri şi drepturi ce au fost de mult spulberate de suflarea lim- 
pezitoare a timpului. 

ai - Vivons done en repos. . - Vous, pages ct varlets, 

Mais l'on m/'ose parler d'impots! " Guerre aux. vilains et rossez-les! 

Â VEtat pour son bien Et toi, peuple animal, 

230 Un gentilhomme ne doit rien! Porte encore le bat isodal, 

235 e E “Seuls nous chasserons 

i ă Et tous vos tendrons 
Subiront lhonneur 

Du droit du seigneur. _ 

Chapeau bas! Chapeau basl. 
240 | Gloire au marquis de Carabas 1). :- 

” Chansons de Bâranger, Le marquis de Carabas. <ibid.» 

Să trăim dar în pace. i „Voi, posluşnici şi scutelnici, 
“Dar.ce! vine să-mi ceară mie biruri? Bateţi pe mojici şi-i prăpădiţi! 

, Aflaţi că pentru averea sa - Iar tu, popor dobitoc, A 

Un nobil nu datoreşte nimic Statului. Vin de te pleacă sub'jugul boieresc. 

7 18
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„Dacă în aceste pagine învălmășate, am lăcut.o parte aşa de 

însemnată bătrânului Ridinger, pe care cele mai multe cataloage ' 
de muzee și pinacotece îl trec în tăcere, cauza a fost că am găsit. 

în capul biografiei lui, scrisă de neobositul istoric al pictorilor din 
toate școalele, de Charles Blanc 1), câteva cuvinte care, —cu gândul 

la tine, — mi l-au semnalat întrun mod cu totul particular. - 
Dar mai înainte de a copia după Charles Blanc, să nu uit a măr- 

turisi un păcat în care am picat, zău numai din dorinţa ce 1n'a pă- 
truns ca să mă supun în sfârșit și eu preţioasei şi puţin urmate 
poveţe a lui Oraţiu: : 

Sernper ad eventum festina 2) 

Știi, frate, cau ajuns băieţii să te dea de primejdie în Țară la. 
noi! Nu poţi să mai scrii un rând, fără ca să te descoasă şi să-ţi ia 
socoteala că adică, de unde ai furat cutare idee și de unde ai tradus: 
cutare pasagiu? Ce plăcere mai poate gusta atunci un biet Român, 
care și-ar fi pus Dinișor numele său pe o carte sau pe o cuvântare, 
rumegate de altul și scrise în vreo limbă străină, scrieri pe care cl, 
mintosul, le-ar fi scos frumușel pe româneşte, curate şi luminate 
şi numai bune de deochiu, ca apa ne 'ncepută? 

S'au deprins să stea mereu la pândă, drăcoșii, ca şi când altă, 
treabă mar mai avea; caută, miros, se îurișează prin cărţi şi di- 
buesc mai rău de cât copoiul când adurmecă  dâra fiarei prin ță- - 
rână, și bine n'apuci să te bucuri de vre-o nevinovată haiducie ce 

Numai noi vom avea dreptul a vâna 

Iar toate codanele voastre 

Vor avea marea onoare - 

A ne plăti dreptul (feciorici datorit) stăpânului. 

- Jos căciula! jos căciula! : 

Taceţi cinste marchizului de Carabas! 

:) Charles Blanc, Ifistoire des peintres. de toutes les Icoles 3— operă care 
se publică acum de vre-o 25 de ani şi care a ajuns a avea peste 580 de fascicole... 

2) Moratii, Ars poetica, v, 148: q Mereu grăbeşte către sfârşit! p, |
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te-ai ispitit a face prin codrii literaturii, când, fără veste, te Şi po- 

meneşti dovedit. Atunci se fac Dunăre de mânie, d-nealor, pare 
că i-ai fi jăfuit chiar pe dânşii, de averea lor. 

La noi în Țară însă a dat Dumnezeu că n'avem lege care să ne 
poprească de a vâna pe moșia altuia, şi până acum nu s'a întâm- 
'plat ca vreun proprietar să facă pretenţiune că l-ai despuiat -de 
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vânatul său. Dar neamul scriitorilor, — totd'auna și pretutin- 

deni mai arţăgos, —nu numai că-şi apără morţiș toate ale salc, 
dar încă duce şi grija autorilor de peste şapte ţări și șapte mări. 
Indată ce te-a călcat focul ca să-te dovedească vreun colțat din 

şcoala nouă că ai făcut în carte-ţi, oarecare împrumuturi. tăinuite, 
adică, : cum .am zice, vreo ciupeală, fericirea lui e să te scoată în 

vileag. Se grăbeşte, păgânul, a da sfoară în Țară că te-a prins cu 
mâna în sac; te aşterne prin gazete, cu frazele originale ale hoţului 

de păgubaș de gât; te batjocoreşte cum îi vine la gură și la pană; 
te pune la rând cu pungaşii, cu controbonzii, cu "calpuzanii. .. 
Vai de lume! 

Văz că tu, șiretule, te-ai ferit de asemenea neajunsuri și, judi- 

când după vorba Românului, că «paza bună întrece primejdia 
rea », “ai înşirat O listă de toţi autorii cinegetici pe cari i-ai consultat 
pentru Manualul tău. la să vedem și cu dacă se va găsi vreunul 

destul de priceput ca să ghicească cum că am tradus de pe Charles 
Blanc, rânduri întregi din vieţele lui Synders, Wouwerman, Des- 

portes și Oudry? Cât despre Ridinger, iată, mă dau singur prins și 
încep a traduce de unde-ţi spusei: 

«Dacă eşti vânător, trebue să cunoşti pe Ridinger, căci toţi 
vânătorii-l cunosc, prea puţin în adevăr prin pânzele sale ce sunt. 

rare, dar foarte mult prin numeroasele stampe ce s'au gravat de 
pe dânsul sau pe care le-a gravat însuși el, de pre desemnele sale. : 
Numai de le vei vedea acele gravuri, te apucă gustul vânătoriei; 

căci întrînsele se simte miresmele răcoroase ale codrilor şi, ca să 

zic așa, abureala pătrunzătoare a fiarelor sălbatice. Toate cuno- 

ştinţele vânătorului stau coprinse în opera numeroasă și variată 

a lui Ridinger...». 

- IN 18*
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-.. Negreșit că tu, ca şi mine, vei fi văzut adesea în ireacăt gravuri 
de ale lui Ridinger, precum ai văzut la Luvru, tabeluri vânătoreşti 
de Oudry și de Desportes, ba chiar de Wouwerman și de Snyders, 
“precum încă nu este-prin putință ca să nu fi văzut și să'nu fi ad-" 
„mirat cerbi şi câni zugrăviți. de Landseer. Acest artist eminent, 

- răsfăţat, acum de o jumătate de secol, de toată acea spumă a so- 
cietăţii britanice care poartă numele de I/ighhfe, a avut meritul 
de a însinui gustul frumoaselor arte printre petrecerile sportului 
englez şi a creat astfel o întreagă școală de artiști contimporani, 
ce s'ar putea numi fașionabili şi printre cari s'a deosebit mai cu 
seamă, pe continent, francezul Alfred Dedreux, pictor elegant al - 
cavalcadelor și al vânătorilor du beau-monde parisian. Ă 

In urma acestora, furnică astăzi prin capitalele Europei apusene 
o gloată de zugravi, cari, pe toată ziua, aștern pe pânză şi pe carton, 
sau chipuri diafane de cai de alergătoare, race-horse şi de joley 
pestriţi, expuşi la vederea amatorilor pe înverzitul turf, unde ei se 
întrec la steeple-chase, sau portrete de dulăi, de câni şi de căţei din 
toate acele felurite rase, cu care Englezii și imitatorii lor petrec sau 
se serv spre a goni și a prinde tot soiul de vânat, începând dela 
mândrul fozhound, care S'aţine nemiluit pe urma fiarelor din codru, 
până la ciuful de pinch, care sucește gâtul chiţeanilor și dela vâr-. 
tosul bulldog cu. botul cârn și turtit, până la delicatul hing-Charles 
cu părul flocos şi moale ca mătasea. | aa 

Dar vânătoarea, privită din punctul de vedere artistic al pa- 
sionaţilor sportmen, îşi are azi literatura ei, precum își are și artele 
sale. Aș repeta nume de 'autori coprinși în lista întocmită de tine, 
dacă m'aş încerca să fac o analiză critică, demnă de a figura în 
gazeta numită Sporting-Magazine, și apoi vicomitele Adolt 4'Hou- | 
detot şi domnul Elzâar Blaze 1) au luat de mult asemenea sarcine, 
pe care ştii bine cu câtă știință, talent și spirit le-au îndeplinit. 
D'aș fi mai vânător, sau-dacă noi toţi am avea materie şi mijloace, 

  

2) Vicomte Adolphe d'Iloudetot, Chasses exceptionnelles, Paris 1849. —. Elzear Blaze, Le chasseur conteur ou Chronique de la Chasse, contenani des hi- stoiers, des contes, des anecdotes, depuis Charlemagne jusqu'ă nos jours, Paris, 1810.
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„mai bine ar fi să facem, pentru ţara noastră un album sau un keap- 
sake luxuos ca acela pe care o companie de nemeși maghiari, având 
în fruntea lor pe comitele lim.: Andrasy, omul politic de astăzi, 

l-au publicat, sânt acum câțiva ani, sub titlul: « Vânătoarea şi Sportul 

în Ungaria D : ' 

IX 

Dar la ce să ne suim așa de sus cu zădărniciile? La ce să căl- 
căm orbește pragul semeț al trufașelor palate, unde o să ne întâl- 

nim poate numai cu neajunsuri și cu „umilinţe? Nu -sântem: noi 

oare strănepoţi ai poetului carele a pus mai presus de toate, auream 

- mediocritatem 2), vicaţa simplă, modestă, și fericită, pe care tot omul 

și-o poate dobândi, când ştie să-și mărginească trebuinţele, şi plă- 

cerile după a -sa putinţă?. Ș 
Nu am învăţat noi minte din zisele vechiului nostru letopisiţ, 

când cl ne vorbeşte despre deşănţatele polite şi vâvniri ale Domnilor 

celor lacomi și necumpătaţi? «0 nesăţioasă hirea omului, spre 

lăţire şi avuţie oarbă; pre cât se mai adauge, pre atâta râhneaște ! 

Pohtele omului nau hotar; având mult, cum n'are avea nimica 

îi pare; pre cât îi dă Dumnezeu nu se satură; având bun al șău, 

  

1) Les chasses et le sport en Hongrie, Wapris Voriginal hongrois par Mrs les 

"comtes Emmanuel Andrassy, M. Şandor, B. Festetitz et les barons Orezy, F. 

Podmaniezky, B. Wenckheim et G. Szolheck, trad. par J. B. Durringer et A. 

Schwiedand, Pest., gr. fol. cu 25 stampe colorate. . 

2) Ioratii, Carmina, lib., II, 10, 'v. 5—8: 

"« Auream quisquis mediocritatem 

Diligit, tutus caret obsoleti 

" Sordidus tecti, caret invidenda 

Sobrius. aula ». Ă 

4 Cel ce se mulţumeşte cu preţuita mediocritate, rămâne şi i fort de ruşinea 
unei locuinţe ticăloase, și apărat cu înțelepciune de a râvni la palate»...
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şi la al altuia bun a-l cuprinde : cască, şi aşa, lăcomind.la al altuia, 
sosește de perde şi al său!»1). 

“Şi apoi încă n'am fost noi toţi legănaţi din pruncie cu acele 
strofe primăvăroase în care ni s'a spus cum omul poate să guste, 
sub poalele glorioșilor noștri Carpaţi, toate bunătăţile vieţii ticnite? 
Obosit, desgustător de deşertăciunile, de vicleșugurile, de zavistiile 
lumești, care l-au făcut pentru.un timp. să-şi oropsească chiar şi 
citera favorită, — scumpa moștenire dela  glorioşii săi părinţi, — 
poetul român își aduce cu drag aminte de dulcea vicaţă dela țară, 

- de .liniștitele privelişti. ale câmpului, de. învietoarele. plăceri ale 
vânătoriei, și atunci, în versuri limpezi şi lin legănate, el ne descrie 
traiul pașnic și fericit pe care noi, nesocotiţii, îl jertfim pe toată” 
ziua sgomotoaselor amăgiri alo vieţii de oraș. 

Ascultă-l şi acuma, amice, cât de dulce şopteşte, în vechea 
sa limbă:. 

Se întinde o câmpie 45 Lăsând ale lumei mare 
Pe sub poale de Carpaţi, Cinsti, nădejdi şi fumuri seci, 
Câmp deschis de vitejie Amăgiri cu "'ncredinţare, 
La Românii lăudaţi. | Vrăjmași calzi, prieteni reci, 

Surpături sunt de o parte Acolo cu sânătate, 
D'un oraş ce a domnit; 50 Cu odihna însoţit, 
O gârliţă 'ncoaci desparte Toat'a vieţii bunătate * 
Un câmp foarte înveselit, Dobândeam eu înmulţit; 

Acolo am eu căscioara Câna la vie, la grădină, 
Pe un vâri de delişor; Când la câmp de multe ori, 
Curge 'n vale o apşoară 55 Cu o muncă prea puţină, 
Murmurând încetişor,. Pildă dam la muncitori; | 

Impotrivă smălţuite Când cu mreji amăgitoare 
Dealuri altele se văd, - Vii prindeam păsari în sbor, 
Şi 'n vălcelele ?nflorite | Când prin ţevi fulgerătoare | 

_Mieii pase, alerg și şăd. - 60 Cu plumb le-asvârleam omor; - - 

1) Aceste cuvinte, Miron Costin, în Letopisiţul, său, le aplică la Domni şi la. 
Impărați, — Cronicele României, -a doua edit, de M, Kogălniceanu, București, 1872, vol. 1, p. 304. , ,
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Când cu cânii prin pădure, 
Vulpe, iepure fricos, 

Lupul nărăvit să îure, 

n răneam mai cu prisos!). | 

Asttel cânta « citera împăcată » a poetului nostru, la începutul 

acestui secol, de pe malurile târgoviștene ale Dâmboviţei, cătând 

şi cl plăcerea lui acolo unde o arăţi astăzi tu, acolo unde o aflasc- 

un alt amabil filosof şi graţios.versificator. francez, nobil marchiz, 

“Wasupra căruia furtunoasa revoluţiune dela 1793 trecu ca prin 
minune fără ca să-l atingă. Saint-Lambert 2), în poema sa didactică 
asupra Timpurilor anului, a descris, în cântul al treilea, consacrat 
toamnei, vânătoarea falnică și sgomotoasă de cerbi, cu tot alaiul 

ci de ogari, de vânători călări și de sunători de fanfare; dar el, ca 
iubitor al tainicelor şi liniștitelor plăceri, și-a păstrat sie-şi un rol 
în vânătoarea cea singuratică cu prepelicarul, pe care o schițează 
în următoarele câteva versuri armonioase și plăcute: | 

Tantât dans le taillis je vais, au point du jour, 

Du li&vre ou du chevreuil attendre le retour; 

Et tantât, parcourant les buissons des campagnes, 

Je cherche la perdrix qu'appellent ses compagnes. 

Mon chien bondit, s'6carte et suis avec ardeur 

L'oiseau dont-les zephyrs vont lui porter l'odeur: 

Il Vapproche, il le voit; transportă, mais docile, 

Il me regarde alors et demeure immobile: 

J'avance, Poiseau part; le plomb que I'oeil conduit 

Le îrappe dans. les airs au moment qu "il s'eniuit; 

Il tourne, en expirant, sur ses ailes: tremblantes, 

Et. le chaume este jonch& de ses' plumes sanglantes 3, i 

  

: Colecţie din poeziile D-lui Marelui Logofăt 1. Văcărescu, Bucureşti, 1848, 

'O zi şi o noapte de Primăvară la Văcăreşti, sau Primăvara amorului, strofa 24 

și următoarele. 

) Marchizul de Saint: Lambert, născut în Lorena la 1717, a murit în Paris 

da 1803; el a fost membru al Academiei Franceze şi a trăit în tot timpul Revo- 

1uţiunei la Eaubonnes lângă Montmorency ; a compus mai multe scrieri poetice şi 

3) ă Câteodată, la revărsatul zorilor, mă duc în pădure ca să aştept întoar- 

<erea iepurelui sau a căprioarei; şi alte dăţi, străbătând bălăriile de pre



%0 

100 

110 

Dgq 70 OPERE LITERARE 
, 

Sper amice, că acum cel puţin, după ce lăudai, poate cu ceva 
prisos, alexandrinele curat ţesălate și frumos dichisite ale unui 
poet, om de treabă, și astfel mă rostii chiar şi în versuri, copiate dela; 
dânsul, asupra plăcerilor vânătoarei cu prepelicarul, acum, zic, 
sper că-ţi voiu fi brodit gustul, îţi voiu fi intrat cu totul în plac 
și că, deocamdată, mnă pot răsfăţa plutind pe deplin în apele tale. 

Dar aci trebue să mărturisesc că, de când'sunt eu, n'am avut. 
câne de vânătoare și nici n'am vânat cu vre-un câne de împrumut ș | 
astiel încât dela mine însumi, adică din. creierii și din inima mea, , 
mai să aştepţi nimic întru lauda acestui fel de plăcere. — « Atâta. IE 
pagubă! » vei zice fără îndoială, și vei avea dreptate, căci, în aşa. 
prilejire, în loc de a spune dela mine, în loc de a îmbăiera cu ane- 
voinţă eu însumi descrieri rău nimerite și cugetări prost îndrugate, 
mă văz silit a cere dela alţii să-mi arate şi mie cum se poate aprinde 
închipuirea omului din vânătoarea ta favorită, şi cur condeiul și: 
pinsula au isbutit a ne destăinui. farmecul ci. Ă 

In zadar însă caut în domeniul artelor, imagine de acest fel. 
care să mă fi oprit în loc de mirare și să-mi fi strecurat în suflet. 
acea plăcere, acel fior de mulţumire ce resimte cugetul și inima: | 
când o ideie sau o simțire adânc încercată, le este transmisă prin- 
tr'o :operă de artă, concepută cu putere și realizată cu talent. Nu.: 
tăgăduesc că asemenea opere trebue să existe prin mulțimea de: 
picturi, reprezentând scene din vânătoarea cu prepelicarul, care pe- 
tot anul înavuţesc colecţiunile de tabeluri şi albumele amatorilor 
din Europa întreagă ; dar mintea mea posnaşă nu mă lasă deocam-= 
dată să.mă gândesc la altele decât la păcăliturile prin -care Phi- 
lipon, Cham, Bertall, Daumier. și tot „veselul .taraf „al spornicilor 
caricaturiști dela « Charivari » dela «Journal pour rire», dela « Monde: 

  

câmpie, caut potârnichea pe care o chiamă soțiile ci. Cânele meu saltă, se dă în, laturi şi urmărește cu înfocare pasărea al cărui miros î l-a adus vântul, EI se. apropie de dânsa, o vede::aprins, dar ascultător, el atunci se uită la mine Şi - stă nemișcat, Eu înaintez, pasărea se scoală; plumbul, îndreptat de ochiut meu, o loveşte prin aer în momentul când ca sboară. Murind ca se răstoarnă | “pe aripilei-i tremurânde şi iarba îngălbenită se umple de penele ei sângerate 9
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ilustre » şi dela alte” atâtea foi glumeţe, ilustrează î în fiecare toamnă, 
la descrierea vânătoarei, "pe. bieţii burghezi pariziani, negustori 
cinstiţi . ca și Burtă-Verde,. Gură-Cască, “Ton- -patera şi ali a nevi- 

- novaţi ipochimeni. dela noi. 

Pare că văz colo, pe un biet vânător, bondoc şi pântecos, bă- 
Jăcind ca vai de dânsul, pe ploaie şi pe sloată, într”o luncă noroioasă,. 
cu pământ clisos de-o schioapă pe încălţăminte și trecându-l unii. 
de nădușeli ca să poarte în geanta îmbăierată: de gâtu-i gheboșat,. 
„nu iepuri și potârnichi ucise cu grămada, ci chiar pe odorul său. 
de prepelicar, căruia — ostenit, se vede, de atâtea umblete pe jos,— 
ce i's'a părut? că, decât a sta vânatul, mai bine i-ar veni să stea să 

„se odihnească în mijlocul: mocirlei, pare c'ar fi chiar șI la vatra 
cuinii de acasă. - 

Apoi mai uite și altul, slab şi costeliv ca un cal de brac, cu oche-- 
larii pe nas, cu gura căscată, descărcându- -şi puşca, meargă unde-o. 

merge ! în cocheta hecaţină ce se zărea pe malul bălții: — « Aport! »- 

strigă el cu îngâmfare prepelicarului și acesta se întoarce, cam pe: 
două cărări, cu o broască răscăcărată în bot, pe când păsărea îuge,. 
leşinând 'de râs în sboru-i capriţios. : 

Tot fabula cea veche: | 

„Parturient montes, nascetur ridiculus mus ?, 

Spune, întmadevăr, dacă nu sunt mulţi vânători, mari: şi mă- 
runţi, cari ar putea cu' tot dreptul să ia această poetică antiteză: 
ca deviză neminţită a vredniciei lor vânătorești? 

Din norocire, tu nici gros nu eşti, nici ochelari nu porţi; prin. 
urmare mai să te sbârlești, bănuind că în vorbele mele joacă ursul 

prin vecini. Dar nu se știe în ce mâni pot să pice aceste foi sbură- 
-toare, habent sua fata. libelli 2), şi ca să rămâi în bună pace cu toţi 
"vânătorii, chiar .și-cu aceia cărora le place numai vânătoarea sin- 

  

1) Horatii, Ars poetica, v. 139: a Munţii în “1ăuzie nasc un şoricel de ris ».. 

2) 'Terentianus Maurus, De Literis, Syllabis, Pedibus et Aletris, poemă. di— 

dactică coprinsă în Gramalticae lalinae auctores antiqui, edit. II, Putseh, Iano- 

vrae 1605, „p. 2983, et sq. —a Au și cărţile soartea lor! ». 

Pi
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guratică prin crânguri şi pe miriști, lasă-mă să-ți aduc aminte 

despre o:carte pe care am citit-o și o recitesc adesea, eu, carele 
nu sunt vânător, cu o nespusă plăcere. . 

Se vede că Rușii de când au început a compune opere literare 
au arătat un fel de predilecţiune pentru scrierile vânătoreşti, mai 
ales când acestea le dau ocaziune de a desfășura sub pana lor 
priveliştile naturii pe care tot vânătorul se învaţă a o iubi. 

Cunosc numai din spuse cartea lui Aksakof 1), care mi se pare. 
că subit titlul de 3anucru oxoruuxa, Scrisele unui vânător, a îm- 

prospătat şi a desvoltat cu un talent admirabil și de tot original 
în sălbăticia sa, acel tabel al stepei din Rusia meridioanală, pe 

care l-a schițat mâna de maiestru a lui Gogoli și pe care cu am 

început mai adineauri să-l jumulesc ca să-mi dreg și să-mi împodo- 
besc cu strălucitoarele lui pene păunești, ceea ce spusese despre Bără- 
ganul nostru condeiul meu cel smead, molatic, searbăd şi spălăcit. 

  

3) Am vorbit despre Aksakol, după aprecierile d-lui Hăsdeu. Poate că îa- 
ceam mai bino a-l trece cu vederea, precum aş îi făcut poate și mai bine să nu 
mai îi pomenit, în această epistolă, nici despre Gogoli, nici despre orice alt scriitor 
rus. La noi acum, când vorbeşte cineva despre Slavoni, fie în materie de lite- 
ratură, de filologie, de istorie și: mai ales de agricultură, apoi îl iea lumea la 
ochi, şi-şi aprinde paie în cap. Se găsesc chiar unii mai radicali, mai puriști, 
mai români decât toată «sementia romanesca», decât toată a terrina roma- 
nesca ș, ba şi decât toţi « boi romanesti», cari-l izbesc şi cu câte una mostra 
de critica 2 de-i răsună creierii. Sper însă că cu unul am să rămâi nevătămat, 
deşi un amic, citind epistola mea în manuscris, m'a ameninţat că aro să se su- 
pere pe mine autorul comediei & Revizorul general», care s'a jucat iarna tre- 
cută pe Teatrul Naţional din “București. Această ameninţare eu însă am privit-o 
ca un ce cu totul imposibil, căci amabilul şi spirituosul autor ştie bine cât am 
stăruit eu pentru ca comedia d-sale să se joace precum 0 scrisese și apoi oricine 
poate vedea în făşioarele « Revistei Contimporane > de estimp, unde această 
“comedie se tipărește, cum că numele lui N. Gogoli figurează în fruntea imita- 
ţiunii române. Nu aci dar şi-ar avea locul vre-o. împutare de a se tăinui cumva 
numele autorului original. Dar să închipuim că ar ajunge pricina la adică, oare 
atunci l-ar tăia capul pe d-l Petro Grădişteanu, d-nealui carele de când este n'a 
« manatu boi romanesci injugati cu jugul romanescu, la aratru romanescu, cu 
stremurare romanesca, ete., etc., ete, s'ar pricepe oare d-nealui ca să ne toarne « una mostra?... ș. « Non licet omnibus adire -Corinthum!».
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Ca şi Aksakof, Ivan Turgheniei a scris un şir de istorioare sau 
povestiri vânătoreşti,: Packaari oxorHuka ale căror scene se 
petrec când într'una din acele. bătrâne păduri de mesteacăni, de 

brazi şi de anini, ce cresc sub cerul înorat al Rusiei, pline de sitari, 
de cocoşi sălbatici și de ierunci, când întrun sohat fără margini 

unde, printre copitele sglobiilor mânji ce pasc în erghelii, se strecoară 
pijpalacul limbareţ, când pe un heleșteu cu zăgaz de taraci din 

trestiile stufoase ale căruia se înalţă în aer plotoane colțurate de 
rațe sălbatice. | | a 

« Aidem la Lgov » —. îi spune într'o zi tovarășul său de vână- 
toare, lermalai, curat tip de ţăran Kpbnocrnoii Muscal, plin de 

frica Țarului, a Stăpânului și a lui Dumnezeu, dar priceput şi mește- 
șugariţ la vreme de nevoie: —« Aidem la Lgov; acolo o să împuşti, 

batiușca, rațe cât vei binevoi să-ţi placă >; şi cu toate că rața sălba- 
tică n'are nici un preţ în ochii unui adevărat vânător... 2). 

Acum înţeleg, amice, pentru ce tu n'ai vorbit, în cartea ta 

despre aceste sburătoare care însă din punctul de vedere al orni- 
tologiei naţionale nu sunt tot așa vrednice de nesocotit, de vreme 

ce este un vânător din cei de frunte dela noi pentru care Petrache, 
preparatorul dela muzeu, a împăiat peste treizeci soiuri felurite 
de rațe sălbatice, împușcate toate pe bălțile dela Greaca și dela 

Câldăruşani, pe eleşteele dela Obilești, dela Coconi și prin alte lo- 

curi tot vecine. Ar fi interesant de a culege numirile poporane ale 

acestor specii de rațe, chiar dacă uneori ele nu ar ţine seama de 

buna cuviinţă a saloanelor; apoi ar trebui confruntate cu cele despre 

care vorbesc naturaliştii sau cel puţin cu cele zugrăvite în cartea 

lui Chenu, I*Ornithologie du chasseur. lată un suplement pentru a 

doua edițiune a Manualului tău! 

Ş ... . . . A 

1) Aşa începe una din povestiiile lui Turgheniet care toate coprind câte o 

mică scenă de obiceiuri ale câmpenilor Tusiei fie boiernași de ţară, € odnodvorizi » - 

fie neguţători a kupţi », fie robi ţărani € krepostnâi 9, precum crau sătenii până 

„acum Vre-o zece ani. Ruşii în limba lor, foarte ceremonioasă şi dulceagă, dau 

numirea de qtată o, etătucăs (a batiuşca 9)), mai marilor, dela împărat până la 

pârcălab. ”
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Poate că atunci, vorbind cu osebită laudă despre adaosele 'ce: 
vei fi făcut operei tale, după ale mele povăţuiri, voiu sfârși eu isto- 
ria lui Iermalai, carele p'aci-p'aci cra să se înece în balta dela Lgov, 
împuşcând rațe ca un păcătos; iar deocamdată mă mărginesc a 

„spune, în trei cuvinte, că. descripţiunile lui 'Turghenief, sunt cu- 
rate tabeluri-eșite dintr'un penel de meşter: 

“Un pictura poesis 1)! . 

„ De câte ori, citindu-le, mi s'a părut că-mi trece pe. dinaintea 
ochilor:una din acele simple priveliști ale naturii, în care pictorul 
olandez Ruysdael a ştiut să răspândească o umbră de melancolie: 
care” pătrunde așa de adânc inima! Pe povârnișul unei păduri a: 

„cărei verdeață începe a se păli de suflările toamnei, se deschide un: 
drum năsipos ce se pierde în zarea întunecată a depărtării, sub nori 
“posomoriţi; vântul bate și apleacă crăcile -pe jumătate goale; pă- 
mântul e presărat cu frunze uscate, ce par a se rostogoli fâșiind. 
MWalungul căii. Un biet drumeţ cu o sarcină de nuiele la spinare, . 
suie cu greu dealul, urmat de trei câni. Atât şi nimic mai mult 2 
Dar chiar și în umbletul apăsat al călătorului se simte tainica în- 
tristare a firii; dintr'însul și din toate 'se resfiră preste tot tabelul. 
acel farmec duios în care inima omenească cu plăcere se alundă, 
când uncori fugim. obosiţi de lume și rămânem singuratici şi ne- 
turburaţi în mijlocul nesimţitoarei sălbăticimi, o | 

Ti-va oare și-aceasta una din simţirile în care îşi găsesc a lor 
mulţumire vânătorii izolaţi! De este aşa, apoi a trăi câteva ore 
cel puţin numai cu sine și departe de ochii acelora cari în lume îți 
urmăresc gândurile și mișcările, sau cu grijă sau cu-ură; a se simţi: 

  

1) Horatii, „rs poetica, v. 361: «Ca pictura şi poezia! ».: 
?) Iacob Ruysdael (1633—1681), născut în Harlem, a zugrăvit numai peisage 

în care alţii, și mai cu scamă YVouwwerman şi Berghem, au adăogit uncori per- 
soane și animale, Tabelul de care vorbim se află la Luvru (e Le buisson s, no. 471), 
unde l-am admirat adesea, precum și altele la Paris la St. Petersburg, la Dresda. 
Aci e şi peisagiul lui Ruysdael, care poartă numirea de € Vânătoarea 2, cu figuri lucrate de Van der Velde.
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singur, fiinţă cugetătoare, în faţa unei. firi întregi fără de simţiri 
şi a- și pune toate silinţele spre a'o supune la a sa voinţă; iată ne- 

greşit o nobilă ispită pentru mândria omenească, și dacă dânsa 
ajunge a se însuși în trudele singuraticei vânători, apoi neapărat 
acea vânătoare este o mândră, o nobilă patimă. | 

Aimer, boire et chasser, voilă la vie humaine i 

Chez les fils du Tyrol! peuple heroique et fier! 

Montagnard comme 'aigle et libre comme lair! 

. . . . . . . . n -. . . . . . . . . . . . . . e 

IN Ce n'est pas son mâtier de trainer la charrue; 

“ ” II couche sur-la neige, il soupe quand il tuc; 
Îl vit dans lair du ciel, qui n'appartient.qu'ă Dicu, 

„ W'air du ciel! Vair de tous! vierge comme le feu! . 

. . . . . .. . . . . . . . . . . e... .. .. . . 

Tu n'as rien, toi, Tyrol, ni temples, ni richesse, 

Ni poâtes, ni dieux; — tu-n'as rien, chasseresse! 
Mais l'amour: de ton coeur s 'appelle d'un beau nom: 

La libertâ 1). - 

Aşa cântă. poetul vicaţa unui popor de vânători, care în sin-. 
gurătăţile muntoase ale Alpilor, trăiește de secoli pândind vulturul 

şi căpriţa pe piscuri fără urme. Arta chiar l-a-identificat cu ideea 
vânătoriei și cine poate spune că n'a văzut adesea tabeluri în care, 

1) Alfred de Musset, La coupe et les lăvres : Invocationi cibid.>. .- 

„A iubi, a bea'şi a vâna, iată vieaţa omului, 

La fiii Tirolului! — popor eroice și mândru, 

Munteni ca acuila şi liberi ca aerul! 

Nu e treaba lui do a mâna plugul. 

EL doarme pe zăpadă; mănâncă dacă ucide: 
El trăeşte în acrul cerului, care e numai al lui Duranezeu. 

Aerul cerului! aerul tutulor! feciorelnic ca şi focul! 

Tu, Tirol, tu n'ai pimic, nici temple, nici avuţii, -. 

Nici poeţi, nici zei! — tu m'ai nimic, ţară de: vânători. 

„ Dar amorul inimei tale poartă un falnic. nume: 

Libertatea ! Ă | | Di -
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pe o pajişte înverzită cu brazi uriași, trec Tirolezi « cu pălăriile lor 
ţuguiete ș şi împodobite cu pene de păun; purtând pușca pe ai lor 
umeri, iar pe stânci albicioase ce se pierd în văzduh, s'arată sfieaţă 

capra ncagră cu corniţele-i crescute în formă de cârlig. Există mai 
„ales în Germania meridioanală, în Bavaria și în Austria, printre 

Șvabi şi Stirieni, o școală întreagă de pictori cari reproduc neîncetat 

asemenea scene, dar trebue să și spunem că magnetul lor pitoresc 
s'a cam trezit, chiar prin spornica lor înmulţire. Vorba Francezului: 

Faut du Tyrol; mais pas trop n'en fauti)! 

sau ca să fim mai clasici și să aplicăm artelor axiome de o natură 
mai filozofică, mai poetică, mai estetică, să amintim regula pe 

care s'a întemeiat mult cumpătata cultură a poporului elen și pe 
care Pindar, printre alţi mulţi poeţi şi prozatori greci, a expri- 
mat-o  într'astfel: a A 

«gi GE xdr adrov dei mavroc 6căr udrgov»?). 
Ce bine ar îi fost, — nu este aşa, amice? — să-mi fi adus eu 

mai de mult aminte de o așa înţeleaptă învăţătură! Ai fi scăpat 

mai ieftin şi ţi-aş fi cruțat multe din rătăcirile netrebnice, din că- 

rările înfundate, din cotiturile zadarnice, din urmele pierdute, 

din minciunile vrednice de cel mai îndărătnic vulpoiu, prin care te 
mân fără de milă, de când ai avut păcatul să iei aceste foi în mână. 

Să voiu eu însumi a rezuma acuma câte am spus până aci, zău, 
nu știu de aș putea. Măcar în privinţa artelor vânătoreşti sar'cuveni 
însă să-mi adun în mănuchiu notițele răsipite aci ca așchiile și ca 
surcelele ce se împrăștie fără folos când, cu teslă rău mânuită, o calfă 
de dulgher stângaciu ciopârțește bârna care eşise mândră şi temeinică 
din pădurile, unde sub paza. Domnului ea a crescut în largul ei. 

Dar cum? Să mai vorbese iarăși despre plastica vânătorească a 
anticilor, cu idealul lor întrupat în statua Dianei vânătoriţe, cu 
expresivele lor baso-relievuri cinegetice de pe arcul lui Constantin, 

  

1) « Bun e şi Tirolul: dar iar prea mult nu trebue Lă 
2) Pindari, Pythia, IL, . 34: « Trebue ca în toate și întotd'auna omul să 

caute dreapta măsură ».. E
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cu picturile lor curioase din mormântul Nasonilor? Să ne mai în- 
toarcem la vânătorile concertante ale Sasanizilor din muntele: 
Bisutun? Și-apoi acolo să răsărim tocmai în fundul Europei, ca 
să scotocim în peșterile Dordoniei siluete de fiare antediluviane: 
sgâriate de Samoiezii Franciei? Şi aci să-mi găsesc beleaua cu Galii, 
vânătorii cei vestiți, pe cari eu am uitat să-i pomenesc, și pe dânşii, 
Și pe cânii lor așa mult lăudaţi de toată antichitatea; și mai ales. 
pe zeul lor Cernunos, a cărui căpăţână, frumos împodobită cu o 
minunată păreche de năprasnice coarne de cerb, sa descoperit la . 
1711, chiar în temeliile catedralei din Paris și şade acum în rând. 
cu zeii pe un altar păgânesc, expusă la privirile și la răsgândirile 
tutulor oneștilor consorţi parisiani cari se. preumblă curioşi prin 
instructiva grădină a muzeului dela ospelul Cluny 1)? 

Să trecem, să trecem înainte, uitând -miniaturile scălâmbate: 
şi ticluite de prin cărţile didactice ale secolului de mijloc; să nu. 

ne oprim nici la gravorul Albert Direr, nici la sculptorul Jean Gou- 
Jon, cari fiecare a creat în treacăt câte o splendidă emblemă a vâ- 
nătoriei, unul în spiritul mistic al Germaniei, celalt după ideile ele-- 
gante şi răsfăţate ale Francezilor. 

Ajunşi la timpul Renașterii, să mai salutăm încă odată, dar de: 

departe, pe marele Rubens, care a zugrăvit luptele dramatice între 
fiare și oameni, iar nu vânători după cum le cerem noi. Amicul - 

său însă, Snyders, îndată ne va împăca prezentându-ne pe 
dobitoacele codrilor turbate și îngrozite de goana vânătorilor. 

1) Catalogul Muzeului, Nr. 3. « Un altar cu patru feţe sculptate cu câte. uni 

" bust de zeitate fiecare ». Această figură este gravată în P. Lacroix, Les arts au 

Moyen dge el ă Vepoque de la Renaissance, (Paris, 1869), p. 353. — Dacă Galo- 

Romanii aveau pe zeul cornorat Cernunos, Daco-Romanii au avut și ci un zeu 

Joie Cerneanu. (Jovis Cerneni), despre care se face vorbă într'una din tabelele. 

'cerate descoperite la 1790 în Abrudul Transilvaniei și publicate mai întâi de 

Massmann, Libelus aurarus, (Lipsca, 1840), și mai curând de R. P. Tim, Ţi- 

pariu în € Archivul pentru filologie şi Istorie s, (Blaj, 1867), p. 72 et sq. Nu putem 

ști dacă Joiele (Jupiter) dacic avea şi el coarne ca cel galic, dar e probabil 

că numele lui provenea dela colonia Zernes sau Cernelii de pe malul Dunării. 

(Massmann, op.-cit., pp. 116—419),
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WI ouwerman ne va abate un moment dela trudele Vânătoriei, « spre ane 

destăta cu plăcerile ei câmpenești şi galante. Dar apoi pictorii fran- 
cezi din gloriosul secol al Ludovicilor, Desportes şi Oudry, artiști 

pătrunzători și dibaci în studiul naturii, însă cumpătaţi în pornirile 

ci, ca tot aparatul pompos al regeștilor petreceri, ne vor strămuta din . 

nou în pădurile cu vânat și în mijlocul haitelor de câni. La dânșii mai 

întâi încolţește sub penel figura corectă și deşteaptă a prepelicarului. 

Neamţul Ridinger, păstrând și inventoriând pe deoparte tra- 
| - diţiunile oficiale ale artei din secolii trecuţi, se alătură pe de alta 

300 

":810 

13 

și mai mult, în naivitatea sa germanică, de sălbăticia naturii. 

Cu secolul nostru apăru Sir: Landscer și Horace Vernet. În- 
zestraţi amândoi cu talente de frunte, unul deschide orizontul 

dramatic al vânătorilor de cerbi din munţii neguroși ai Scoiţei; 
celalt rechiamă, cu mai mult instinct vânătoresc! decât Rubens, 

“priveliștea animată a periculoaselor vânători din pustiile- prigoriie 
ale Africei. _ 

Operele: acestuia dau naştere la o şcoală de pictori moderni, 

cari îşi aleg subiectele de tabeluri în vânătorile de prin. tot felul 
de ţări străine și depărtate de continentul nostru. Acea şcoală noi 
am numi-o Școală de pictură vânătorească exotică. a 

După Landseer, carele pe lângă cerbi a mai zugrăvit și câni, 

cai, lorzi şi ladies engleze, — imitat în Francia de Alfred Dedreux,— 
a răsărit o Școală de pictură vânătorească a sportului. . 

„Apoi, pe o treaptă mai modestă a societăţii, în Englitera, în 
Francia şi chiar în Germania, s'au ivit pictori cari au reprezentat 
serios vânătoarea cea mică, cea cu prepelicarul şi au creat astfel,— 
în laturi de toţi caricaturiştii din aceleași ţări, ce ncîncetat se leagă 
de biată brasla vânătorilor mărunți, — ceea ce am putea numi! 
Scoala de pictură vânătorească burgheză. iN i 

„In fine Elveţia și Tirolul, piscurile și căprițele, au inspirat pe 
numeroşi. artiști cari constituesc romantica odraslă a Scoalei de 
pictură vânătorească alpestră. ” 

După această nomenclatură substanţială şi după această clasi- 
ficaţiune sistematică a. artelor vânătorești, cel « ce va cuteza să zică
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că eu n'am cunoștințe speciale î în arte, nici metod î în scrierile mele, . 
îl rog să poltească Domnia-lui la întrecere, cu mine şi să-mi spuie 
“drept probă, cărei şcoale de pictură. vânătorească atribue D-lui 
tabla zugrăvită de sub umbrarul cârciumii lui. Kir Ioniţă Buzdrună, 

dela morile Ciurelului, unde trec Nemţii la "vânătoare, în care tablă 
figurează, pe un fund portocaliu, un vânător albastru trăgând 
cu pușca întrun iepure roşu, care ţine vesel în labe o ploscă cu vin, 

-și toate acestea înconjurate cu următoarea deviză,.- plină de dulci 
şi i iscusite adimeniri pentru orice” vânător: 

„Asa Te “ASui 4 na RÎHaT, 

“hino'nnoa ca alu Enear ! 

- Akea sp ca nSuri TSH 

- la NOXTaUTe aa EinS su! (sie!) 

Amice, autorule, .mi-aș lua acum .ziua bună dela tine şi m'aș 

închina ție cu plecăciune, mulțumindu-ţi pentru momentele plă- 

cute ce m'ai făcut să petrec, mai întâi „citindu-ţi cartea şi apoi ' 
gândindu-mă la dânsa, ca să îndrug toate aceste nevoiașe glume, 

_dificiles nugae 1). Dar şi aci mi-e teamă că o să te superi, socotind 
că am vrut.să te las singur singurel, tocmai subit umbrarul lui 
Kir. Ioniţă. , - 

| Să căutăm dar, pentru acest ite, missum est al tovărăşiei noastre 

vânătoreşti, un aer mai curat, mai învietor, în care vechea noastră 

prietenie să sc simtă mai la locul ei, unde să putem repeţi împreună 

versurile lui Musset, pe care ni le ziceam şi acum vreo cincispre- 

"zece ani: i > 

Oui, la vie' est un bien, la joie est une ivresse,. -....: 

„Il est doux d'en user sans crainte et sans souci, : . 

"TI est doux de fâter- les Dieux de la jeunesse; (2). ES 
. . . . . . . . . 1. . . . . . . | . s.n ... . . . . 

  

1) Martialis, Epigram, lib. > 1, 86. | 

« Turpe est difticiles habere nugas : 

Et stultus labor est ineptiarum — 

“ - « Prost lucru este când so ţine omul de glume rievoiaşe 

"Şi nerozească treabă sunt fleacurile 2 
N
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PD'avoir vâcu trente-ans comme Dieu l'a permis 

Et... si jeunes encore, (!2) d'âtre de vieux amis1). 

"Dar ca să căutăm și să găsim acel loc dorit trebue, amice, să te 

-mai îngrijeşti despre un mertic de răbdare, trebue să faci din now 
inimă vitează. Haidi! 

„Macte, nova virtute, puer; sic itur ad astra)! - 

De a te duce drept la stele, nu prea am speranţă; dar vino cu 

mine până colea, în munții Buzăului, și poate că vei petrece pe acolo 
Şi tu câteva minute plăcute; cum am „petrecut eu, sânt acum câțiva . 

ani, rătăcind cu ochii pe plaiuri încântătoare, iar cu auzul și cu 
gândul prin fantasticele regiuni ale basmelor vânătoreşti. 

X. 

Pe o frumoasă zi de vară, mă odihnisem câteva ore la schitul 
Găvanul, — o minunată înfundătură călugărească din munţi, câteva 
colibe şi o bisericuţă de bârne, semănate printr'o pajiște smălțuită 
cu flori, pe care, o încinge un, semicere de nalte stânci. „pestriţe, 
ce poartă numirea foarte nimerită de Curcubeata. De acolo: plecai 
călare ca să merg la Bisoca, sat în două chipuri interesant: mai 

. întâi, fiindcă de sub dealul pe care el șade, izvorește Peceneaga, 
un pârâu cu nume preţios pentru etnografii Țării ; al doilea, pentrucă 

_4) Alired de Musset, Posies nouvelles, Sonnet ă AU. T., <Paris,> 1838. 
€ Dal! viaţa e un bine şi. veselia e o beţie. 

E dulce lucru de a 'se bucura de dânsa fără temere şi 4 fără grijă; 
E dulce lucru de a serba tot zeii din tinerețe. 

De a fi trăit treizeci de ani după cum a voit Dumnezeu 
Și... încă aşa de tineri, a Îi prieteni vechi», 

Prieteni da; dar tineri... !2 nu prea tocmai. Co zici? sau u vorba. românului: 
e Vrabia puiu!s. : 

3) Virgilii Aeneid, <lib.,> IX, v. 641: « Deşteaptă în tine o nouă vârtute, băiete; astfel vom ajunge până la stele». 

.
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într'însul trăiesc.și se prăsesc” din neam în neam, cei mai frumoși 
bărbaţi din tot plaiul împrejmuitor. Ca probă despre această din 

urmă particularitate a satului Bisoca, — particularitate pe care 
am putut mai târziu să o constat în toată întinderea ei, — aveam 
cu mine, drept călăuză dela Găvanul până âcolo, un voinic Biso-" 

cean, un fel de oacheş Apolon muntenesc, carele cunoştea ca în 

palmă toate cotiturile munţilor și se mai pricepea și la multe altele, 
căci era şi vânător, şi cioban, și cosaș şi cântăreţ la biserică, şi cân- 
Aăreţ cu cavalul, — Doamne iartă! pare mi-se: că mai meșter era | 
la fluier decât în strană, — ba î încă ştia să spună şi basme de-ţi era 
drag să-l asculţi. - | 

Cât a ţinut calea — vreo șase ore. — guriţa 'nu i-a tăcut. D'apoi 
nici eu nu-i dam vreme să răsufle: « Bădiţă, ce livede e asta?» îl 

întrebam, trecând prin niște guşi de văi care mă îmbătau cu dul- 
„cele lor miros de fân proaspăt cosit. 

— «Cum se chiamă ierbile 'celea care par împletite şi la vârf. 
găitănite? > — Şi el îmi spunea numirile tuturor florilor, ierbelor 

şi burienilor, arătându-mi chiar și pe acelea care sunt bune de leac: 

— « Ceea este dobrişor și cealaltă ghizdei; asta e laptele-stâncii 
şi astălaltă, zârnă-miţoasă ; ici iată brândușe şi colea dedeţei; apoi 

lobodă şi drob, vâzdroagă şi siminoc, iarba-ciutei și piperig, pojar- 

niță şi sefterea » şi altele multe... Dar cine le mai ține minte ! 

D'aş fi stat să le însemnez pe toate, poate că îmi da şi mie Socie- 

tatea Academică să lucrez, — nu, vai de: mine—la Dicţionariulu 

cel cu vorbe numai plivite, alese și nai cu scamă croite de pe curata 

Jătinie, ci la păgubașul de Glosariu, unde pricopsiţii noştri lexico- 

grafi şi scornitori de graiu nou și pocit asvârlă ca borhot, mai bine. 

de jumătate _biată frumoasa noastră limbă românească. 

Din norocire, Bisoceanul meu nu .știa nimic despre chipul cum 

ne--batem noi joc în orașe de ce avem mai scump rămas dela pă- 

rinți, şi el, în limba sa pe care aş 'da ani din viaţă-mi ca s'o pot scrie 

întocmai după cum el o rostea, în acea limbă spornică, vârtoasă 

şi limpede a ţăranilor noștri, îmi povestea păsurile şi plăcerile oa- 

menilor dela munte. 

19%
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Când 'ajunserăm pe muchea plaiului .ce desparte văile despre 
" Buzău de cele despre Râmnic, priveliștea, din veselă şi plăcută ce 

era, se făcu deodată măreaţă. 
In spate aveam culmea întinsă a Pentelcului, starostele mun- 

ţilor din Buzău, și pe sub dânsul se rânduiau, ca trepte ale unei 
scări. de uriași, plaiul Răboiului, munţii Neharniţa, ambele Muşc, 

Macieşul, Brezeul, Piatra-Penei, Carâmbul și. multe. altele mai -. 
așezate; dar drept în faţa noastră, adăpostite sub piscurile semeţe 
ale Furului și ale-Steșicului, se înălțau, cu niște păreţi suri şi mă- 

cinaţi d'alungul unei perdele de brădet, stâncele Năculelor la poa- 
lele “cărora se așternea, . întocmai ca un lăicer verde şi înflorat, o 
poiană „largă şi desfătată. . a. 

Intradevar ai îi zis, ca balada păstorească, | că: “acel picior de 
plaiu este întocmai o gură de raiu. 

Stam şi mai uitam cu acea uimire produsă! adesea i în noi de pri-. 
veliştile neașteptate ce ne izbesc vederile:ne unele culmi despărți-. 

toare de văi. Călăuzul meu carele, cum am spus,. avea sămânță 

multă de vorbă, mă deșteaptă din acea mirare mută: — 4 Aşa- -, 

“Domnule, că-s mândre Pietrele Fetei dela Năcule? Văz c'ai rămas cu 

ochii la ele; dar-mi-te când ai ști și povestea lor». —4 Apoi ce mai 
stai, voinice? > îi răspunsei cu grabă; «spune-o, dacă o ştii. O să-mi 
ţină de urât pe drum». Și Bisoceanul meu, carele atâta aştepta, începu 

a-mi spune următorul basm, povestindu-l în al său eraiu.poetic şi armo-.. , P Ş 
nios, pe care în deșert mă voiu sili eu a-l rechema'în amintirile mele: 

a Basmul meu, boieri Domnia-voastră (aveam cu. mine pe un 

Neamţ care nu înţelegea românește), basmul meu e cam copilăros ; ş 
dar pare-mi-se că. nu e tocmai. fără de folos!». | 

Aşa îu, precuvântarea lui şi precum zice - bătrânul Omer: 

După a lui limbă decât mierea mai dulce curgea- viersul 1). 

« În vremea de demult, pe când oamenii de pe lumea asta ştiau 
şi puteau mai mult decât ce pot ș şi ştiu cei de acum, pe când „pruncul . 

  

1) Homeri, Iliad, erhapuă I, i 249: 

Tod xal âxd plcboonc utlros pluxlwv per ăv6.
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de trei zile-îţi număra numai într” o clipă toate stelele de pre cer, 
și vedea cu ochișorii cum creşte iarba câmpului şi auzea cu urechile 

cum sfârâie fusele când toarce păiajinul... pe vremea de atunci 
trăia în plaiurile Buzăului, o o împărăteasă tare” și mare pe'care o. 

chema Doamna Neaga 1). Ea își avea palatele ei toemai colo, în 
codrii Cislăului, unde se văd şi astăzi, pe o măgură mare ocolită 

so "cu pâraie temeliile de zid ale cetăţii ei, iar grădinile și livezile în 
-_cave case preumbla când i se făcea urit acasă, și le avea pe colinele 

Lapoşului, unde stă și acum puţul ei cu colac de piatră, săpat cu. 
slove pe care, zău, nici cei .mai cărturari din ziua a de. astăzi nu le 

mai pot ghici... .  -. 
85 “« Din toţi copiici> câţi “Dumnezeu î îi dase și-i luase înapoi la sine, 

Doamna Neaga rămăsese în văduvie numai cu un fecior -pe care-l 
“iubea ca lumina ochilor. Era și drăgălaş, — bată-l fericea! — puiul 

de împărat! Mândru ca strălucitul soarelui la amiazi, blând ca ra- 
zele line şi mângâioase ale lunii, sprinten ca luceafărul sclipitor al 

%0 dimineții şi înţelept ca şi întreaga tăria cerurilor. Nu ştia maică-sa 
nici lumea toată cu ce să- 4-l i mai desmierde, atât era tuturor r de drag. 

„şi de plăcut. a E 
« De inicuț îl dase Doamna la carte și când abia începuse tulciele 

bărbei să-i umbrească pieliţa copilărească, 'el vorbea pe de rost 
95. toate limbile de pe lume, ba încă înţelegea şi g graiurile tăinuite ale 

“ paserilor şi ale fiarelor.  . .: 
« Atunci Doamna, 'cu inima îngânată .între dor și. bucurie, îi 

vorbi aşa: — « Fătul meu, cartea câtă a fost, ai învăţat-o toată 'din 

st
 

  

2) Poate că tu sau altul îmi veţi spune că Doamna Neaga, cea "dela Cislău, 

dela Lapoș şi dela Tisău n "a fost tocmai pe când cu Por-Impărat, de vreme 

ce dânsa trăia în al XVI-lea secol, şi a dăruit chiar mânăstirii Bratskii din Kiev, 

la anul 7107 (1600) o cruce ferecată care s'a şi reprodus în publicaţiunea rusească 

“ Boenpeenoe treis anul <al> &-lea (1840), p: 436 et sq.. Acestea le știu şi cu, 
ba am şi acasă o cărămidă luată din ruinele cetăţii Doamnei Neagăi, din pă- 

durea Cislăului, care de sigur nu denotă o mai mare vechime. Dar, de unde 

să aștepți dela un biet muntean din Bisoca, atâta erudiţiune î în istorie și arheo- 

logic? — Notă «ad laudes gratesque B.. P. Ilasdeo », căruia datorez cunoștința 

și desemnul crucii dela Riew a Doamnei Neagăi. - - EI
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scoarță până 'n scoarță; acum, ca să te faci om pe deplin şi voinic 

cu temeiu, precum se cade unui bărbat și mai ales unui fecior de - 

” împărat, toţi de. toate părţile îmi spun că trebue să te duci, lumea 
să o colinzi, ca să încerci și să ispiteşti vieaţa prin tine însuţi și să 
afli multe și mărunte ale lumii, care se vede că în carte nu se pot 

scrie. Du-te, copilul meu; mergi: de vezi şi de învaţă; dar cată a 
mu_te prea depărta de pe aci; adu-ţi aminte, voinicelul meu, că 

pre câtă vreme nu te:va „simți mama colea în preajma ei, grija, 
chinul și mâhnirea: din sânu-i nu vor lipsi». 

«A doua zi, dân-zi de dimineaţă, feciorul de împărat mai mult 

vesel decât duios, își luă ziua bună dela Doamna maică-sa, care se 

silea, sărmana, pe cât putea, ca să-și stăpânească plânsul și obida 

ce-o 'necau. Era vesel voinicelul, fiindcă în curțile palatului îl aşteptau 
ca să-l însoțească în cale o sumă de 

boeri mari ai oștilor, 
puterea domniilor. . 

și groaza dușmanilor, . 

toţi călări înarmaţi | 

cu săgeți, cu buzdugane 
- și la brâie cu arcane; 

gata-a merge după soare, 
să înceapă-o vânătoare, 

după urși şi căprioare, 

după -păsări gălbioare, 

ce sunt bune la mâncare 

și plăcute la cântare. 

« Apucară î în.spre miază noapte și trecând pe Scărișoară unde-i -i 
lesne cui scoboară, luară apa Buzăului în sus tot cântând şi ve- 
selind, Răsunau dealurile și văile. şi apele râului pe unde trecea 
mândra ceată de voinici. Dar când sosiră la înfurcitura Bâscei, 
acolo: unde se aşterne o poieniță verde umbrită de plopi, de stejari | 
şi de fagi, feciorul de împărat deodată își opri armăsarul în loc 
și în gura mare strigă aşa către soții săi: — « Măi fraţi! vedeţi colo 
drept în sus muchea naltă și pleșuvă a Penteleului; acolo am să 
mă duc, tot în fuga calului. Cine poate, ţie-se după mine!>. Și, 

z
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dând pinteni sprintenului său fugar, ca un îulger se răpezi prin 
valea îngustă a pârâului. Sub copita pintenogului, pietrele scăpărau, 
apele colcoteau, .pulberea în sus se înălța, cu :nourii s'amesteca, 

ș'apoi în jos iar cădea, vâlceaua inegura și pe voinic mi-l ascundea cu: 

totul din vederile boierilor, cari rămăsese departe, departe în urma lui. 

«'Trecu el ca în sbor, .cu fugarul spumegat, prin valea Roșilor, pe 

sub muchea Paltinului, pe la gura Teghici>; sări ca:un smeu pe: 

d'asupra Curselor de Piatră; îşi zări ca prin vis chipul oglindit în 

apele cătrănite ale - Ghenunei Dracului, și printre brazi, printre 
molifzi, printre afini şi ienuperi, sui mlaca Cernatului până în vârful 

muntelui. Sbura calul nebun cu'coama şi cu nara în vânt; iar călă- 

reţul cu minţile răpite de mulțumire, sorbind cu desfătare în piept 

mirosul răcoros al brazilor şi al florilor, dor'că se simţea dus ca vântul . 

şi ca gândul, peste stânci, peste verdeață, peste gol şi iarbă creaţă. 
« Când fu la amiazul mare, fugarul stătu locului şi feciorul de 

împărat se trezi singur singurel chiar d'asupra Penteleului. Jur 

împrejur, cât cuprindea. ochiul, zări numai creste de munţi, cari: 

mai mari, cari mai mărunți. Dar mai presus de toţi se ridica cre- 

ştetul gol, de pe care el privea și vedea, jos pământul cu verdeţile, 

cufundându-se în toate părţile, iar sus, cerul limpede şi senin, 

scăldat numai în raze de lumină. Soarele dogorea drept d'asupra 

şi în arșiţa amiazului, pare că contenise orice adiere; nicio suflare 

nu se simţea, nici un sunet, nici o mişcare. 

« Sta mărmurit voinicul; — nici că mai pomenise el aşa tăcere, 

aşa - pustiu, așa mândreţe! — când deodată, pe sub roata aurită 

a soarelui, se ivi o pasăre măreaţă, un vultur negru cu aripile falnie 

întinse. De grab puse voinicul mâna pe arc, îl încordă şi gata era să 

răpează săgeata, când pe sus auzi vulturul croncănind în limba sa cea 

păsărească: 
€ irajărate luzminate, 

nu-mi lua zilele toate; 

ia-mi-le pe jumătate; 

că-ţi voiu da eu nestemate, 

chiar piatra zamifirului, 
limpezimea cerului +
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« Feciorul de împărat destrună arcul, minunat de așa cuvinte; 
iar paserea, drept mulțămită că o iertase cu, vieaţă, lăsă . să-i 

pice din cioc pe oblâncul şelei voinicelului, o piatră de -zamfir- 
„mare : şi frumoasă, limpede şi albastră întocmai ca seninul 
cerului. 

"« Din ceasul când căpătă această nestemată şi o puse în sân, 
nu mai rămase pasăre pe 'cer care să nu fie robită la voinţa lui. 

Pentru dânsul, toate sburătoarele, mândri păunaşi, sălbăticoşi co- 
cori, bulniţe cobitoare, şoimi dârji, găinuţe moțate, dumbrăvence 

cu aripi verzi, pupăze. cu creste bălţate, grauri pestriţi, sitari, “dropii 

şi ierunci, toate picau ca fermecate, când ieșea cl la vânătoare; 
iar de se preumbla numai prin codri şi prin livezi, mierlile și privi- 

_ghetorile, pitulicile şi sticleţii, presurile și sfranciocii, petroşeii și 
sfredeluşii, botgroșii şi scatiici>, ţoii, 'ţintezoii şi piţigoii toţi îl. 
întâmpinau peste tot locul cu dulcile lor cântări ; cucul îi vestea 

la tot ceasul mulţi ani cu noroc, şi prigorii cu pene albastre; îl în- 
soţeau pertutindeni, chiuind și sburând vesel d'asupra, capului său. 

" «'Trecu o zi, trecură două, ba mai trecură și“alte nouă şi voini- 

celul nu se îndura ca să se-înstrăineze dela mândrele. plaiuri ale: 
Buzuălului, în care el domnea acum cu voie bună peste toată firea. 

sburătoare câtă fâlfâe sub soare. Noaptea pe la cântători, până a. 

nu se revărsa bine de zori, el era purces la „vânătoare, și mai adesea, 

seara îi apuca prin păduri, ucigând și stârpind alde pasări cobi- 
” toare ce se arăta numai prin întuneric. 

"« Rătăcea într'o - zi pe culmea păduroasă : a Istriței, — tocmai 

colo jos, la curmătura dealurilor,“sub care încep a se aşterne câm-- 
„pile; — când deodată, fără veste, pe la sfinţitul soarelui, se rădică: ' 
din vale un vânt mare şi turbat care îndoia fagii, frângea plopii, 
smulgea ulmii și cletena cu urlet tot codrul și tot muntele. Intr'o 
clipă norii de pretutindeni la un loc se adunară, negurele se îndesară, 
şi preste tot cerul se destinse un pod întunecat de fier și de aramă, 
peste care trecea și se învârtea Sfântul Ilie, încurându- “și armăsarii 
cu tunete şi cu plesnete, şi scăpărând numai fulgere și trăsnete, 
de sub roatele carului său. Apoi dintr'o năprasnică detunătură se:
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sparse deodată podul, brăzdat de mii de săgeți luminoase şi începu 
a curge pre pământ, o ploaie groaznică: * = 

ploaie cu șiroaie 
„ de făcea pâraie; 

: ploaie cu băşici 

de strică potici; 

ploaie spumegată 

neca lumea toată; 

ploaie de potop 

făcea lumea snop. 

«Când se mai potoli furtuna, feciorul de împărat cătă a se urni 
din scorbura unde stătuse pitulat; dar el nu mai ştia încotro s'apuce, 
așa de tare era în codru, și frunza deasă, şi noaptea întunecoasă, 

şi calea pietroasă ; pe unde căta urma .umblată, urma era ştearsă; 

_pe subt atâtea tulpine surpate-și în lapoviţă înecate, pe sub atâtea 
frunzare căzute, toate cărările se făcuse “nevăzute. Nu venea, 

„nu auzea, nici în greul pământului, nici în ușurelul vântului; nu- - 
mai când trăgea bine cu urechea, îi venea din depărtare la auz, 

chiotul ghionoaiei ce-şi ascuţea noaptea ciocul de coaja copacilor, 
şi miorlăitul. cucuvăilor care se chemau jalnic una pe alta prin mij- 

locul besnei; apoi uneori îi trecea răpede pe dinaintea ochilor şi 
câte o umbră neagră de lăstun rătăcit, care cadea din văzduh, 

cu. lungile-i aripi îngreuiate.. de ploaie. 
« Toată noaptea. ar fi umblat cl fără spor; dar noroc. că avea 

cu sine pe coteiul lui cel mai .bărbat, cel mai priceput, cel mai 

credincios, 

Miclăuș, câne 'nvăţat . 

230 « - " stia seama la vânat; 

"el apucă spre colnic, - i pi 
„= uşor, sprinten și.voinie; . De 

„tot spre.vale se lăsa, : 

şi cărarea căuta, 

“botul prin iarbă vârând, 

Ie urmele tot mirosind, - .
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Urma-i ici, urma-i colea! 

Miclăuş n'o mai pierdea, 

prin 'tuneric o simţea, 

noaptea "ntocmai ca ziua. 

« Astfel, cu cânele, călăuză bună, voinicul apucă  balungul în 

jos, valea Orgoaiei. Prin volbura apelor ei, se rostogoleau acum cu 
vuiet rădăcinile de copaci şi bolovanii de piatră, surpaţi dela munte. 

Și cânele și stăpânul umblau încet şi cu sfială pe costișul lunecos; 
dar când ajunseră tocmai d'asupra priporului de unde se văd, 
în poală, urmele unei cetăţi de Uriaşi şi brazda vladnică a Troia- 
nului, Miclăuș stătu în loc mârâind ca în preajmă de vânat. Voini- 

celul sticli ochii. Flăcăraie alburii ieșeau pe acolo din pământ și 

sburau d'asupra tainiţei unde stătură ascunse, atâta mare de vreme, 
comorile dela Pietroasa, Cloşca cea vestită cu puii ei de aur; dar la 
lumina sclipitoare a văpaielor, vânătorul zări printre ierburi și 

petroaie, căpăţâna lungăreaţă a unui dihor carele, cu ochii răsleţi, 

căta drept la dânsul. Trupul și coada, dobitocul și le încolăcise, le 
făcuse ghem în faţa coteiului, cum fac dihorii când n'au loc de scă- 
pare în vizuinele lor de sub pământ. Voinicul nostru era -gata 

să asvârle într'însul ghioaga lui cu ţinte poleite ca să-l prăpă- 

dească, când dihorul începu a 'chiţăi în limba lui de lighioană 
şi a zice: 

« Impărate luminate, 

nu-mi lua zilele toate; 

ia-mi-lo pe jumătate; , 

că-ţi voiu da eu nestemate, 

chiar piatra smarandului, 

verdeaţa pământului! 2, 

« Feciorul de împărat, aducându-și aminte cât de bun augur îi. 

fusese asemenea vorbe din graiul vulturului, lăsă ghioaga jos 
şi goni cânele în lături; iar lighioana, bucuroasă de a se simţi scă- 
pată, începu să râcâie ţărâna cu labele și scoase dinaintea voini- 
cului o piatră de smarand, mare şi frumoasă, de strălucea verde 
şi rămurată ca spicul crud al grâului, ca rodul pământului.
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4 Atâta. îu voinicului, până ce ridică de jos smarandul fermecat 

şi-l băgă î în sân; Ş apoi de atunci înainte toate jivinile. câte se tă- 
răsc prin ţărână şi câte se ascund pe sub pământ, toate îl cunoscură . 

pe dânsul de stăpân. Viezurii cu perii suri, lungi şi drepți ca ţepele, 

şi bursucii somnoroşi, cari ies numai noaptea din vizuini; jderii pă- 
dureţi cu blana ruginie, deasă, moale şi frumos netezită, şi vidrele 

colţate de pe malul bălților; nevăstuicele cu trup prelung şi mlădios 
"şi cu gușe albe, care se furișează printre răzoare, vânând cuiburi 

* de păsărele, şi veveriţele sugubeţe cu coada vâlvoiu, care sar sglobii 
pe. crăcile copacilor ronțăind alune, ghindă şi scorușe; pinţele cu . 
labe scurticele.la piept, iar la.spate cu picioroange care, când umblă, . 
se saltă ca lacustele, și căţeii pământului, — de le zice și șuițe, — 

cari scot capul la amiazi din găuri ca să latre la soare: apoi mișunii 
cei cu gropanele pline de grâne, și șobolanii din smârcuri; toate 
lighioanele, până şi cârtiţele orbeţe şi aricii ghimpoși, ba chiar 

șerpii, guşterii și şopârlele, toate i se arătau lui în cale, sau ca să-l 
slujească la vreo trebuinţă, sau ca să piară de mâna lui, când avea 

- plăcere de vânat. Cu dânsul vulpile își cheltuiau de pomană şi vi- 
clenia minţii şi iuţeala piciorului, căci de fiecare minciună a vulpii,. 

el afla prea lesne mijloace o mie ca să-i vină de hac. Apoi şi cu 

ursul cel mai sălbatic, el. își făcea jucărie; fără secure, fără cuţit 

el intra semeţ în vizuina lui, se lua cu dânsul la luptă dreaptă şi în 

totd'auna' ursul cădea mort la pământ: . . , 

« Astfel prin văzduh, astfel pe sub pământ, el era mai tare, e 

era. mai mare; de aceea și traiul lui era acum şi mai mult pornit 

pe vânătoare. ÎN - " 

"« Când feciorul de împărat trecea pe dealul . Balaurului, da 

“stânga Slănicului, lighioana cea înfricoșată, cu o falcă în cer şi 

cu alta în pământ, 

şerpoaica cu solzii verzi, . 

—să n'o vezi, să n'o visezi! — 

de grabă se svârcolea, se pitula și se afunda până Ja gurile iadului 
ca să nu o vază viteazul vânător, să nu-i reteze cu paloşul șapte
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capete şi să nu-i stingă apte suflete. Oricât de mult se silea dânsul 
ca să-i apuce înainte, iazma iadului prididea cu fuga. şi voinicul 

"rămânea mereu să-și scoată necazul pe paserile cerului și pe lighioa- 

nele pământului. Da zi peste zi și nu putea nimeri, 
d Aşa mai păţi într'o noapte; şi a doua-zi, de ciudă și de mânie, 

se porni de pe dealul Balaurului în jos, când abia se miji de ziuă 
și ajunse deodată cu zorile, când se deschideau florile, la valea stearpă 

« Dacă nu știți şi n'aţi văzut, să vă i spui eu că, acolo ş şi-a aşezat 

Necuratul cazanele cu catran şi cu smoală colcotită ; pe sub pământ 
gâlgâie şi fierbe glodul noroios; mai rece decât ghiaţa, mai negru 

decât ceața; apoi, pe guri căscate prin tot. ocolul acelei văi fără 

de scursoare, ţâșneşte tina în 'sus, când de o şchioapă, când de o 
palmă, când de un stânjen și mai mult; la. fiecare gură împrejur . 

Sa durat muşuroiu, şi balele cătrănite pe care Ucigă-l-toaca le scuipă 
din văgăune, se scurg năclăite d'alungul' moviliţelor, se adună în 
nomol, se usucă de vânt, se crapă de soare şi aştern tot fundul văi<i> 

cu o humă sură şi jilavă, pe care nu se prinde, Doamne fereşte; 
nici. troscot, nici ciulini. ăi 

- 4 Când, de pe culmea vecină, feciorul de împărat făcu ochii 

roată Wasupra văi<i> .urgisite, el văzu o biată căprioară rătăcită, 

călcând cu sfială prin nomolul.uricios :al mocirlei; mai departe o. 
fiară sălbatică, un râs.sta stâreit la pândă; părul de pe dânsul 

lung şi subţire, alb şi cu pete negre, se sbârlise în sus; urethile-i 

țuguiete cu pămătufuri de peri negri la vârf, se rădicase drepte, 
și ochii lui, vii.şi pătrunzători ca ochii de femeie, scăpărau scântei, . 

Numai în două trei sărituri de pisică, el ajunse căprioara, se acăţă 
cu ghiarele de pieptul ei, îşi înfipse dinţii în beregată şi se gătea . 

să-i sugă cu desfătare sângele din vine, când voinicelul învârti ră- 
pede praștia ca să o izbească în fiară. Dar ochii râsului care văd şi 
in miezul pietrelor, zăriră ce i se gătea; el se smulse dela pieptul 
căprioarei şi începu să latre în limba lui de fiară: 

e Impărate luminate, Me N 

nu-mi lua zilele toate;
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ia-mi-le' pe jumătate, 

| că-ţi voiu da eu nestemate, | 

240 0 chiar. piatra rubinului, N | . 

"colcotirea sângelui! 2. a 

« acum, pentru a treia oară, jeciorul de împărat i iertă vieaţa 
râsului, precum. iertase pe a vulturului, precum iertase pe a di- 
horului; el strânse praştia pe mână, iar fiara, veselă și mulțumi: - 

45 toare că scăpase cu-zile, scăpără din ochii ei o piatră de rubin, mare 
şi Irumoasă, roşie și vie, mai roşie decât fraga muntelui, mai vie 

“decât para focului şi întocmai ca sânegle voinicului.. | 
« Când o luă voinicul în mână şi o băgă în sân, pare că îi mai 

_erescu de o schioapă inima într'însul. De aci înainte, toată firea 
„250 : cu suflare era prada lui. Toate fiarele pre care iuţeala sângelui le 

împinge în fuga lor, a se aşterne pământului ca iarba câmpului 
la suflarea vântului, toate cele care trăiesc .din vărsarea sângelui, 
toate câte din. sânge îşi iau, puterea și prin sânge o şi pierd, toate .. 

'se supuseră. și ele la voinţele voinicului, ca pasările cerului, « ca li-. 
7 "355 ghioanele pământului, = 

! "« Dinaintea unui așa minunat vânător, : 

cerbii dela munte 

"plecau a. lor frunte, 

: mistreţii colţaţi - 

360 Ma ”. cădeau, împroșcaţi, 

| capra săltăreață 
nu scăpa cu vieață, - 
lupii din pădure 

| picau sub secure, 

365 - . iepurii fricoşi. . „9. 

Cam pre aci ajunsese cu povestea Bisoceanul meu, când deodată 
auzirăm, la spatele nostru, o .detunătură de pușcă urmată de un: 

Donner-Wetter-Sapermeni exprimat cu.o energie de adevărat. 

granadir kesaro-krăiesc. . Ne întoarserăm iute . ochii îndărăt; 

370 . dar 'nu mai era nimeni; tovarășul meu,. Neamţul, se făcuse 

- nevăzut,- „r 
S 

+
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— « Sărăcuţ de maica mea!» strigă 'din băierile inimei Biso- 
'ceanul, «s'a răpus domnul Ininger » — (Acest fel găsise el cu 

cu cale ca să localizeze titlu de inginer al tovarășului meu). 

Alergarăm de grabă la locul de unde venise sgomotul și, subt 
'o tufă, găsirăm pe Neamţ răsturnat pe spate, dând din! mâni şi 
din picioare ca să se scoale; alături era pușca lui din a cărei ţeavă 

„ieşea încă fum; puţin mai departe se tăvălea o păsărică printre 

fulgii ei răsipiţi pe iarbă. Calul, de pe care căzuse inginerul, se zărea 
departe în vale; cu şeaua pe dânsul, el apucase vesel și în goana 

mare, drumul casei, lăsând călărețului libera facultate, sau de a 

vămânea unde căzuse, sau de a-și urma calea cu orice alt mijloc: 
de locomoţiune. 
„— «Bine, prietene», zisei în sfârșit eu păţitului, după ce con- 

statarăm că nu se află în nici o primejdie, _«fă- -mă să înţeleg 
mai întâiu, cum ai căzut depe cal?... Apoi pentruce ai tras cu. 

-puşca? În sfârşit pentru ce te-ai depărtat de noi?». La toate: 

aceste întrebări, el nu avea alt răspuns decât: « Asta, zău, nu știu! ». . 
Călăuzul nostru nu era mai puţin curios: decât mine ca să afle 

cum se petrecuse lucrurile, dar el cel puţin găsea însuși pentru 
toate, câte un cuvânt de răspuns. şi de mângâiere, | 
__— «Lasă, domnule; nu e nimica, că ai căzut pe spate: şi te-ai 

răzimat în coate. Rău era dacă cădeai pe brânci, că puteai. nasul 
să ţi-l frângi». 

Căutând apoi prin iarbă, el dete peste păsărica rănită şi ju- 
mulită, care, sărmana, se svârcolea ca vai de ea; era o biată cio- 
cârlie. Bisoceanul, luând;o în mână, cunoscu îndată că era ucisă, 
nu de alice, ci de ciocul gaiţei — Cu bună seamă domnule, Dum- 
-neata ai vrut să tragi în pasărea răpitoare şi nu vei fi nemerit-o, 
dar lasă că nu e nici o pagăbă; vânatul cel bun tot:al Domniei- 
tale a rămas. Vorba” Homânului: anu e pentru cine 'se' găteşte, ci 
pentru. cine se nimereşte ». 

Dar Neamul se' apără că el n'a tras de fel cu pușca, că puşca 
s'a tras singură și că, din acea, calul speriindu- se a sărit şi l-a trântit 
jos, unde l-a şi lăsat fără ruşine, nici păcat.
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— «Lasă, domnule, că 'și așa e bine!» zicea Bisoceanul. 

4 Dumneata tot nu rămâi păgubaș, că, și dacă n'ai dat în vânat, vâ- 

natul ţi-a picat din cer jumulit gata. Ș'apoi despre căzătură, să 
naibi vreo mâhniciune, că pământul nostru românesc e bun de 
obrânteală. 

- Cine cade pe el jos: 
Se scoală mai sănătos ș. 

Şi întradevăr, domnul ininger se rădicase teafăr şi fără vătă- - 
mare. Se vede că somnul îl. podidise pe când Bisoceanul îmi po- 
vestea basmul, pe care el nu-l putea pricepe, şi astfel pe nesimţite 
rămăsese în urmă de noi. Pe când dar Neamţul moţăia călare și 

calul își urma calea în ticnă, o veselă ciocârlie se legăna prin aer, 
ciripind la soare, întocmai ca şi ciocârlia cea din graţioasele strofe . 
ale glumei vechiului poet francez Ronsard, cel de viță românească 2). 

Hei! Doamne mult îmi sunt dragi 

plăcerile dulcii tale vieţi! 

Ciocârlie, care despre amor 

cânţi dinzi de dimineaţă, 

scuturând în aer roua 

cu care e stropită pana ta! 
Mai nainte ca soarele să răsară 

tu înalţi trupu-ţi spălat: 

"spre a-l şterge de nuori, 

cletinându-ţi aripile mărunte 

şi. săltându-te în mici sărituri! 
'Tu spui în aer așa dulci cântări 

în a ta veselă ciripire, . a 

încât orice amant ar dori, : 

când te aude cântând primăvara, 

ca tine să fie păsărică. 

».P, de. Ronsard, P Alouăte,. printre poeziile . numite sGaielts ou Gaillar- 

dises a < Paris, 1553. . 

H&! Dieu, que je porte' d'envie 

Aux plaisirs de ta douce vie! 
Alouătte, qui de Vamour 

Degoizes ds le poinct du jour
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„Sa întâmplat însă ca, în loc de poetici amanți, ciocârlia noastră 
să fie auzită numai de o haită flămândă şi, în cazul de față, urmaşul 
banului Mărăcine se vede silit să treacă lira în mâna strămoșului .- 
său Virgiliu, ca să sfârșească această istorioară. : - 

Pasărea vrăjmașă se răpezi, sbierând prin aer, ca să i prindă 

„pe cântăreaţă, şi aceasta, mititica, în zadar cercă să-i scape prin 

„fugă. « Pretutindeni unde dânsa, fugind ușurică, tăia văzduhul cu 
aripile ei, iată și dușmana, cruda gaiţă o urmărea cu chiote mari 

prin aer). ” | 
La ţipetele de bucurie ale gaiţei, la văietările: sărmanei i ciocârlii, 

somnorosul, plecat: pe. oblâncul șelei, tresări și, în mișcarea-i zăpă- 
“cită, îi căzu pușca de pe umeri; cocoșul se lovi de scară; împlutura 

se descarcă cu sgomot;; gaița ș şi calul se speriară amândoi deodată; 
_una lăsă prada să-i pice din cioc; celalt trânti jos pe călăreț, şi astfel 

vânătorul fără voie şi vânatul neașteptat se întâlniră alături, pe 
iarba verde a .plaiului. | 

Dar calul, ca și gaița, îşi : văzu de calea sa şi tovarășul meu ră- 
mase pe jos. De aceea și Bisoceanul, carele era cam atins în amorul - 
său propriu de povestitor, prin somnul inginerului, î îi spunea drept 

- Secouant en Yair la ros6e 

Dont. ta plume est toute .arrouste!, 

Devant que Phoebus soit.levă, -. .. 

Tu enleves ton corps lav6 i 
Pour Vessuyer prâs de la nue, 

Tremoussant d'une aile menueș 

Et te sourdant'ă petits bons ” 

Tu dis en Vair de si.doux sons 

Composez de ta tirelire, 

Qu'il: n'est amant qui ne dâsire 

T'oyant chanter au Renouveau - 

Comme toy devenir oyseau. . 

1) Virgilii, Georgic, .<lib.> “IL, v, 405—408; 

Quacumque illa levem tugiens secat aothera pennis, 

Ecce inimicus atrox, magno stridore per auras 

Insequitur Nisus.
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mângâiere. — « Vezi, domnule ininger, dacă. Dumneăta - ştiai -ro- 

mânește și ascultai la basmul meu, nu erai să paţi atâtea nevoi! 

Dar. fie! când este vorba de vânătoare, apoi poţi să mi te. lauzi că 
ești născut. cu tichia în. cap, și i ai . 

vânătorul norocos 

umblă bucuros 

pe jos. 

Astfel ne urmarăm calea: spre Bisoca. 

n XI 

__ Eram acum tocmai pe culmea dealurilor sub care se adăposteşte, 
ca într'o .copaie, satul Bisoca. Gata a cârmi-la dreapta.ca să coborîm 

în sat, „aruncai împrejurul meu. o lungă și mulţumitoare privire, 
voind să-mi .iau astfel ziua bună dela întinsele privelişti ale plaiulai, 
mai nainte de a le pierde.cu totul din vedere. : 

Soarele 'apunea drept dinaintea noastră ; cercul lui roșatio scă-: 
pătase până pe zarea orizontului și razele-i, calde şi senine, pare. 

că se așternuse preste tot șesul răsăritean al Țării, care ni: se 
destindea acum subt .ochi.: De pe acest tăpșan culminant de unde 
munţii Săcuieni cotesc spre țara Vrancei, tot Bărăganul, tot câmpul: - 

Brăilei, tot șesul Galaţilor-cu matea Râmnicului, cu valea Buzăului, 
cu lunca Siretului, toată acea lată şi oablă. câmpie se arăta scăl- 

dată într'o lumină gălbuie şi lucioasă, ca faţa unei uriașe sinii de aur;. 

. printr'însa, liniile şerpuite ale râurilor se desprindeau ca fire crețe - 
-de beteală argintie, iar suprafaţa netedă a apelor sărate din Balta- 

Albă şi din Balta-Amară, oglindeau: ca niște ochiuri de sticlă, fo- 

recate în mijlocul dauritei table. In depărtarea cea: mai afundată, 

dealurile dobrogene, tivite cu aburoasa cordea a Dunării, încingeau, 

ca un cerc plumburiu, acest curios tabel, al cărui aspect devenea 

cu totul fantastic, prin neobişnuite și metalice reflexe. 

Mai aproape de noi însă, .sub forme și cu 'culori: mai reale, 

se. vedeau pe vârful. Bisocii şi pe al Ulmuşorului, mari pietroaie 

A 

| 20
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sure şi murgi, unele grămădite la un loc ca turme de vite adunate 
la repaos, altele răsipite prin livezi ca vacile când “pasc pribege. 

Apoi'subt aceste muchii, la stânga, pământul se lăsa la vale în 
costișe și pripoare gradate, până se cufunda în jghiaburile mult. 

umbrite 'ale Râmnicului și. Râmnicelului; tot pe acolo, la locul ce 
se zice între Râmnice, se zăreau încă poienile fragede și verzi ale 
Năculelor, adăpostite sub stâncile roșcate, care se numesc 'Pie- 

trele-Fetei ; și în fund de tot, înălțându-se în albăstreala înnegurată 
a cerului, se pierdeau culmile păduroase ale Steșicului, învelite: 
în umbre viorii, civite şi negre. 

Preumblându-mi ochii, când preste șesul cu străluciri şi scânteie, 

când prin munţii cu tainice și răcoroase raze, mă așezasem pe un 
bolovan de piatră și, așteptând să dispară cu-totul soarele, nu mă 
puteam sătura de asemenea privelişti, ce nouă, orășenilor, ne este 
dat arareori a le vedea; dar călăuzul nostru știa că noaptea are să: 
vină iute și că scoborâșul până la sat ne va cere, prin întuneric, 
poate o oră și mai bine; de aceca el ne îndemnă să ne pornim îndată, 
și» drept mângâiere, îmi spuse că are tocmai vreme ca să isprăvească 
şi basmul cel cu feciorul de împărat, norocos la vânat, până vom: 
sosi de vale. X 

— d Bine zici, bădiţă p; îi răspunsei; « negreșit că trebue să mi-l 
spui tot, dacă mai este. Dar stai! unde rămăseseși?... pare că înce- 
puseşi a îndruga o șiretenie de lighioane ca cea din hora. desgovelei = 

! Ursul cu cercei 

umblă. după miei, 

lupul cu cimpoi 

umblă după oi, 

vulpea în papuci 

umblă după curci, 

Șun iepure schiop,: 

într'un vâri de plop, 
treieră la bob. 

, 
Aşa este?». | a 
— « Cam așa, dar iar nu prea), îmi răspunse munteanul pier- 

zându-și oarecum sărita, în urma glumei mele de care mă și căiam,
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și, scărpinându-se la ceafă ca omul care stă la îndoială. « Pe semne, 
boierule >, adăogi el, « ți s'a făcut urît unde am tot spus anume . 
toate soiurile de paseri și de jivine care trăiesc pe la.noi, la munte. 
Dar de! ce să-i fac eu, dacă așa e basmul? Va să-l spui şi eu după 
cum este șartul şi datina lui. D'acum înainte însă nu mai avem 
nimic aface cu lighioanele cele cu patru picioare, nici cu cele multe 
sburătoare; destul numai să vă fie în ştire că Feciorul de împărat | 
nu avea seamărul său pe'lume la ale vânătoarei. Când d'abia da cu 
gândul să facă vreo izbândă la vânat, voinţa pe dată i se şi îm- 
plinea ; daceea şi lumea întreagă, când pomenea despre dânsul, 
nu-i zicea într'altfel pe nume, ca: Feciorul de împărat, cel cu noroc 
la vânat. 

« De va fi stat o lună, sau un an, sau doi, petrecându-şi vieaţa 
fără alte nevoi de cât numai cu plăcerea și cu mângâierea de a 
prinde și de a ucide fiare pădureţe și păsări cântărețe, cine va şti; 
spună-o. Pe noi ceştia, plăiași și vânători de munte, atâta ne taie 
capul că omul la vânătoare, fie pe ger și ninsoare, fie pe năduf de 

soare, nici nu prinde veste că ce timp mai este, nici nu vrea să ştie 
cum are să-i fie, nici nu bagă n seamă la muncă de-l chiamă, nici 
că ia minte de orice cuvinte, ci vesel omoară vremea care sboară, 

fără griji trăieşte, pe pământ domneşte și e la vânat ca şi împărat. 
« Acum, daţi şi D-voastră cu socoteala, dacă chiar nouă, — nişte 

bieţi păcătoşi plini de trude și de nevoi — vânătoarea ne oţeleşte 

sufletele și ne răpește minţile, apoi ce încântic de fală și de vitejie 

“ trebue să fi fost pe voinicul fecior al Doamnei Neagăi! Vesel şi voios 
la” inimă, ager şi vârtos la trup, el zâmbind ieșea dimineaţa din 
palatele părintești, zâmbind se înturna seara la maică-sa înapoi. 

Aşa vieaţă, lină şi neturburată, dor'că în raiu poate să mai fi gustat 
cineva. 

«Dar grijile şi mâhniciunea lăsat-au vreo dată multă vreme 

pe om fără ca să se lege de capul lui? Firea omenească așa este ca. 
dela Dumnezeu osândită, ca să nu plutească neîncetat ușor ca fulgul 

pe apă, și să nu calce mereu tot pe căi desfătate. Căci, acolo unde 

este poiana mai înflorită şi cu frunzari acoperită, acolo e şi cursa 

20*
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priponită. Dai într'însa fără ca. s'o vezi; te apucă, te glodeşte şi 
uneori chiar de.rea nu vrei să o crezi. Ă 

| -« a să vedeţi acum în ce fel păsul avea să-l ajungă pe voinicelul - 
„9 nostru, şi cu. ce gingașe amăgiri avea să-i sece puterile ş şi să-i stingă 

- “fericirile. „ N 
« Intr'o seară ca cea de: astăzi, pe la apus de soare ca acum, 

„el şezuse să se odihnească pe unul din pietroaiele măcinate de pe 

. dealul Ulmușorului, tocmai - W'asupra gârliciului de piatră, căruia 
100 îi zicem noi grajdul Zmeilor, fiindcă acolo se adăposteau odiriioară, 

în vremea dedemult, fiarele cele aripate. Ședea el şi privea în jos 

cum negurile întunecau treptat văile şi culmile, când văzu trecând 

încetinel pe asupra capului său, o porumbiţă, ușoară și albă ca 
spuma laptelui la mulsoare, ca florile crinului la raza de soare. 1 se 

105 făcu dor de acea păsărică, și, ca s'o prindă de vie, puse mâna în, 
sân, la zamfirul cel fermecat; dar ca, uitându-se la dânsul cu.ochi 

dulci, fermecători, gunguni galeş în limba ei cea păsărească, şi-i zise: - 

pr - - « Ah, voinice, voinicele, 

nu opri căile mele; 

110 po | ci te iea după-al meu sbor;. 

căci. cu sânul plin de dor, 

te chiamă să-ţi facă dar: 

un scump alb mărgăritar 
“mândra Fată-a! Pietrelor! 

5 : "din valea Năculelor». 

« Aceste cuvinte, așa dulce șoptite deșteptară în inima. voini- *! 

cului un freamăt necunoscut; în sânul lui se aprinseră dorinţe ne-. 
„deslușite, pe care până în. ceasul acela nici-în vis nu le încercase. 

Fără de a; mai sta să cugete, el se rădică iute în picioare ;. sângele, ! 

"120 i se încinsese ca focul prin vine; pieptul îi svâcnea; în tot trupul. 

simţea un avânt neînstrunat. ce-l pornea să meargă supus Şi. ascul- | 

tător la chemarea porumbiţei. Urmărind cu piciorul pe uscat: sborul. 
ei lin, cumpătat, cl scobora -văi,. suia dealuri, străbătea. păduri, 
trecea lunci şi pâraie, şi de ce umbla, pare că mai ușor păşea. Când. 

125 raza cea mai târzie a soarelui se. prelungea siiaţă pe foiţele ierbei;: 

.
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înflorite din poaiana de sub stâncile ? Năculelor, păsărica se opri - 
„pe o răsură îmbobocită şi cu graiu dulce. cântător, strigă asa: 

« Tu ce plângi, în stâncă | 

| | “la umbră adâncă, . . 

- 130 » ieşi acum din piatră, 
albă, dalbă, fată, 

viie și frumoasă, 

blândă, răcoroasă, 

cu chip luminos, 
135 NE | „cu trup mlădios, 

cu păr aurit, - 

pe umeri leit! 

ieşi fată din piatră 

„să te vază-odată, . 

ap " seumpul tău ursit; 
[| căci. iată-l sosit! e, - 

N 

« Ca un vis, ca o părere, se cobori de pe stâncă, mândra albă 

fată, naltă, mlădioară ca o trestioară, cu părul de aur, cu ochi de 
balaur, ruptă din soare întocmai ca Ileana Cosinzeana. De frumoasă 

"2145 ce era, de albă ce s'arăta, la soare puteai căta, iar la dânsa ba! Cine. 
„îi vedea mersul, cine-i zărea chipul, cine-i auzea. glasul, nu putea 

să o privească și să nu o îndrăgeaseă, nu putea să o auză și să nu 

"i-se încrează. CI 
«Cu zâmbet gingaș pe guriţă, cu ochi găleși ş şi pătrunzător, 

150 venea mândra cam descinsă, păşind uşor şi legănat prin iarba moale 

și deasă a pajiștei. Ea se opri dinaintea „voinicului și arătându-i 

între degeţele, un bob mărunţel de mărgăritar alb, curat şi lu- 

"minat ca laptele la mulsoare, .ca floarea crinului la soare, ca dra- 

gostile de fată mare, ea, cu viers dulce femeiesc, care mai lesne decât 

155, săgeata străpunge inima. 'voinicului, îi grăi, râzând, așa: 

— « Daţi-l-aş și nu l-aș da, 

că mă tem, îl vei uita 

“când la vânat te tot plimbi! 

__ Bal-aş da, de vrei să-l schimbi 

160 ” | "eu piatra zamfirului, i - 

".. Jimpezimea cerului,
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cu piatra zmarandului, 

verdeaţa pământului, 
cu piatra rubinului, 

colcotirea sângelui >, 

« Feciorul de împărat rămăsese uimit ca dinaintea unci nălu- 

ciri încântătoare. Nu ştia bine dacă este deştept sau dacă visează. 

Nu-i venea să dea crezământ nici vederilor, nici auzului; și cu toate 
acestea, zâna ce-i sta în faţă îl privea cu ochi fermecători aruncând 
prin tot trupu-i, când aburi fierbinţi, când fiori de ghiaţă; vorba 

ci îi răsuna până în suflet, dulce și înduplecătoare. Pe când ca căta 
la dânsul şi zâmbea, lui i se nălucea pare că câmpul înflorise şi cerul 
se luminase, iar când ea deschise gura ca să-i vorbească, pentru 
dânsul, munţii răsunară, apele se turburară, brazii se scuturară, 

codrii se treziră, frunzele șoptiră, stelele sclipiră şi în loc se oprir ă. 
Atunci, vieaţa să i-o fi cerut dânsa, gata și bucuros era el să i-o 
dea, numai ca mereu să poată privi la ea, numai ca în veci să o: 
poată auzi. 

„«De grabă scoase din sân câte-şi trele nestematele fermecate, 
care până atunci fusese și toată. puterea și toată bucuria lui, 
și fără să se mai gândească, fără să se îndoiască, le aruncă cu mul-. 
țumire în poala drăgălașei copile. Buzele cei fragede şi rumeioare 
se răsfoiră într'un râs de. nebunatică bucurie, și apucând mărgări- 
tarul între dinţii ei albi și mărunți ca și bobul nestemat, îl puse 

3. binișor pe buzele voinicului, într'un dulce şi lung sărutat. 
« Atunci umbrele călduroase și bălsămite ale. nopţii de vară, 

ascunseră în negură și în tăcere pe fericiţii miri; singură porupibiţa 
cea albă îi desmierda prin întuneric, când cu vesele cântări, când 
cu blânde văietări; dar când răsăriră zorile, deodată cu florile, po- 
rumbiţa amăgitoare şi la dragosti îndemnătoare, peste țări şi peste 
mări sburase, prin văzduh se depărtase, fugind ca să nu mai vic,. 
şi luând cu sine în vecie, scumpul, feciorescul dar, bobul alb de 
mărgăritar. ! 

«Zile și nopţi, luni şi săptămâni trecură Feciorul de împărat 
şi Fata din piatră trăiau înstrăinaţi de lume, singuri singurei, el
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numai cu dânsa, ea numai cu el, și-altă grije nu purtau, altă plăcere 

nu gustau decât ale dragostelor lor. Cercuind lumea întreagă în poie- 
niţa înflorită şi cu frunzari acoperită de sub Pietrele Fetei, voi- 
nicul năpustise codrii, urîse izbânzile vieţii -sale de mai nainte. 
Vânătoarea era uitată ; inima 'lui se scălda acum toată în desmier- 

dări nouă şi necumpătate. Pasări, fiare şi lighioane trăiau de el 
oropsite; toate se înstrăinase şi se lepădase de al lor sburdal- 
nic stăpân; niciuna nu-l mai cunoştea, niciuna nu-l:mai asculta; 
dar nici lui, nesocotitul, de ele nu-i mai păsa. Arcul şi săgețile, 
ghioaga şi praștia stau aruncate la pământ; rugina și putregaiul 
se lipise de ele și le rodeau puterea. Aşa feciorul. de împărat, 
uitând vitejia vânătorească, uitând şi casa părintească, şedea ziua 
şi noaptea lungit moale pe covoare şi cu capul în poala copilei, 

se uita cu ochii în ochii ei, îi sorbea suflarea depă guriţă şi-i cerea 
“ mereu să-l desmierde cu cântecele ei. 

— « Cântă-ţi, mândro, cânticul 

că mi-e drag ca sufletul, 

": Cântă, scumpul meu odor! 

Ici cu :tine-aş vrea să mor!». 

« Dar muierea tot muiere! Dă-i ce-ţi cere că o să te certe de ce 

i l-ai dat. Cu încetul cu încetul, începu fata a lua seama că sufletul 
voinicului se înmuiase la dogoreala dragostelor femeiești; acum îi 
părea rău şi-i venea ciudă că iubitul ei nu mai era ca mai nainte, 

vitejelul. plaiurilor;, căruia lumea îi.zicea cu laudă: Feciorul de - 
împărat, cel cu noroc. la vânat! În zadar îi cânta ea,'cu viers dulce - 

femeiesc, mândru cântic haiducesc; în zadar îl ruga să se trezească 

din traiul lânced şi trândav în care-l cufundase vieaţa de iubire: 

în zadar îl tot îndemna ca să iasă cu dânsa din pustietate, ca s'o 

ducă să vază lumea. El în braţe o strângea, dulce mi şi-o desmierda 

şi aşa îi tot vorbea: 

— « Facă lumea ce va face, 
noi trăim aci în pace, 
cum n'e drag şi cum ne place! 
Zică lumea ce va zice;
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fericirea de aice. pa 
__tot nu poate să ne-o striceo  .-: i, 

> „1 € Spună lumea ce-o voi, .. o] | 
noi aci, cât vom trăi | a 
fără griji ne vom iubi». ! -. - o 

„. & Dar uritul, urîtul cel pocit, boala cea fără de crezământ, care 
din plăceri trezite încolţește, sufletul îl amăreşte, cu doruri se hră- 
neşte şi la noi plăceri râvnește, urîtul cel urgisit, care usucă şi to- 

“peşte, mereu şi necurmat în inima copilei se prefira şi pe fiece. zi 
“mai adâne o pătrundea, în ea zilnic se încuiba, mai amarnic o rodea.. 
"Feciorul de împărat vedea și simţea toate; dar leac sieşi nu-şi ştia, 
găsi. Fata umbla mai adesea razna prin păduri şi prin livezi cu fruntea: 
înnorată, cu fața lăcrimată și când se întorcea la soţuliei şi-l. găsea 
văitându-şi tristeţea, lungit sub tulpina brazilor, ea îi zicea. plângând 
şi suspinând: | NE 

—. Scoală, dragă, scoală, frate!  *  —0i! dragă, iubitul meu! | ” 
numai tot zăcea pe spate,. : - :- ajuta-ţi-ar Dumnezeu! 

"că mi-am urit zilele, N . “eu toţi munții i-am călcat, 
mutând căpătâiele, . :....': 560 mură-albastră n'am aflat, 
când la cap tând la picioare, - . - sloiu de ghiaţă n'am găsit, 

" cândla umbră, când'la soare. „că pământuri încălzit, 

— OU! dragă, iubita mea! . — € Fetişoară din Buzău, 
nu pot, nu pot, chiar d'aș vrea; “mură-albastră-i ochiul tău 
boala imea nici că s'o duce 265 care mă ucide rău; 
pân'ce tu nu-mi 'i aduce ”- sloiu de ghiață netopită ! 
mură-albastră. și amară, - „2 -e'ehiar'inimasţi răcită : - 

„„.sloiu de ghiâță 'n miez-de vară. : și de mine deslipită », 

« Când ajunge inima să fie sleită de dragoste, apoi curând piere 
şi mila. Fata: din piatră, sătulă și.de pustiul munţilor şi. de iubirea. 
singuratică, visa acum noaptea şi se gândea. ziuliţa întreagă, la 
locuri desfătate şi pline de lume, la oraşe cu sgomot, cu petreceri 
şi cu veselii, la cetăţi uride toţi să cate la dânsă cu dor și cu drag, 
şi dânsa cu mândrie la toţi să se arate, frumoasă şi împodobită în: 
haine trufașe și în pietre nestemate. „Destul, destul îşi închisese ea 

N
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tinereţele în depărtări, de: lume” înstrăinată ; destul: :gustase . plă= 
"cerea iubirilor tăinuite. Acum! inima-i sbura ca: fluturele, după 
lumină. sufletul ei cerea sgomotul veseliilor, strălucirea “averilor, 
vâlva -trufiilor. Astfel de dorinţe îi frământau mereu minţile, şi 
ştim cu toții că ce se naşte în cap de „muiere, “într "însul neistovit. 
nu piere. - : îi i 
«Intro dimineaţă, când Feciorul de împărat se trezi dia somn, 
îngreuiat de lângoare și de inimă rea, Fata din piatră pierise de lângă 
dânsul. O aşteptă să vie la amiazi, o aşteptă să vie seara; dar umbra 
molifzilor. se aşternu încetinel d'alungul pajiştei, scăzu şi crescu 
iarăşi, dovedind ' scurgerea vremii. și nimeni, nimeni. nu veni... 

« Atunci pricepu. dânsul că copila a fugit: i în păduri la nă-. 
pustit; atunci văzu bine că.puica a sburat, s'a dus şi pe dânsul . 
l-a răpus. . „Atunci în lăuntrul lui se făcu adânc întuneric; în piept, 
inima-i sdrobită se încolăcea 'ca: crâmpeie trunchiate de şarpe ve 
ninos. Ziua la soare, 'el se frământa în durere; noaptea la stele, din 

_ochi îi picura isvor de plânsoare şi.la tot ceasul, noaptea ca și ziua, 
ziua ca și noaptea, glasul lui duios răsuna prin codri: — « Doamnă 

a inimii mele, stăpână a acestor locuri! de ce mi'ai părăsit? Unde 
te-ai dus? Ah, unde? 51). 

« Își aducea aminte d'ale ei dalbe frumuseți, d ale ei dulci cântări, 

de zilele fericite pe când glasul munţilor și al apelor răspundea cu 

"vesel susur la glasul copilei, pe când ea umbla legănându-se, gin 

gașă şi uşoară, pe verdeaţa: livezilor, pe când ea tremurând, scu- 
tura de pe cosiţele-i bălae zăpada mai puţin albă decât pieliţa ei. 

Atunci inima lui, cu suspine, întreba î în zadar pe codri şi pe stânci: 
— a Unde şi în ce ţară va mai fi acea mândră floare, acea drăgăs- 
«toasă româncă, cu faţa albă ca crinul, cu glas încântător de 
zână.?,. Numai râul acuma, numai apele, când se clătesc, răspund 

  

EL Ta 

1) 'Tesoro de los Romanceros y Cancioneros' espanoles, recogidos y ordenados , 

por d. Eugenio de Ochoa,: (Paris, 1838), p.. 137:. Romances del Cid Campeador + 

« Rey de mi alma, y desta tierra conds, 

_« Porque me 'dejas? d'Snde, văs? : adânde?
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cu vuiet la gemetele mele... Ah unde mai sunt, stăpâna mea 

dorită, ah, unde mai sunt chiar şi. viscolile de odinioară ESB 
-« Dar toată jalea lui era în deșert; ce a fost verde s'a uscat; ce 

-a înflorit s'a scuturat. Intr'acele plaiuri, în care el găsise mai în- 

tâi mulţumirea, vânând și prinzând cu nepăsare păsări de pre 

cer şi fiare de! pre pământ, în acele dumbrăvi unde apoi își aflase 
- fericirea la sânul drăgălașei fecioare, acum totul era veșted, totul 

“era ofilit, totul se îmbrăcase într'un.giulgiu de ger şi de întristare. 
E] cercă să rădice de la pământ arcul şi săgețile, ghioaga și praştia ; 
dar armele erau ruginite, puterile-i erau slăbite, ochiul vedea tur- 
bure la țintă, braţu-i nu mai știa să nimerească ţălul. Deodată cu 

nestematele pierduse şi farmecul lor puternic. Fata din piatră le 

luase cu dânsa ca să facă cu ele cercei şi ghiordane ; iar el, sărmanul, 
el îşi aducea atunci aminte, cu dor şi cu jale, despre locul unde 

născuse, despre căminul unde crsecuse, despre măicuţa dulce care 
pe sânul ei îl legănasc, despre toate bunurile, toate averile şi toate 
mulțumirile pe care le pierduse. El se îngrozea văzându-se ajuns 

a rătăci, ca un suflet călător și fără tărie, prin locaşele sălbatice 

ale fiarelor, a cerca prin codrii și prin pustii năluca fericirilor,: şi 
inima-i sângera, răsiptă în târzii şi zadarnice căinţe ?). 
. . . .. . . . . . . . . . . . . n. . . . . . . .:. 1. . . . . . 

1) Frangois Villon <născut> (1431), Ballades des dames du temps jadis <în. 
< Le Grand Testament ș, Paris, 14895: ă 

€ Dictes. moy, oii, n'en quel pays 

Est Flora la belle Romaine, 

La royne blanche come ung 1lys 

“Qui chantoit ă voix de sereine. 

Echo, parlant, quand bruyt on maine 

Dessus rivitre ou sus estan. 

__Ou sont ilz, vierge souveraine? 

Mais ou sont les neiges d'antan?s. i 

=) C..V. Catulli, <Liber,> Carmen, LXIII, [de Atty], v. 50— <64; 71—>73. 
« Patria, o meţaţci> creatrix; patria, o mea genitrix,. 

Ego quam miser relinquens, dominos ut [hjeritugae 
Famuli solent, ad Idae tetuli nemora pedem, 
Ut apud nivem et ferarum gelida stabula forem, |
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« Câţi alţii pe lume îşi văd ca dânsul, vârtutea şi norocul 

spulberate prin nesocotinţa - lor! Când e omul tânăr, el .nu 

ştie, . biet, să preţuiască bunurile cu care pronia. cerească, 

mumă darnică şi iubitoare, l-a înzestrat. -Se îmbată de veselia 
juneţei, de farmecul frumuseţilor, de plăceri trecătoare, de 
sburdări” amăgitoare, şi dacă într'acea beţie îşi pierde . sau Își 
răsipește  nestematele odoare cu care îl împărtăşise soarta, 
curând în urmă, îl ajunge și ceasul amarnic al căinței; şapoi, 
după dânsul, se cască, întunecos şi rece, tăcutul, pustiul mor- 
mânt! 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

a Aşa vă veștejiţi voi toate, plăpânde flori ale vieţii, tinereți, 

iubire, "plăceri, trecătoare frumuseți, — frumuseţe, dar din cer 
pe care cerul pismaș îndată ni-l răpește, —în grabă vă ofiliţi și 
pieriţi toate, dacă printre voi doară nu se prefiră vreun fulger cu 
arsură, vre-un fior de nemurire! 

« Cată cu un ochiu de milă la cea tinerime de 'rând care, în toiul 
frumuseţilor trăieşte în desmierdări și în desfătări se îmbată:..: 

„Când va goli până la fund paharul cu "'ncântările, ce o să se mai 
aleagă dintr'însa? Cine o să mai ştie de ea?... Groapa, care o 

Et carum omnia adirem, Îuribunda. latibula: 

Ubinam aut quibus locis te positam, patria, rețațeo»i? 

Cupit ipsa pupula ad te sibi dirigere aciem, 
Rabie fera carens dum breve tempus animus est. 

Egone a mea remota haec ferar in nemora domo? 
* Patria, bonis, amicis, genitoribus abero? 

Abero foro, palaestra; stadio et gymnasiis? 

Miser, aţhţe !> miser, querendum est etiam atque ctiam, anime! 

Quod enim genus figurae est, ego non quod obierim? 

Ego fpuber,ț<mulier> ego adolescens,: ego ephebus, ego puer, 
T.go gymnasii fui îlos, ego eram decus olei. - 

Ego vitam agam sub alţitctis Phryglae columinibus, 

Ubi cerva silvicultrix, ubi aper nemorivagus? 

Jam jam dolet, quod egi, jam jamque. poenitett!».
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aşteaptă, o va “mghiţi întreagă. Tăcerea de -vtci o să. stingă după 

lume “cu a ei fiinţă, şi-ale ei sterpe iubiri 1). : 

e. .-.'. .'. . . . ss... . . . . .'.". . . . . 

Lacrămile de 'căinţă: şi duioasele cugetări ale feciorului de îm- 

părat, cel ce fusese odinioară norocos la vânat; mă pornise şi pe 
mine pe triste gânduri; îmi veneau acum unul după altul aminte 

atâtea falnice visuri ale juneţei mele, care; împreună cu anii cei ră- . 

pezi, s'au nimicit: în “zadarnicul deșert... căci răpezi, vai! răpezi 
se strecoară anii. .. 

Eheu; fugaces, Postume, „Postume, | 

Labuntue anni E Î. . . . .. .. Si 

Dar. era noapte în toată puterea când începură să ne salute 

lătrătorii din satul Bisoca. In bătătura casei arendășeşti ardea un 
foc mare; descălecai la îlăcăraia trosnitoare a brazilor, şi domnul 

Sterie arendașul ne ieşi cu plin înainte. .Intr'o mână ţinea o botă 

cu păstrăvi vii, proaspeţi şi sglobii, pescuiţi în pârâul spumegos de 

sub poala umbrită a Pietrelor Fetei; în cealaltă: purta o cușcă cu 

iepuraşi de casă, plocoane trămise de stariţul unui schit vecin, carele 
hrăneşte și prăsește în curtea mănăstirii d'alde așa: arzoiu şi spornic 

1) Lamartine, Meditations! ” postiques, cParis, 1820): "A Ebbire: 

« Vous tomberez ainsi, courtes îleurs de la vie! 

Jeunesse,. amour, plaisir, fugitive beaute, 

Beaute, present d'un jour que le ciel nous. envie, 

Ainsi vous tomberez, și la main du gânie. 
- Ne vous rend Vimmortalitt. . 
Vois d'un ceuil de piti€ la vulgaire jeunesse, | 

Brillante de beaute, s'ânivrant de plaisir; 

Quant elle aura tari sa coupe enchanteresse, - 
Que restera-t-il d'elle? ă peine un souvenir: | 

- Le tombeau qui Vattend Vengloutit tout entiăre, 

Un silence &ternel succâde a ses amours...9.: 

*) Ioratii, Carmin, clib.> II, 14, <v. 1—95,:
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vânat, rar în ţară la noi şi: botezat în Codicele civil, art. 468, cu nu- 
mele posnaş de 4 Lapinii ţinuţi pe lângă, casă»; iar în « Dicţionariulu 

limbei : Române, elaboratu ca proiectu.dupo insarcinarea data de So- 
cietatea Academica Romana», pagina 981, cu aceea, tot aşa deochiată 

şi puţin românească, de « Cunicule sau cunicle, specia de animali, 
din genulu iepurelui, foarte: assemine cu iepurele, şi de aceea-a'nu-. 
mitu pre a locurea si iepure de casă, îrancesce, lapin ». 

"Aş dori să aflu care sunt locurile unde, vorbindu-se neaoș, ro-. 
'mâneşte, se mai zice şi. altfel, bunăoară; -— cine "], cine, pusr: a. 

degetul pe el? — Cuniclu şi „Lapin. 

D'aşa lătinie dobitocească, - 
" d'aşa păcălitoare îranțuzească 

unul Domnul 'să ferească : 

limba noastră părintească. 

Dar. domnul, Sterie, din tind, ne poftește la mâncare. Druzmuil, 

basmul şi gândurile. melancolice m'au secat la stomac; mă- grăbesc 
dar a'intra în casă, unde ne aşteaptă masa, care de mult stă întinsă. 

Fiindcă tu însă n'ai fost poftit împreună cu mine, te las afară 

şi, drept mângâiere, îţi trămit de departe,' ca hrană: intelectuală, a 

bună de: rumegat, această poveste încurcată, însoţind-o cu o prie- 

tenească salutare. . „-cam slabă şi searbădă mâncare!... 

| Dar să fie cu iertare, 

"4 2: "Căci suntem la vânătoare! 
. : 7 . i . : - . . . 

Post-scriptum. — Nu.mă iartă conștiința ca să nu îndreptez o 

eroare ce s'a strecurat: în paginile de mai sus. Am zis că la noi gu- 

vernul nu s'a ocupat niciodată de a regula vânătoarea. M'am înșelat. 

Răposatul C. Negruzzi, c carele nu a fost numai un scriitor. plin de: 

talent, de 'spirit și de inimă, ci a mai fost şi director al Oficiului de 

Statistică din Moldovă, ne dă în scrierile săle următoarea'notă plină 

de interes și' sprijinită pe calcule nediscutabile: . - . 

;- «Dela 26 Januarie.:1841 până la sfârşitul lui Decemvrie 185, 

s'au ucis, după- cataloagele Vistieriei,. aceşti lupi:
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' In anul 1841. . . . . 113 lupi mari 
> n 1842, ..... 198 idem. 

> 1843. ..... 318 idem! 59 pui 
» 184... 340 idem  : 11 idem 

p 1845... . . 261 - idem 101 idem 
  

„1.230 lupi: mari 274 pui 

Total . . . 1.501 

şi s'a - plătit din Vistierie 18. 450 lei pentru 1.230 lupi mari și 2. 03214 

lei pentru 271 pui. In total 20.482%4 lei. 
a Să vedem acum folosul acestei leiguiri. 

« Să ne închipuim că fiecare lup era să mănânce pe an câte 12 oi. 
Pare-mi-se că sunt destul de moderat. Care e lupul ce s'ar mulțumi | 

cu o oaie pe lună? In cinci ani vine de lup 60 oi, care pentru 1501: 

'lupi face 90.060 oi. Socotind acum oaia câte 20 lei,:face 1.801.200 
lei. din care scăzând 20.48214 lei, preţul capetelor a 1501 lupi, ră-. 
mâne folos 1.780.717%4 lei». 

Tot cu această ocaziune autorul Păcatelor tinereților mai po- 

vestește şi o.istorioară pe care am socotit-o că nu va strica - 

să o transcriu aci, căci ea va fi păhărușul de Fine Champagne, 

după un prânz îndesat Și anevoie mistuit, — rudis indigestaque 
moles. 

Iată ce scria Negruzzi în luna Fevruarie 1846: 

« Viu dela vânătoare, prictene, unde am împuşcat un lup. Dă-mi 
voie deci să-ţi vorbesc despre el. 

« Toată lumea cunoaşte lupul, fiara asta carnivoră şi nesăţioasă, 
dușmanul păstorilor şi groaza oilor. Din vremea regelui Edgard, 

la anul 966, lupii nau mai văzut pământul, Engliterei; şi când, din 
toate staturile Europei erau proseriși, numai în Moldova, — sunt 

acum cinci ani, —- vieţuiau ca în sânul unei republice, încât era o 
blagoslovenie cum lupii şi Jidanii creșteau şi se înmulţeau! Insă 
la 1841, ministerul trebilor din lăuntru făcu o legiuire prin care 
puse preţ capului de lup. Ţăranii î începură a-i ucide, păstorii a fi: 
mai liniștiți, şi oile a dormi fără grijă. -
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«Spun — nu ştiu de.e așa, —că lupii văzând osânda ce li se 
„pregăteşte, au ales o deputaţie dintre ei, care, viind în Capitală, și-a 
tocmit un vechil ca să le apere dreptul ce-și închipuiau că au. Acesta 

430 le-a făcut o jalbă lungă și lată, în care dovedea tetragoniceşte că, 
dela descălicarea lui Dragoş, lupii au trăit în-bună pace în Țară, 
că ma făcut nimeni sprafcă ca.-să vadă câte oi Sau mâncat; 
că de vreme ce lupii sunt lăsaţi ca să mănânce oi şi oile ca să 
fie mâncate de lupi, apoi după toate formele, legile şi obiceiul 

435. pământului, lupii se cuvine a fi volnici să mănânce oi, ş. c.1., .: 
ş. e. |]. Ă ” o 

« Ministrul, Lupu Balș, le întoarce. jalba cu nadpis, zicând 
că obiceiul pământului poate sluji de lege, când nu este 
vătămător legii şi numai atunci li se va lua în băgare de 

440 seamă reclamaţia, când vor da înscris şi chezăşie că nu vor, 
mai mânca carne, ci vor: paşte troscot ca niște dobitoace ce 
sunt. NE 

« Deputaţii” eşiră cu coada între vine, gândind la nedreptăţile 
oamenilor. Viind la gazdă 'şi simțind apetit, se puseră la masă, 

445 Ospătarul le dete borş cu 'miel, cotlete de miel şi friptură 
de miel. : N 

— «Ei, bine! strigă unul din ei, — mai zi-mi că este dreptate 
în lumea asta! Oamenii mănâncă oi, şi noi să nu mâncăm? ». 
— «Ba să mâncaţi, domnii mei»; le zise un june supleant 

450 de profesor, domul și lupul sunt lăsaţi ca să mănânce carne; dinţii 
lor cânești o dovedesc. Eu când nu mănânc carne, nu pot pro- 
nunţa nici cel dintâiu vers din Eneida: 

Arma virumque cano, etc. 

« Din vorbă în vorbă, lupii spuseră viitorului filosof scopul soliei 
455 lor şi neisprava cu care au cșit dela ministru. 

__ —cAdvocatul <pe> care l-aţi avut era un ignorant), le zise : 
acesta. 4 Sunt sigur că nici rudimentele limbii latine, ale “limbii 
mume, nu le cunoștea. Sunt sigur că petiția ce va făcut
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era plină de: barbarisme şi de solecisme și 'scrisă cu slove ciri- 

liane. Să vă. fac eu o “suplică. cu litere latine: şi. veţi vedea 

„cum voiu face capot pre ministrul cu tot, departamentul său ».: 

. ;. 4 Indată le. scrise o jalbă cu litere latine, care se mântuia. prini 

acest calambur: : 

Lup te chiamă și lup eşti, 
Lupii dar ce prigoneşti? 

« Omonimul lor ministru le rupse jalba, zicând că nu-i plac 

poeţii şi că, cu toată cuscrenia ce ei arată că ar avea cu dânsul, 

nu poate. călca datoria postului său; prin urmare porunci unui. co- 

inisar” de poliţie să-i întirească din oraş.. , e, 
“ «Ajungând la. barieră, nenorocitele fiare. își scuturară praful 

de pe copite, şi lăcrimând, tinseră labele spre cer, cuvântând acest 

blestem » 
. .. . me ee ... . e. 

Aci “autorul * își precurmă povestea, necunoscând, după. cum 

se vede, coprinsul blestemului bietelor fiare nedreptăţite. Dacă pe 

lângă tot spiritul şi talentul ce el avea, răposutul C. Negruzzi ar fi 

posedat și darul proorociei, . el negreşit ar fi pus în gura lupilor, un 

blestem de felul acesta: 
4 Fă, Doamne, ca toţi. aceia ce au gânduri rele asupra noastră 

să fie osândiţi, spre pedeapsa lor, a citi dintr'un capăt până "ntre altul 

toată Precuvântarea la Manualul Vânătorului românesc, dar tot- 

deodată oprește- i, Doamne, de a se folosi câtuşi de puţin de î învă- 

ţăturile -coprinse chiar în corpul Manulalului, căci, fără de această 

“a ta părintească ocrotire, va fi de 'acum înainte vai şi amar 
de neamul lupesc, în Țara. binecuvântată a Românilor, unde, dela. 

descălicătoare, blajina localnică stăpânire. ne-a îngăduit să trăim 

ca. în sânul lui Avram, fără de : a ne mai sastisi cu. statistice 

iscodiri! 

„a Amin! ».
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- CĂTRE SAȘA ODOBESCU 

Ra < Bucarest,> dimanche, 2 fe. 1870. 
Ma chere Sacha, ! o 

7 

Aprăs avoir expâdie ma longue lettre de ce mnatin, j j'ai eu be- 
soin de chercher. une brochure parmi mes livres, mais avant de 
la trouver, je tombe, par hasard, sur une: autre brochure qui est 
prâcisement celle qui me manquait dans les «Memoires des Anti- . 
quaires du. Nord» et au sujet de laquelle je t'avais pri de faire des 
recherches parmi nos livres: de Paris et dans le cas ot vous ne la 
trouveriez pas, de' la demander ă Klincksick. Done, il est inutile 
de la- chercher ou de la demander, puisque je ai. 

Il n'y a plus que le portrait de C. C.. Raffon qui me manque 
dans cette collection. J'ai 'oubli de vous dire dans ma lettre que 
je w'ai păs encore vu C. Mano. Deux fois j'ai €t6 chez lui sans le 
“trouver et lui n'a pas daigne encore monter chez moi. J'espere 
que nous nous verrons. lun de ces jours; mais en ce qui regarde 

„les arrangements de notre installation ici, je voudrais d'abord 
âtre bien săr de vos decisions. C'est donc ce que j'attends surtout, 
en mâme temps que de tes bonnes nouivelles sur votre sant ă toutes - 
les deux. '. .... a i | 

„Lă -dessus, je vous embrasse et m'en vais . dâjeuner, 

Tout ă toi, 

. | a Alez
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II 

St. Maurice en Valais, 

- "  samedi, le I-er octobre 1870, 

- Ma chere Sacha, ” 

„Lorsque je t'ai quittâe ă Ouchy, nous avons voyag& encore 

deux heures ă peu prâs sur le lac, en ne nous arrâtant qu'ă Vevey 
et puis â Bouveret, oă j'ai quitt6 le bateau, Pendant cette der- 

nitre partie du trajet, il a fait assez obscur et tits froid sur le pont; 
il n'âtait reste que 4 ou 5 passagers. J'ai consult& mon guide et 

j y ai vu que sur mon trajet, ă demi-heure du Bouveret, en che- 
min de fer, îl y avait le village de -St.-Maurice dont je connaissais 

de râputation le fameux tresor d'orf&vrerie religieuse appartenant 

î une fort ancienne abbaye; il contient entre autre un vase avec. 
des cloisonnages ct divers autres objets fameux:. Je me suis dit: 

dâllons voir ces objets». Je passerai ma nuit âă St.-Maurice; le matin 
_jirai voir. ale trâsor», la «Grotie des fees», dont on dit merveille, puis, 

en me rendant en voiture jusquă une station assez rapprochâe, ă 

* Martigny, j'aurai Voccasion de voir de trăs jolies. choses, ă savoir 

«la cascade de Pisse-vache» ct Vintâressante «Gorge du Trient», qui, 

dMaprts sa description, doit rappeler celle de Bistritza; demain 

dimanche, vers 3 heures je continuerai de Martigny ma route en 
chemin de fer jusqu'ă Sierre, puis, en diligence, j'irai jusqu'ă Bri- 
gues; j'y serai ă 1014 heures du soir; je m'y reposerai, pour re- 
partir lundi matin â 5 h. ă travers le Simplon; le soir, je coucherai 
ă Arona.-et, mardi matin vers les 8 h.; je serai ă Milan. Autant que 
je puis voir au clair d'une lune toute novice, je me trouve:ici dans 
une gorge formâe par d'6normes montagnes. Le village pas beau; 
mais le trâsor! Nous allons voir!... 1) 

  

1) Această scrisoare înpreună cu scria TII—XIII: au fost publicate de d-l 
Al. “Țzigara-Samurcaş în <€ Convorbiri Literare», a. LXVII, n. 7-9, lulie- 
Septembre, 1934, p. 682-703,
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III 

Martigny, le 2 octobre 18Y0; 
Ma chere Sacha, ” 

„Je viens de dejeuner dans un hâtel fort confortable oă il: 
Yy a, me dit-on, une douzaine de franqais &migrâs, femmes et hom- 
mes. Passe pour les premitres, mais le sexe laid prouve par sa 
presence ici qu'il est lâche! C'est dâplorable! Si j j'&tais Frangais, 
Waurais honte d'âtre en octobre 1870, î Martigny, abrits par les 
„Alpes de la Suisse, sur les bords du-Rhâne. Il est une heure et demie 
et je dois partir pour Sierre par le train qui ne part qu'ă 3%, heures; 

„_Jarrive dans une petite voiture de St. “Maurice, od comme tu le 
sais, j'ai dormi. 

Dans ma lettre d'hier soir, je te parlais de St. -Maurice comme 
d'un village; c'est une toute petite ville, deux petites rues paral- 
lales avec des maisons ă deux: &tages, longeant la rive gauche du 
Rh6ne. qui, resserâ ici entre de hautes montagnes, en grande partie 
nues, n'est pas plus large que notre Prahova â Comarnic. Deux 

"clochers en pierre, avec flăches pointues en magonnerie  dominent 
les bâtisses. L'un de ces clochers, d'un style roman antique, quoi- 
que rude, est la seule partie restant de Pantique abbaye de St.-Mau- 
rice en Valais. LPeglise bâtie a cât€ est de l'avant-dernier sitcle, 
et pas du tout intâressante; mais ce qui Pest au plus haut point, 
“est le trâsor de ce riche monastere qui a, entre autres, conserve 

trois pitces d'orfâvrerie du plus haut prix. C'est d'abord un vase 
antique en sardonyx, couvert' de sculptures grecques et soutenu - 

par un pied en or avec cloisonnage en grenats et pierres fines. La 
partie suptrieure a une ornementation du mâme genre; c'est une 
pitce fort remarquable et, ă elle seule elle, m'a compenst de mon 
petit 'retard; un petit coffret en or 6galement cloisonnâ et une 
“burette ă panse aplatie et toute recouverte W'antiques &maux 
cloisonnâs ă disposition de style oriental complâtent ce petit choix 
de pitces rares que Pon distingue pardessus' toutes les autres dans 
le iresor de Vabbaye de St. - Maurice.
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- J'ai eu malheureusement bien peu de temps pour examiner . 

ces objets ; le sacristain qui ne m'a ouvert les armoires de son trâsor 
qu'aprăs” prâsentation de ma carte titrâe, n'avait que cinq minutes 

ă me donner; loffice divin allait commencer. Dans tous les cas, | 

je suis bien content d'avoir vu de mes yeux ces pitces curieuses que 
je connaissais par des dessins. Elles sont d'une beaută remarquable 
ct un intârât capital pour mes &tudes. Voici avec Essen et Aix- 

„la- “Chapelle trois visites que je fais en vue de mes Gtudes d'anti- - 

quaire.. On a commence ă publier ă Paris, un bel ouvrage ă plan- 

ches sur le trâsor de St. -Maurice. Sera-t-il continuâ?... 

ee „Aprăs le trâsor j'ai ât voir ă St.-Maurice la Groite des Îces. 
Ă un quart d! heure de la ville ă pied, -on monte la montagne pres- 

que autant que de Bistritza ă sa grotte, et on entre dans une fis- - 
„sure 'de la'montagne qui ne prâsente qw'un sentier serpentant plus 

“ou moins haut; voâtâ;'une lampe portâe par le guide m'a- sclaire 

î-travers ce couloir humide jusqu'ă un endroit 'situt ă peu prâs 

ă- 600 mâtres de Pentrâe, ou la grotte s'€largit et forme un dâme 

en entonnoir d'oă dâcoule un filet d'eau qui forme, en: tombant, 

un lac. Le point dot Peau tombe est trâs haut; on ne Papergoit. 
nâme pas; le lac lui-mâme est grand comme un grand salon rond ș 

il.y a. une petite barque ă roues qui vous permet d'y faire un tout: 

petit, tout petit tour. Eelairâ ă la lampe, cet endroit est on ne peut: 

plus curieux ; Je bruit que fait le filet d'eau en tombant dans Pobscu- 
vite fait presque peur. De plus, le jeune guide que j'avais Gtait un 

y critable original qui se croyait oblige de me chanter ă tue-tâte 

des airs d'optra italiens, en tournant les roues de la barque. Cette 

promenade n'a dure que trois quarts dheure. J'ai.quitt& St. Mau- 

rice dans une. petite voiture a'un cheval prise ă Phâtel. La route 

le long. du Rhâne est. de-toute beaute; cela me rappelait. nos Car- 
pathes” dans le hauţ de la Prahova;.les glaciers qu'on: -appercevait. 

„sur. le aut. des pres les plus 6leves semblaient figurer les ravins 
„neigeux de Jăpi et du Caraiman. Dans la valle, le foin nouvel- 
lement fauch& repandait un parfum dălicieux. „Cetait d8licieuse- 
ment vivifiant. Aprăs deux heures. de voyage par-une bonne route
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entre ces montagnes et en cotoyant le courant blanchâtre du Rhâne, 
Varrivai ă la cascade: de la Salanche, dite le Pisse-vache. C'est 'trâs 
curicux ă voir comment ce torrent assez volumincux, se preci- 
pite du haut des montagnes sur une muraille de rochers plus ou” 
moins anguleux, en gerbes d'eau tcumante, qui, en se brisant sur. 
la pierre, s'&parpille en des nuages de goutelettes. . 

J'y ai monte sur des petits ponts.en bois qui, quoique solides, 
ne semblent pas trts rassurants. ls rappelaient ceux qui ttaient 
stablis dans nos Orajii de Comarnic î Possade. De lă j'ai &t6 ă dix 
minutes. de. distance, voir la - 'gorge du Trient. C'est comme la 
cascade ă droite en remontant le Rhâne vers. Martigny, que s'ouvre . 

„cette gorge formte de deux murailles de pierre, dans laquelle coule 
la rivire du Trient en formant ' des zigzags et des cascades. Cela 

"olfre plus d'une analogie avec notre gorge de Bistritza; mais îl sem- 
ble qu'ici c'est plus &troit, plus âpre de nature; la pierre forme 
des votites sur lesquelles se trouvent fixâs les ponts en bois qui 
vous permettent de remonter cette gorge. Elle n'est pas trâs lon- 
gue, mais on ne peut plus pittoresque; malgre Paspect clfrayant 
de ces passerelles qui du reste sont trâs solides... : 
.- .1:. +. PER 

Baveno (hâtel Bellevue), 
| lundi soir, le 3 octobre 1370. 

Mu chere Sacha, _ 

.„„Je Wâcris ces lignes: devant ma fenâtre qui donne sur le 
beau lac Majeur; il est dix heures du soir; la lune et les stoiles 
brillent sur le ciel; des feux bordent le pied de la montagne dont 

- les silouhettes se dessinent dans l'air. Peut-âtre pendant que jad-. 
mire le lac Majeur, toi, de Pautre câtâ des Alpes, tu as î regarder: 
„celui de Genâve! Mais du reste il se peut que tu ne te trouves pas 
mal lă ou tu es. Quant ă moi, j'aurais du aller coucher ce soir ă 
Arona pour prendre' demain: matin le chemin de fer j Jusqu'ă Alilan, 

N
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mais: jai prâferâ rester ă Baveno dans un hotel prăs du lac; py 

reposerai et demain matin j'irai en bateau ă văpeur jusqu'ă Arona, 

“ce qui me donnera le plaisir de voir les îles Borrhomâes tant 

-reputees. 
: 

Maintenant que je viens de faire le voyage du Simplon, je puis. 

te donner des renseignements plus positifs sur ce que tu auras a 

faire, quand tu seras. pour faire ă ton tour ce voyage... 

On commence alors ă:monter ls Simplon et le voyage devient 

de plus en plus intcressant; il n'y a aucun danger ă courir, car la 

route est bien construite partout; mais bien des endroits sont 

efirayants ă voir par la sauvagerie de la nature. Îl faut cependant 

se munir de beaucoup de patience, car on ne fait que monter jusquc 

vers 1 heure de Paprts-midi et arriv6 aux pieds des glaciers dans 

des endroits oii îl fait un froid de loup et oii la nature est des plus 

rudes, on voit le grand hospice des Moines du Simplon, et puis 

Pon commence ă descendre. Vers 2 heures, on est au petit village 
du Simplon oi lon dejeune (si l'on veut) pendant que Pon'change 

de chevaux (mais ce n'est lă ni le premier, ni le dernier relai de 

la route). Le dejeuner du Simplon est passable, et il est bon d'y 

prendre une soupe chaude, aprâs la region froide que Pon a traverste. 

Aprăs cela, on continue ă descendre et l'on traverse une vallte 
des plus pittoresques; entre 3 et 4 heures on arrive ă Isella ot est 

la douaneiitalienne; on ouvre les malles et Von furttte un peu; il 

faut ouvrir sans difficulte et les laisser faire ; je pense qu'ils ne, te 

causeront pas de d&sagrements, pas plus qu'ils ne m'en ont causâs. 

La route descend encore; mais c'est dâjă le ciel plus doux de PItalie; 

vers 7 heures on est dans la petite ville de Domo d'Ossola ou Pon 

relaye encore, en s"y arrâtant ă peu prts trois quarts d'heure. .D'ici 
„en avant, le chemin court dans une belle vallse; ce n'est que tard, 
vers 9 heures qu on arrive ă longer le lac Majeur oă se trouve Baveno, 
Pendroit oi je suis. . 

Maintenant que je t'ai donne les renseignements nâcessaires 
sur le bout de voyage que tu auras faire, sans moi, je 'vais, ă partir 
d'aujourd'hui, te parler de mes excursions ă moi. Je ne te dis plus
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grand! chose sur le Simplon, car tu auras, trâs prochainement, Pocca- 
sion 'de le voir toi-mâme; je te dirai seulement “que j'ai voyagă - 
dans la coupt, pendant la nuit, et dans une impâriale ă capote 
relevee pendant le jour pour mieux voir; le tout en compagnie 
dWun baryton italien engagt pour cet hiver ă Odessa. Tu com. 
prends donc que tous les opâras italiens ont âte passâs en revue. 

Pour de la politique, je men ai plus aucune nouvelle. Que fait 
ce pauvre Paris? J'attends de me trouver ă Milan pour savoir 
ce qui s'est passâ pendant ces 2 ou 3 jours en France. En Italie, 
c'est-ă-dire ă-Rome, la majorit& de la population a vote pour Pan- 
nexion au royaume d'ltalie; il n'y a en que 47 voix pour le main- 
tien des Etats du Pape. On est en joie dans les grandes villes; mais 
les bourgades retirâes que j'ai traverstes aujourd'hui, ne parti-. 
cipent gutre ă ces r&jouissances. Ce sont des sauvages alpestres!... 
. . . . 

. 

V 

Milan, mardi soir, le 4 octobre 1870, 
| o | Hotel de la Ville. Să 
_Ma chere Sacha, | - 

„„ „Entre cinq eţ six heures du matin j'ai vu le soleil se lever 
sur le lac Majeur. C'etait splendidă et d'un calme plein de charme ; 
incontestablement ton lac ă toi est beau; mais il y a en Suisse, 
grâce ă tous ces chalets, comme une odeur 'de fromage dans le 
paysage. Ces maisons en pierre blanche et ă toiture plate, ces. clo- 
chetons ou campanils carrâs de 'ltalie, ont sous ce beau ciel ct 
dans cette belle verdure un aspect bien autrement sâduisant. Au 
lac Majeur, Pltalie ne fait que debuter, mais c'est le dâbut d'une 
v&ritable artiste. J'ai vogu€ pendant deux heures en bateau sur 
le lac, de 8 ă 10 heures, j'ai passâ ă cât de /'Isola Bella, toute pom-. 
ponnte de terrasses en pierre, d'arbres taillâs et d'orangers, de sta- 
tues en marbre et en bronze. Elle fait un etffet un peu thââtrale 
en sortant si parte de l'onde; mais ce n'est pas desagreable ă Peeil. 

N
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Je ne me suis pas arrâte ă Arona; quand nous y serons ensemble, 
il faudra' cependant aller y voir la fameuse statue colossale, de St. 

Charles Borromâe. Ă une heure j'&tais ă Milan ; aprâs dâjeuner, j'ai 

pris une voiture et j'ai couru voir dans les anciennes sglises de St. Am- 

broise et de St.-Laurent, les restes de mozaiques murales, les dispo- 
sitions et les ornements architectoniques des anciens. temps, enfin 

“les beaux dâtails interieurs, parmi lesquels. se place en premier, 

le palliotio ou autel tout en or, pierres prâcicuses et emaux cloi- 
sonntes, qui date du IX-e sitele; c'est une pitce d'orievrerie unique 

ou que du moins, par ses dimensions, Pon ne peut la comparer qu'avec . 

Pambon de la Rotonde de Charlemagne,ă Aix-la-Chapelle. Je rap- 
proche tous ces objets .que je vais visiter 'en “Occident, aux restes 

“du mâme genre que j'ai vu en Orient, au Mont d'âAthos, ă Con- 

stantinople, ă Salonique, ct j'&prouve une vâritable satisfaction 
de pouvoir m'instruire ainsi par mes propres yeux. Mais que de choses 

j'ai encore ă .voir ! Ici mâme je n'ai pas pu terminer la serie des - 

antiques €glise; j'ai vu Pancienne basilique restaurte de Sant-Eu- 

storgio et.le grand, le magnifidue Dome, cette forât de pointes 

gothiques taillges en marbre et fagonnes comme une guipure co- 

lossale, qui se tiennent debout. L'intârieur aussi est imposant; tu 

le verras et certes il y a de quoi admirer, quand mâme, comme moi, 

- Pon m'aimerait pas le style gothique. Je n'ai pas pu prolonger ma 
visite aux âglises; ile me reste pour demain la belle basilique a 
dâme de Santa Maria delle Grazzie, avec la Sainte- Câne de Leo-: 
uardo da. Vinci; aujourd'hui j'ai termint mes excursions en visi- 
tant des monuments plus modernes, dont deux sont &riges. par .. 
„Pempereur Napolton .], qui, ă Milan, s'est donn& la fantaisie d'un : 
veritable Empereur Romain; c'est dW'abord le trăs bel arc de triom- 
phe en marbre, dit de la Paix ou du Simplon, pas aussi grand que 

" Pre de triomphe de Paris, mais beaucoup plus beau que celui de 
la place du Carrousel. En second lieu, îl y a -aussi les Arânes, ou 
Cirque i immense et dâcouvert, bâti: en pierre. pour contenir 30.000 
personnes qui peuvent y jouir du spectacle des carrousels ou de joutes 

„navales, selon que le centre du cirque est laiss& ă sec ou rempli d'eau.
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Un „monument encore plus moderne, mais unique, dans son 
" genre, est lă Galerie „Victor Emmanuel, qui rest qu'uni passage 
vitre, en “forme de croix, avec une rotonde au milieu; mais tout: 
cela dans des dimensions colossales. C'est imposant, mais.ce n'est 
pas tout ă fait achevâ, car cela a coutâ des milions et les entre- 
prencurs se sont ruinâs., Quant au thââtre dela Scala, je n'en ai 
vu que la fagade et n'en verrai pas _davantage;. car on n'y “joue 
quwă partir du 26 dâcembre et je ne compte pas attendre i ici la 
premitre reprâsentation. Demain je visiterai mon restant de Milan. 
et. jirai aussi ă Monza; voir le: tresor des  rois lombards. Voilă 
qui va augmenter mes ponts, de comparaison avec celui de 
Pătrossal1)... - i Le 

.. «Peut-âtre' serai-je fatiguă plus 1ât de tant de hots d'oeuvres 
qui "me passent devant les: Yeux, conime une lanterne ' magique ; 

je 'crains d'en avoir.le vertige, ct voilă: pourquoi j'ai dâcidâ de fixer 

-mon attention sur une strie d'objets qui m'interessent plus sp&- 
cialement dans: mes - âtudes acutelles, c'est-ă -dire sur "les restes 

des arts qu'on "“appele. hyzantins. ... . Ma : | 
Pour 'cela mâine, Rome a' des stductions ă nulles 'autres pareilles.. “ 

A propos de. Rome, ici on est dans une joie, dans une joie! Cela 
me. fait plaisir pour Pltălie; mais je ne 'puis en avoir le cur gai, 

en pensant ă ce pauvre, ă ce “cher Paris. Se peut-il que la :reinc 

des villes de' PEurope, dans notre siâcle, aic les: “barbares i ses 
„portes, comme Roiăe, il y a douze cents ans ! C'est effrayant ă penser !... 
Aussi j'avouc qu'au: milieu des satisfactions que j'&prouve ă la 
vue de tant de belles ceuvres de la nature et des hommes, la pen: 

see de cette guerre deplorable” me donne une tristesse: qui s! 'ajoute 

au regret de. ne - pas Vous avoir avec moi 2. 

ee ae e a [at o. e eee Tea e... |. N 

  

1) Studiile.lui A. D. asupra $ Tezaurului dela Pietroasa» începuseră aela 
1867, (Vezi mai sus: Introducere, pag. 12—43), 

2) E vorba „de războiul franco-german, pe. care A. o, î. urmărea "din 

gazete şi de care e îşi, dădea, seama că se va, „termina cu înfrângerea Fran: 

cezilor, i: + : a a ” ii
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PI „VI 
4 : zu 

Milan, mercredi soir, le' 5 octobre 1870. 

Ma chere Sacha, 

„.„Je me hâte de finir mon voyage ct quoiqu'ă peine au dâbut, 
je crains d'avoir le vertige et de ressentir de la lassitude d'esprit. 

ă force. de voir des. choses inttressantes. Je devrais me restreindre 

dans ce qui m'intresse specialement; mais comment passer ă cât 

des chefs-d'euvres sans les admirer et comment avouer qu'on 
a €t6 en Italie saus voir mille choses connues de tous? Pour moi, 
arrive ici en vue d'âtudier spcialement les ceuvres de Part by- 
'zantin, je n'ai qu'une peur, .celle de me voir entraînt vers d'autres 
Gtudes sur. la Renaissance et les arts purement italiens. Mais re- 
venons ă ma journte. J'y ai debute en montant plus de 300 mar- ” 
ches pour arriver, non au faîte, mais ă une grande €l&vation sur 
le dâme. Ce qui est admirable dans cette forât de sculpture en 

» marbre c'est la solidite et l'legance de la construction; on circule 
partout avec la plus grande aisance; marches et toitures, tout. 
est en marbre.: 

De lă j'ai &t6 voir la jolie Eglise de Santa Maria delle Graziio, 
qui est. exterieurement un petit bijou, un peu endommage d'orne- 
mentation en briques et en terre cuite. Puis j'ai âte â la Biblio- 
th&que Ambrosienne oi parmi de beaux livres, des manuscrits 
interessants et des autographes nombreux, on conserve 'une mâche 
de cheveux que Lucrtce Borgia a envoy& dans une lettre ă un 
certain Cardinal de ses amis. Quel blond adorable! ma châre. Il 
y a plus de 300 ans que ces cheveux sont dâtaches de la tâte qu'ils 
o maient et, ma foi, ă les voir, ils inspirent encore une , Veritable 
admiration. * 

Mais passons au palais de Brăra ou sont râunis toute sorte d'âta- 
blissements scientifiques littâraires et artistiques; muste d'ar- 
cheologie d'une importance toute secondaire, gallerie de tableaux 
oii brillent surtout les Luini, charmants de iratcheur, de naivet6.
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et de transparence. Mais en fait de tableaux, j j 'oublie Peeuvre ca- 
pitale: la Sainte-Câne de Ltonard de Vinci que Vai admirte, toute 
„endommagte, sur la muraille d'un ancien râfectoire prâs de PEglise | 
Santa Maria delle Grazzie. E 

Vai pu ă peine dejeuner, et j'ai  âte en calăche î Monza, a cinq 
quarts d'heures de Milan, par une route iris poudreuse ou dardait 
le soleil. Lă j'ai vu le fameux trâsor des rois lombards; les cou- 
ronnes et les croix votives, PEvangiliaire de: Thodelinde, les dip- 
tyques en ivoire et la couronne de fer, que Pon a retirte da sa ca- 
chette avec maintes cer&monies, prâtres officiant, enscensoirs, etc. 
Ici Pâtais tout ă fait dans mon 6lement et je suis bien aise d'avoir 
vu de mes yeux ces objets; je suis surtout content d'avoir.vu un 

„des dons de Theodelinde, les moins dâcrits et remarquts; c'est. le 
plateau en vermeil qui porte la poule et.ses sept poussins. Il y a 
lă je ne sais quelle tradition mystârieuse qui. me rapporte d'instinct 
vers. les oiseaux de Pdirossa et chose &tonnante, il y a mâme cer- 
taine analogie dans le travail.. 
.... . c.. e... .. .. . LL. 1. . . . . 

VII 

" Bologne, IHâtel Brun, 

jeudi soir, le 6 octobre 1870. 

Ma chere Sacha, 

„ „Mais je poursuis. Pai vu aujourd'hui tout Bologne et mon 
ami Capellini, pardessus le marche; figure-toi que le comte Ouwa- 
roft a ât€ ici, il y a. quelques jours; îl est alle aussi ă Ravenne; 
mais je n'ai aucun espoir de le rattraper. On avait fait ici de grands 
preparatiis: pour le congrts; mais tout a €t€ suspendu et remis 
î Pannte prochaine, si Dieu et le roi de Prusse nous prâtent vie. 

_ Bologne a decidement un aspect trâs âtrange: figure-toi tout une 
ville .dont les rues &troites et le plus souvent bordees d'immenses
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palais, lourds 'ct antiques, ont leurs. larges -trotoirs. recouveris 

Warcades comm la rue: de. Rivoli. Ici cependant il n'y a. pas 
„la mâme uniformit€ dans les colonades; tantât ce sont d'elegantes 
“ct hautes colonnes; tantât des piliers &pais'et 6crasâs. On ne peut 

“pas dire:que cela rend la ville gaie; inais cela lui donne un carac- 
tere de somptueuse austârite. 'Ajouie ă cela beaucoup. d'eglises, 
congues dans -de 'grandes dimensions; mais. pour la plupart pas 

achev&es, et puis encore un.grand nombre de tours. carrt6s en 'bri- 

ques dont. Pune surtout est âtourdissante de hauteur; elle a 100 

mâtres et Pon se tord le cou.ă regarder en' Pair son Sommet: c'est 

la tour des Azinelli;-le temps la fait un: peu pencher ;; mais ă câtâ 

d'elle il y en a une autre de moiti& aussi: haute, mais „que celle-lă 
est toute de travers! elle est cependant solide. telle qu'elle est, 

puisqwau XIV-e siăcle, Dante parlait dâjă dans sa Divine Comedie, 
de Linclinaison de. cette tour, dite Torre: Garisendă. Dans les &glises 

ct au muste, il y. a beaucoup: de peintures ct principalement: des 

maîtres bolonais, entre autres, des Guido Reni, des Carraches, etc. ; 
il y en a certes de belles; mais ce. n'est pas PEcole quc je preftre 

et dans le feu d'artifice de tableaux qui se tire devant moi depuis 

que je suis en Italic, ce ne sont pas la les fustes qui m'&blouissent 

le plus. Un difice bien intâressant. encore, e 'est Vantique Universite 
de Bologne, une des plus anciennes d'Europe, decorâe de 
plusieurs milliers d'accessoires en couleurs portant l€s armes “des. 

“plus cel&bres. professcurs et ttudiants de tous pays qui ont visite 

„ces &coles. Mais, ă vrai dire, Bologne n'est pas le veritable. endroit 

des recherches que je fais; îă part quelques sârcophages' des pre- 

miers temps du christianisme, dans une ancienne eglise en rotonde 
que Pon a toute abimte, ainsi que dans le Campo Santo ou 'cime=: 
tisre de la Certosa, 'et ă part: quelques colonnes :surmonttes . de 
croix en pierre de la mâme. €poque dans la grande €glise inachevâe 
de la Sainte Petronia, tdifice colossal, dont la moiti& seule: termine, 
est elle-mâme' Stonnante par. sa grandeur, ă part, dis-je, ces' objets,. 
rien qui me ramâne: au: style byzantin.. Je tai pari du: Campo - 
Santo, il mârite une mention; c'est:un ancien. couvent hors de
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„la ville, dont on'a transformâ les vastes et belles galeries en habi- 
tation des morts; toutes les murailles sont pereses de cavitâs oii 
Von place. les cercucils et que Pon recouvre ă la surface de plaques 
avec des inseriptions, ou de monuments dont, quelques- uns sont 
dignes d'attention. 7 

Hors de la „ville, sur une hauteur, i ya un autre couvent qui 
a- €t& dernitrement transforme en château royal et oi, ma foi, ces 

braves. moines jouissent d appartements somptueusement dâcorâs 

et Wune vue merveilleuse qui comprend la ville de Bologne et ses! 
environs jusqu'ă Modăric, a. Ferrare et ă Ravenne. C'est un pa- 
morama de toute bcaute€! - | 

"J'ai vu aujourd'hui tout'cela et de plus, j'ai te ce soir au grand 
thââtre communal entendre deux actes de Opera de Î > Meyerbeer,, 
« Dinorah ou le . Pardon de Plo&rmel». 

Le theâtre est trâs beau et” quoique ce soit la saison , de Opera 
a Bologne, la socitt& &tant encore hors de la ville, il n'y avait que 

-3 ou.4 loges avec des dames &legantes et mâme jolies. L'opera en 
Italie, rappelle, pour les moeurs intârieurs, celui de chez nous; 'cela 
ma plu, mais cela m'a donnă d'un câi€ du «dor de ţară» î cause 

de cette analogie d'allures; de Pautre,. de la tristesse en pensant 
-que ce mâme opâra avait.ât€ jout en frangais ă Paris, avec tout 

de solemnit€! Et maintenant ce pauvre Paris, îl est si loin des 
joies brillantes-oă Pon y. chantait du Meyerbeer ! Il me: semblait 

que c'est un vol que Pltalie lui faisait en reprâsentant ses ceuvres, 

pendant qu'il est ă Pagonie: Du reste, ce n'est pas le seul reproche 

«que j'aie ă faire aux Italiens sur leur peu de reconnaissance pour 

“Ja France et sur Iindifference quw'ils lui montrent en“ ce moment. 

"Tis sont toui ennivres de leur entrâe ă Rome; ils devraient ce-. - 

pendant apprendre ces vers du grand Corneille: «Ă vainere sans 

- „combat, c'est :triompher sans gloire N ” . e - : .. 

  

. 

1) Scrisorile “următoare, “acla ” Ravena şi Bologna, din 8 Octombrie, s'au. 

publicati în «Convorbiri Literares din Noembrie—Decembrie, 1915, p. 4145—4149, 

şi pe care, din lipsă de spaţiu, nu le putem reproduce aci, 

22
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” VIII 

Florence (Hâtel d Italie ), 

10 octobre 1870; 7 heures du soir. 

Ma -chtre Sacha, 

Florence est pleine de belles choses; îl y en a, je puis dire, trop, 

surtout pour un voyageur aussi press que moi. Somme toutc, 

je pen emporte qu'une impression vague et desagreable. Mais! 
que de richesses artistiques cependant! De tout cela, je n'ai vu. 

qu'une partie, et encore en disant vu, je me trompe, car je devrais 

dire entr'apergu. L/avouerai- je? i etais tellement. las de courir 
les €glises et les mustes que je n'ai pas ete voir la Galerie Pitti 

et ses merveilles. J'ai donc te ă Florence sans voir la «Vierge &: 

la Chaise», le chef-d'ccuvre de Raphal; mais combien d'autres chefs- 
d'ouvres n'ai-je pas parcouru des yeux; j'en ai la vue et la mâ- 

moire toute bouleverste. Et quand je pense que cela:va recom-: 

mencer demain ă 'Rome; lă, au moins, je fairai mon: possible: pour 

me specialiser; la branche d'antiquite que je poursuis y est mille 

fois plus richement representâe qu'ă Florence et, de plus, j'esptre 
avoir pour guide quelque homme instruit de la localite; j'ai une lettre 

de recommandation pour lossi qui s'occupe spâcialement de 
mosaiques “anciennes ct des antiquites chrâtiennes de Rome; de 
cette 'fagon, j'esptre âtre micux guidâ et emporter de meilleurs sou- 
venirs -de la grande cite. . 

-Si cependant, javais ă dire -lelfet. gentral que m'a produit la.. 

ville d'ou:je: pars, je dirai qu elle m'a parue, certes, fort int&res- 

sante par ses monuments, par ses peintures et par sa galerie d'an- 
tiquitâs romaines, Une partie 'des rues est neuve ct ressemble 

toutes les grandes villes d'Europe; lautre a encore des rues &troites. 

ou on circule en serpentant ; mais toutes sont 'admirablement. 
pavâes de grandes dalles de pierres. Les anciens palais des seigneurs- 
florentins ont un caractâre sombre et grandiose ; ils n'ont pas des 

portiques sur la rue,. comme presque toutes les maisons de Bo- 
logne; mais ils sont construits, pour la plupart, en gros blocs -de:
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pierre ă peine €quarris. C'est d'un effet imposant; le palais Pitti 

ct le palais Strozzi surtout. Pour les rnonuments, îs sont r&pandus 
par toute la ville; mais deux points surtout se distinguent par 
leurs richesses .architecturales et sculpturales; “est la place du 

Dome, oh sont râunis la cathedrale avec sa superbe coupole de 
. Bruneleschi, le bâptistere avec ses belles portes en bronze de Ghi- 
berti et sa coupole ornâe de mosaiques du Xll-e et du XIll-e sit- 
cles, enfin le campanile ou tour carrâe de. Giotto, qui est le plus 

- joli bijou darchitecture que Pon puisse voir; je dis bijou et compte 
que le campanile a ă peu prâ&s 100 p. de hauteur. En genâral, les 
cdifices religieux de Florence font contraste avec les palais, en ce 
que, autant ceux-ci sont bâtis en grosses pierres rudes, autant 
les autres sont placardes de marbre de toutes couleurs, mais sur- 
tout blanes et noirs,: qui leur donne un aspect de meubles en mo- 
saique. Je ne puis par reconnaitre que ce soit du plus bel effet, 
except&-le Campanile de Giotto, oi Passemblage des teintes est 
on ne peut plus reussi; on ne peut se lasser d'admirer ce chef-d'eeuvre 
de marquetterie et de ciselures architectoniques. Les portes de Ghi- 
berti mâritent aussi une attention bien grande; quant aux 

mosaiques tardives de la coupole du Bâptisttre, je leur prefâre de 
“Deaucoup celles de Ravennes qui ont un style plus pur et sont: 

Mun effet plus harmonieux. En fait de mosaique, j'ai vu encore, 
dans le trâsor de la Cathedrale un tăbleau representant un &vâque - 

de Florence, St.-Zenobius, qui n'est pas mal reussi, ayant mâme 

: comme fond un paysage oii Pon apergoit la ville de Florence ct 
les montagnes qui Penvironnent, mais, beaucoup plus remarqua-, 
bles, sont les deux tablettes d'un diptyque en mosaique grecque 
d'une finesse admirable.. A: elles deux, les tablettes se composent 
de douze petits 'tableaux ă nombreux -personnages reprâsentant 
douze: scânes de la vie de Jesus; les titres sont en langue grecque. 

Quel chef-d'ceuvre de travail! Quelle finesse de dessins! C'est îă 

peine si on apergoit ă l'aeil scul, les petits carrâs qui forment la 
mosaique; c'est î Vatopâdi, au Mont Athos, qui Jai vu une ou 

deux images du mâme travail. Ce sont de petites merveilles. Les 

9oe ba
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câdres de ces: deux: diptyques' sont” &galement intâressants et sont 
identiques ă des cadres que j'ai vu &galement au Mont Athos et 

dans le tresor de la Cathedrale d'Aix-la-Chapelle. Ils sont en emaux 

champlenvâs, reproduisant divers dessins en or, Gmail bleu, rouge 

et vert, mais surtout ce sont des fleurs. de lys bleus sur fond d'or. 
-Je ne parle pas des belles choses qui -appartiennent ă des genres 
diiferents de celui qui. m'occupe, car: je n'en.finirais plus et j'avoue 
que le temps me forcerait de passer rapidement devant eux. Or, . 
en fait de mosaiques, voilă tout ce que j'ai vu, pour le moment. 
ăi Florence: la coupole et Pabside du Bâptisttre, le portrait de 
PEvâque Zenobius et les deux magnifidues diptyques grecs du 
trâsor de la cathâdrale. Je n'avais personne pour me dire si Pon en 
conserve dautres dans les monuments de la ville; mais je le saurai 
î- Rome, et en: revenant ici, oi je compte m'arrâter, je tacherai 
de complâter mes observations, s'ils y a lieu. _ | 

». Mais revenons au second point de la ville oă sont rtunies' les 
belles choses; c'est la place de la. Seigncuric, ou se voit le palais 
imposant du Gouvernement de Pancienne râpublique, surimontă 

„Wune tour. de la plus magnifique apparence. A câtâ,'sc trouve'la 
Galerie “a dei Uffici »,. qui, ă Pinterieur regorge des _chefs-d'oeuvre de 
la peinture italienne et -de la sculpture antique; mais nous y re- 
viendrons. Passons sur Pun des câtâs de la place pour voir la -« Loge 
d'Orcagna», espăce de grand ptristyle ou de portique, support& par 

- de magnifiques colonnes et n'abritant que des chefs-d'ouvres de 
sculpture des plus grands maitres italiens: Michel Ange, Benve- 
nuto Cellini, Donatello, etc. PI N 
__Cet €difice, sans autre but que celui de P'effet artistique, donne 

la veritable mesure de ce pays et du sitcle qui l'a crâ€ et ornâ. Rien 
qu'ă penser de rentrer dans la Galerie des Uffici, j'en 'ai le ver- 
tige. Quel chaos de belles choses ! Raphaăl, Titien et tutti quanti 
sont lă causant familizrement avec vous, ă vous iirer. par le pan 
de vos prunelles tantât d'un cât, tantot de Pautre; On arrive 
leur demander grâce. On ne peut pas soutenir le feii roulant de tant 
de splendeurs.. Ei ajoutez qu'ils ne sont pas sculs; intercalâs parmi
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leurs euvres, se presentent des chets- d'euvre de statuaire antique ; 
au milieu de tout cela, je fuyais la tentation de rester des heures 
sur la mâme place. Arrivâ ă la salle ou sont les statues des Nio- 
bides, j'ai &prouvâ un grand regret; c'est de ne pas voir.ces dif- 

ferentes statues qui, ensemble, doivent former une strice qui se” 
rabaisse des deux câtâs, de ne pas les voir, dis-je, groupâes dans .. 
Pordre voulu, mais r&pandues, că et lă, autour de la salle; si on 

avait suivi la. disposition antique, comme on Pa fait au Britisch 
Muscum de Londres, pour les fragments du fronton du Panthton, 
et ă la Glypthique de Munich, pour le fronton du temple d Egine,. 
on aurait pu sc rendre compte d'un coup d'eil de toutes les bcautâs 
de cette composition sublime. C'est un effet manqud, dans la Ga-: 
lerie des Ulfici et je ne men suis consol€ qu'en admirant dans une 

„autre salle un grand coffret compost de plaques en îvoire sculp- 
_t6es, de Saints grecs du style le plus pur, ainsi qu'une belle tablette 

de diptyque greco-romaine. Je rentrai lă' dans ma marotte et je 
serais rest longtemps devant ces objets si j'avais pu faire ouvrir 

la vitrine pour les voir de plus prăs et:si reellement je n'cusse pas 6tâ 
harassâ de fatigue de corps et d'esprit; car je ne te cite lă que quel- 
“ques-uns 'des âdifices. que j'ai visit& aujourd'hui. Il faudrait des 

pages entitres de  griffonnage et une patience plus qw'angâlique 
de ta part pour que je te-parle de tout ce que je n'ai qu'apercu 

aux 6glises de Santa-Croce, de San Michele, Santa "Maria Novella, 

Annunziata, San Lorenzo. 

Chacun de ces noms rappelle des chefs- d'ozuvre, et, comme je 
te dis, Donatello, Michel Ange, Cimabue,' Orcagna, Andrea del 

Sarto et bien d'autres encore vous font ici tout autant de fami- 

 larită que Raphaăl, le Titien, etc. Et celui que j'oubliais, cet ingâ- 
nieux Lucca dela: Robbia, avec ses 'bas-reliefs, ses statues et ses. 

“ dâcorations en terre &maillâe.. Quelles merveilles, dont on n'a pas . 
une.idâe dans d'autres pays ! En fait d'objets de ce genre, je n'avais 

goite jusqu'ă prâsent .que les rustiques figurines de Bernard Pa- 
issy et javais entendu parler de Lucca de la Robbia, sans sa- 

voir au juste ce qu'il valait. Il faut venir en Italie pour_âtre
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-s&duit par le charme de ces euvres. Combien d'autres artistes de 
la Renaissance. sont dans le mâme cas! Ils ont travaille pour les 

monuments italiens ; ce n'est que lă qu'on peut les trouver, les j iuger, 
les admirer et s 'Sprendre deux... 

DX 

Rome (Hatel d Europe), JI octobre 1870. 

Ma châre Sacha, 

„„„.Cest ma premitre journţe de Rome! Jai pass€ la nuit 
dernitre en chemin de îer, partageant un coupe â banquettes pour 

dormir avec un jeune Autrichien que pai rencontră ă la gare et 

qui voyage aussi en touriste en Italie. J'âtais fatigu€, aussi malgre 

le beau clair de lune qu'il faisait, je n'ai qu'apergu, vers Î heure 
“du matin, les reflets du bel astre de la nuit, dans les ondes du lac 

Trasimtne et, dăs le matin, je me tins r&veille pour voir les antiques 
petites villes de Narni et de Orte, perches sur des rochers qui 
plongent dans les eaux de Teverone et du Tibre. Arrivâ ă un quart 

d'heure de Rome, il a fallu changer de train ct passer le Teverone 

sur un petit pont provisoire en bois, attendu que les soldats du pape 

se sont amusâs ă faire sauter le pont de fer de la voie, soit disant 

„pour arrâter la marche des troupes italiennes. Dans le mâme train 
se trouvait le General La Marmora qui est nommE Gouverncur 

de Rome et qu'on a reţu ă la gare avec grande pompe. 

Arrive ă -Rome, je me suis debarbouille, jai dejeune et j'ai câte 
chercher le professeur de Rossi, le grand . connaisseur des anti- 

quites chrâtiennes; il m'a promis de tâcher de m'avoir un permis 

de voir le Vatican, car depuis que le Pape boude, il a ferme les 

portes de .sa splendide demeure et tous les chefs-d'ovre contenus 
dans ces vastes collections restent pour lui seul. Je ne sais sil 
pourra y râussir. En attendant, j'ai €t6 visiter rien que des monu- 
ments antiques. In effet, Rome est une ville unique dans son genre. 
Que de splendides dâbris apglomeres sur le sol; des colonnes de 
temples antiques, des rues pavtes de dalles posâes par les Romains,
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des €difices colossaux dont le temps a -respectt une partie, . des 
ares de triomphe et des colonnes monumentales; tout cela se trouve 

„encore debout et forme une espăce de ville morte, au milieu de 
la ville vivante, qui certes est plus animte et plus brillante que 
tout ce que j'ai vu. jusqu'ă present en Italie. 

Cela a bien Pair d'une capitale, tandis que Florence est mesquine 
comme ville; elle n'a son prix que comme muste de la Renaissance. 

_ Yai done visit aujourd'hui le Forum et ses environs; j'ai 
mareh& sur les dalles qwont touche les pieds de tous-ces grands 
-Romains; j'ai vu la «Maison dorce» 1) de Nâron, dont une partie est: 
exhumâe avec ses debris- de peintures murales; j'ai ât€ &merveille 
par. la grandeur imposante de ce Colyste oi 100.000 hommes en-. . 
tassâs sur 4 normes galeries superposâes, venaient contempler 

avec aviditt les combats sanglants des gladiateurs et les carnages 
que les bâtes fauves faisaient des malheureux condamnâs ă ces 
horribles jeux dont raffolait la populace de Rome. Cela devait 

âtre un effrayant spectacle- que de voir cette foule compacte s'6le- 
“vant sur des gradins jusqu'ă une hauteur âtourdissante et regar- 
ant avec un fâroce plaisir, la lutte dechirante de ces milliers de 
bourreaux et de victimes s'agitant dans cette arene colossale. Les 

murs seuls: en pierre et en briques sont restâs de cet âdifice splen- 

"didement decor& et Pon reconnait ă peine la loge d'honneur oi 

venait s'asseoir Pempereur devant lequel les victimes s'inclinaient 

eu dăfilant ă pas lents et en criant: «Ceux qui doivent mourir, 

ie saluent, o Cesar ! Morituri te salutant, Gesar !». Tu ne vas pas 

Vâtonner de ce que je te parle latin; je suis ă Rome et j'ai vecu 

toute cette matinâe dans les dâbris de Vantique cits des Cesars; 

C'est le moment ou j'aime de faire valoir mes quelques mots de latin. 

YPai vu aussi le Capitole, transforme par Michel Ange; je crois 

que cela devait âtre plus imposant du temps d'Auguste. Les 

galeries qui contiennent deux des palais qui occupent la place du 

  

1 După arderea Romei, între Palatin, Esquilin şi Celius, pe o suprafaţă 

de aproape 150 ha. Neron a clădit faimosul palat, cunoscut “sub numele de 

« Casa de aurs,
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Capitole, sont pleines de belles statues, de beaux bas-reliefs. Mais: 
ce n'est pas lă le plus grand musâe antique de Rome; il'y. en a un 
autre, au palais de Latran, et -puis surtout il. en a plusicurs au 
Vatican. Tout ceci est encore ă voir. J'ai vu aussi ct ce w'est pas 

“sans &motion, notre colonne Trajane qui est bien belle, sans contredit; 
Sur PArc de triomphe de Constantin j'ai vu aussi les beaux baserelicfs: 
et les belles statues de. Daces, dont cet empereur a depouills PAre 
de triomphe âleve sous Trajan en mâmoire 'de la guerre de Dacie )). 
„_ Avec tout cela, je n'ai pas fini les antiquites romaines ct je n'ai 
„pas. encore commencâ celles des preimiers temps du Christianisme: 
catacombes, mosaiques, ivoires, images, etc. . (et y.en a-t-il, bon 

„Dieu!), je n'ai mâme pas effleur€ toutes les crtations de la Re- 
naissance, et il faut compier que c'est ă Rome que Michel Ange, 
Rapbail et tant d'autres ont dit leur dernier mot! Quand ferai-je 
tout cela! il me reste demain,. mercredi et apres-demain ieudi. 
Vendredi matin je dois repartir pour Florence, car il n'y a quun 
train par jour. Cela va âtre bien difficile, mais il le faut bien. 

„Em resumă, je suis enchant& de Rome; j'y circule avec âmo- 
tion; c'est grand, c'est -imposant, et en mâme temps c'est anime, 
c'est vivant, Toute cette joie populaire de voir les voux de tant 
d'anntes accomplis; cette ville conquise d'hier qui est enchantte 
de se voir au pouvoir de ses conqutrants; cette animation, ces 
chants et ces promenades de tout le monde dans les rues, cela fait 

„plaisir. Et je pense cependant ă Paris, et mon coeur saiane. Pauvre 
Paris !...Mais malgr& cela: Viva Plialia! | - ... 

. 

a „Rome, mercredi 12 octobre. 1870. Ma chere Sacha,. a - 
- Quel mâtier je fais! Je rentre â instant; pendant 8 heures 

de suite j'ai couru les monuments: 16 glises, puis, Dieu sait, com- bien de chapelles; le Musâe du Latran, salles payennes et salles. 
2) Elementele acestea ale arhitecturii “antice romane vor fi utilizate în + Pseudo-Kinighitikos ș patru ani mai târziu, la 1874. a
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„ehretiennes, puis, en passant, mille et mille dans de murs anti- 
ques, qui ont ât6 des temples,. des palais, des aqueducs! Tu crois 
quw'avec cela j'ai fini? A peine ai-je parcouru un quart de la ville, 

„en laissant de câte beaucoup de choses_secondaires. Demain, je 
recommence, car je veux du moins complăter ma visite de toutes 

les mosaiques chrâtiennes de Rome; j'en-ai beaucoup vu aujour- 
Phui de remarquables et de passables de trâs laides mâme; îl y 
en a depuis le IV-me sitcle (je ne parle pas des mosaiques chr- 
tiennes) jusqu'au XVl-me sitcle et.au delă. Je vcux en voir la... ] 

collection complăte "pour pouvoir comparer ensuite avec Constan- 
“tinople, Salonique, Milan, Ravenne et Venise. Celles-lă nous les 
verrons ensemble et je m'en fais dejă une joie. Aujourd'hui, ce qui | 
m'a surtout frappâ, c'est la mosaique de Pabside de PEglise de 

Cosme et Damian. C'etait un vieux temple; on en a fait, dans les 

premiers temps chrâtiens, une âglise que Pon a decorâe -de superbes 
mosaiques ou les personnages sont en gandeurs colossales; figures, 

poses, contours, tout est grandiose. Plus tard, on a rapetissă Peglise 
en la retressissant des flancs ct en €levant le plancher qui se trouvait:- 
ă plus de deux mâtres au dessus du niveau de la rue. De cette 
fagon, il. n'est .rest€ qu'on trongon de mosaique; inais elle est 
„bien belle. - 

En. second licu, j'ai ct& charm6 de pânstrer dans une €glise-sou- 

"terraine que Pon a decouvert sous celle de St. Clement; il a fallu 

"deblayer ce vieil &difice en extrayant la terre qui le comblait. On 
a retrouvâ lă de bien antiques peintures oi Pon peut admirablement 
âtudier le passage de la ..peinture antique ă celle des byzantins, 

"qui sest propage chez nous en Orient jusqu'ă prâsent. Ces dâbris 
du St. -Cl&ment souterrain sont tr&s.remarquables. En fait de 
osaiques, il yen a d'antiques au muste du Latran que P on a rotire 

des thermes de Caracalla. Elles sont bien belles. Mais, ce qui est 
bien beau aussi, c'est le Moise de Michel Ange, dans PEglise de 

Santo Pietro in Vincoli. On reste stupefait devant la force et Pener- 

gie de cette figure. Il y a quelques j jours, ă ă Florence, dans la chapelle 

“des Medicis a Santo Lorenzo, j'avais admire les deux tombes des
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_Mâdicis avec le Pensieroso et les 5 autres magniliques figures. Michel 

Ange est dâcidâment bien grand. Je m'aprâte ă-le voir dans son 
picin triomphe a St.-Pierre. Quant au Vatican, je ne sais pas encore, 

si je pourrai y pânstrer. 

AI 

| „Rome, 14 octobre 1870. 
Ma chere Sacha, , 

Jai beaucoup voyag& aujourd'hui dans Rome et hors de ses 

urs. J'avais ă cour de complâter ma visite aux €glises ă mosai- 
ques. J'avais pris pour guide un petit volume de Barbet de Jouy 

sur les mosaiques chrâtiennes de Rome; sur les €glises qu'il men- 

tionne. comme en contenant, je n'en ai nâglig& qwune seule, paree 

qw'Gtant assez loin hors de la ville, elle ne contenait quwune mo- . 

saique trăs tardive (c'est ă dire du XVI-me , sitele); en revanche, 
j'ai complâtâ la nomenclature de Barbet de Jouy de trois oublis 

inexplicables;: tout d'abord une abside remarquable î mosaique 
du IX-me sitele dans Pâglise de « San Marco»; puis une jolie cha- 

pelle ă voiite de mosaique dans l'eglise « San Giovanni in fonte»; 
enfin und petite frise en mosaique ancienne ă P&glise de «Sainte- 
Cecile». Ce sont trois pitces marquantes cependant. Mais en fait 

de mosaiques, ce qui, selon moi, occupe ă Rome le premier pas 

ce sont les €glises de « Sânta Pudenziona», des «St.-Cosme » et «Da- 
man» et de « Sainte-Constance», toutes ces trois qui sont dâcortes 

entre le IV-me et le VI-me sitcle sont vraiment bien remarquables. 
Les mosaiques faites au IX-me sicele sous le pape Pascal, quoique d'un 

style ct d'un travail trâs grossicr, se distinguent par leur carac- 
“tere &minament grec; le reste, entre le VI-me sitele ct la Renâis- 
sance, ne vaut pas grand'chose; les imitations du moyen-âge sont 
bien faibles et d'un aspect sec et peu harmonieux comme couleurs. 
Ce n'est qu'ă la Renaissance qu'on voit un retour au bon coloris; 

„mais -les.: contours, quoique gracieux, -sont : :plus arrondis, moins 
severes que ceux des premiers temps, ct par consâquent .l'effet
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gântral moins magistral. Dans les antiques mosaiques chrâtiennes | 
on distingue fort bien ce qui a 6t€ restaure ă la Renaissance. Du 
XIII au XVl-me siăcle on voit. dâjă une grande dilfârence dans 

le style, et la sâvârite de ce genre d'ornement se perd de plus en plus. 
Mais les mosaiques ne m'ont pas pris toute m'a journâe; j'ai 

vu quelques ruines de monuments romains, entre autres le char- 
mant petit arc de Septime Sevăre et celui plus imposant et ă quatre 
faces de Janus Quadrifrans; j'ai vu aussi le Muste Kircher qui se 
trouve dans le grand Couvent des Jâsuites. Quel horrible endroit 
que cette immense bâtisse bien cloîtrâe! Le Musâe cependant est 
plein d'objets qui intâressent. et Part et V&rudition; le directeur, | 
un aimable jesuite, le păre Tongiorgio, m'a tout fait voir de la meil- 
leure grâce du monde. J'ai dâ me consoler ici, au Latran ct au 

Capitole, de Pinterdiction mise aux collections du Vatican; car 

je pars sans avoir vu le palais Pitti. En fait d'antiquites jai vu 
encore aujourd'hui celles qu'on a faites dans un poste de gardes 
ou «Vigiles romains»; c'est un interessant pendant aux fouilles du * 
palais des Câsars que j'ai visit€ hier. - 

“Enfin j'ai vu aujourd' hui et pour finir «! figtise de St.-Pierre»; 
j'âtais depuis quatre jours ă Rome sans avoir te voir ce lieu de 
prâdilection des voyageurs ă Rome. Eh bien, c'est tres grand, 

c'est tres riche, mais je n'aime pas ce genre; les marbres, les do- 
xures'y abondent; mais, en plus grand; cela ressemble ă lintrieur 

du Panthon de Paris, du St.-Paul de Londres, du St.-Isaac de 

St.-Petersbourg, et. ce genre d'âdifice ne me contente pas; je trouve 

-que ces decorations n'ont pas de caracttre ou du moins qu'elles 

sont d'un effet disgracieux; tous ces €normes enfants joufilus en 
marbre, tous ces feuillages &pais et dores formant des rosaces et 

des enlacements, toutes ces colonnes torses en bronze noir et dor, 
toutes ces peintures placâes partout dans de beaux cadres dorts 

et tous ces placages de marbres divers remplissant tous les coins 

et, recoins, tout ceci produit un ensemble qui ne me charme gutre,. 
-P'avoue que je tenais ă voir tous ces monuments anciens byzantins 

ou româins, avant que de voir St.-Pierre, dans la crainte de ne:



7 ă - - Ă ii 7 

352 E OPERE LITERARE !  -'-: 

pas pouvoir les supporter apr&s; eh bien, cela a ât& tout le con- 
traire, car aprâs les exhubârantes richesses dâcoratives de St.-Pierre, 

“ai ete avec le plus vif plaisir reposer mes yeux sur les grâcieuses 

arabesques en: mosaique qui sont restâes dans la petite rotonde 
de. « Sainte-Constance», sur les deux tableaux aussi en mosaique 
qui dâcorent les voâtes. des absides de «Sante Pudenziana » et des 

« St.-Cosme»- et « Damian»; la premitre, correcte et douce dans sa 
solemnită, la seconde, sâvăre, sombre et imposante. Somme toute, 

je tiens-ă mon style byzantin; c'est ce qu'il y a de plus approprit 
„pour les grands &difices, pour les. constructions ă cffet grandiose. 

Le gothique est €tonnant, mais non pas beau; le style Renaissance 

"est gracieux, comme details, mais quand il veut trop agrandir ces 

details, il produit Veffet dun joli visage -vu ă la loupe, c'est pres-. 
- que monstrueux, - - 

| Mais, voici ma Rome finie pour cette fois; peut- -âtre demaii 

» vai-je encore ă St.-Pierre pour tâcher de voir. dans la sacristie la 
facuse Dalmatique qui est une belle broderie byzantine. i 

XII. e 

tome, 15 octobre 1870. 
Ma chere Sacha, 

Je continue ce soir mon journal ct je Pexpedie ă Milan oi. nous 
le retrouverons ensemble. Jai perdu Vespoir de -voir le palais et 
les galeries du Vatican. Mr. de Rossi est venu ce soir me dire que 
“ses elforts avaient &chout devant la dâcision: du Pape ct du Car- 
dinal. Antonelli d'en dâfendre la porte ă quinconque pour le mo-= 
ment. Donc: adicu, les loges de Raphaăl et PApollon du Belvedere 

„et le «Musâe Pie Clementin» et surtout le .« Muste Chrâtien > avec 
ses beaux ivoires ! Ce sera. pour la prochaine fois ct je me flatte 
de la douce illusion que cette fois nous irons voir ensemble” toutes 
ces belles choses. .- 

Jai continu& ma serie des &glises A mosaique et, malgr les 5 
quc j'ai vues aujourd'hui ct celles que j'ai vues „hier, Jen. ai 
encore 4 pour demain. IN Îi |
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Cela. me fait une €tude comparative de ce genre d'industrie 
artistique que je vais completer ă Venise. Que ne puis-je aller 
„aussi ă Palerme; je pourrais alors mettre:en regard mes souvenirs 
de Constantinople, de Salonique, du Mont Athos, de Milan, de 
Ravenne, de Rome, avec ceux que je recuillerai ă Venise. * 

Mais reparlons de ma journte, ă part les 6glises ă mosaiques; 
ai vu: principalement des monumenis funâraires et des ruines 

" romaines; les majestueux thermes de Caracalla; des bains somp- 
tucux dont il reste encore des murailles colossales ct des fragments 
de pavâs et le plafond en mosaique. Le palais des Cesars sur le 

„Mont Palatin dont on a exhume des restes fort intâressants dans le 

jardin Farntse, aux frais de l'Empereur Napolon ; ce sont des fouilles 
syst&matiqueinenit faites et Paspect de ces d&combres de palais super- 
posâs sont tout ce qui'il y:a de micux dispost en ce genre ă Rome.. 

Pauvre France ! Elle a portâ sa main pleine de grâce jusquwvici ! 

Dorenavant quelqu'un fera-t-il aussi bien qu'elle? Mais ce que 
j'ai vu „aujourd'hui d'Eminament intâressant c'est une des cata-! 
combes des. premiers temps chrâtiens. Celle de St.-Caliste ou j'ai 
pass& plus de 2 heures ă circuler, un petit cierge a la main, parmi 

âtroites galeries creustes sous terre ct garnies de tombeaux:celul- 
laires d'un style primitif. Ă quelque distance. de lă j'ai vu ăussi 

les s&pultures' romaines, «les columbarii», qui sont aussi fort int€- 
ressants. Mais j'abrege, car je ne fais ici qu'une sorte de memento. 

XII. Ra 

Arona (Ilâtel Royal), le 16 octobre 1820. 

| Ma châre Sacha, - - 

... Hier matin avant. de quitter la Ville: fitoraelle; jai fait 
deux tentatives: infructueuses pour y , combler quelques lacunes 

î mes investigations archâologiques.. Pai voulu voir les mosaiques 

„de la petite eglise de St. -Sabba, sous le Mont Aventin, que j'avais 

'neglig& jusqu'alors, parcequil manquait daris mon guide aux mo- 
saiques de Rome par Barbert de Jouy (comme du reste celles: de
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St.-Marc et autres petits dâtails); mais ce fut en vain que j'ai couru 

dans ces quartiers presque dâserts ou du moins plantes de vigne. 
Il n'y avait personne pour ouvrir les portes de ce cloître aban- 
donne et entour$ de grands murs; ce n'est que le jeudi qu'on P'ouvre 

ct c'âtait samedi. J'ai tâche ensuite de gagner St.-Pierre pour y 
voir la Dalmatique de Lon III; mais j'ai rebrousse chemin ă 

moiti€ route et j'ai bien fait, car j'aurais manqut le train qui est 
parti ă 11 heures. La route que j'ai prise cette fois, ctait celle qui, 

par Civitta Vechia et Livourne, longe la mer. Plus d'une fois, j'ai 
admiră Pâtendue azurâe de la Mediterrante, et je pensais ă notre 
fillette clapotant dans les vagues d'Etretat. Pauvre, plage d'E- 

tretat ! La reverrons-nous -jamais? Puisse-t-elle du moins nous 
v6unir en des temps. plus gais! 

Il &tait nuit quand j'ai passt ă Livourne et ă Pise. Donc point.. 

de vue; je n'ai mâme pas apergu la Tour penchâe. Il n'y a rien de 
plus stupide que ces trajets de nuit ă travers les gares de chemin 
de fer. Ajouter ă cela qu'en Italie et surtout dans les villes du centre, 

les gares sont horribles, ce sont des hangars mal tenus. Avant Îl 
du soir, j'âtais ă Florence; j'ai dormi jusqu'ă Bologne et, en me 

reveillant ă 6 heures du matin, jai vu qu'il pleuvait ă averse; quand 

je suis arrive ă Plaisance vers midi. A 61/, heures je suis parti pour 
Arona, et m'y voici vous attendant. . 

XIV | 

CĂTRE 1. A. CANTACUZENE 1) 

Paris, 47 rue de Berri, 
A.0. E comme par le passs, 

le 1628 X-vre 1881. 

  

    
  

“Mon cher ami, : 
Votre lettre, que je viens de recevoir, m'a fait si grand plaisir 

que je ne puis râsister ă la tentation d'y r&pondre tout de suite, 

  

1) J. A. Cantacuzine (1828—1898) cunoscut sub numele de Zizin Canta- 
cuzino, a fost un om politic din ramura moldovenească a Cantacuzinilor,
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avant mâme d' avoir pu faire les demarches que vous me recomman- 
dez et que j'executerai aujourd'hui mâme. - 

Ainsi done, sans avoir vu M. Buloz!) ni personne des siens, je 
viens vous dire que dans le cas ou la « Revue des deux Mondes» 
ferait des difficultâs, je suis sâr que vos traductions seront aceep- 

tâes -avec plaisir et lues par un public nombreux dans la « Revue 
Nouvelle » de M-me Juliette Adam, 2) oă vont paraftre incessament 
les «Pensces et Maximesy de Carmen Sylva. 

M'autoriseriez-vous ă operer le transfert des manuscrits, si je 
vencontrais des hâsitations, rue Bonaparte 172. Râpondez-moi 
bien vite ă ce sujet. 

Saviez-vous, mon cher ami, que 4 Alezandre Lăpuşneanu» de 
Negruzzi a âte dejă traduit en francais par Jean Voinesco et im- 

prime en 1885, dans le volume des «Doinas» d'Alecsandri? 2) 
Pour ce qui est de mes nouvelles historiques ă moi, je serais 

certainement irâs flatte et trăs heureux si vous me faisiez Phon- 
neur d'en traduire une, la «Doamna Kiajna», par exemple, puisque 

«Mihnea Vodă» est d&jă connu, en allemand. Mais la langue ă part, 
pensez-vous qu'elles aient assez d'intârât litteraire ou dramatique 
pour paraître en public autrement habillces qu'ă la valaque? Si 

oui, j'applanirai Pune des diificultes que vous exprimez dans votre 
lettre, c'est-ă-dire la rarete du livre imprimâ, en vous envoyant 

successivement les quatre parties de ma nouvelle, transcrites en 

  

A tradus în franţuzeşte din opera lui Schopenhauer : Parerga et parali- 
pomena. Paris 1880. — De la quadruple raison du principe de la raison sujfi- 

sante, Paris, 1881. — La monde comme volontă et comme representalion, Paris, 

“1886. — Aphorismes sur la sagesse dans la vie. Paris (postumă). 

1) Ch. Buloz (18643—1905) a fost fiul lui Fr. Buloz, care a condus revista 

«Revue des deux Mondess dela 1731 până la 1877, când conducerea a fost în- 

credințată fiului său Charles, până la 1893. 

?) Juliette Adam „(1836—1919), scriitoare franceză, în activitatea literară a 

- cărea se află și întemeierea, la 1879 a revistei «la Nouvelle Revue, nu +Revue 

Nouvelles, cum spune A. O. 
3) Prima traducere franceză a culegerii de poezii populare a lui V. Alecsan- 

_dri a fost: Ballades et chants populaires de la Roumanie, rec. et trad., Paris, 1855.
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lettres latines, en vue dune seconde tdition. Puisquiil y a des mots 
anciens que vous ne comprendrez pas et dont. vous- ne pourrez pas 

_trouver Lexplication dans le prâcieux lexique de Cihac 1) (les deux 

volumes)' que vous possedez sans doute, eth bien ! cela me donnera 

le plaisir de recevoir plus souvent de vous des lettres pour me de- 
- mander 'ce' que signifie mon charabia archaique. Enfin, une fois 

la traduction faite si vous le voulez bien, j'en contrâlerai lPexac- 

titude, -tout en respectant ce qui est-î vous et ce que, — malgre 

tout le desir que jen ai depuis bien: longtemps, — je ne pourrais 
„jamais. faire moi-mâme: c'est de traduire ce que ai .pens& moi- 

mâme en roumain. . | 

» Cette lettre sera suivie: de pris de la I-re partie, dont M-me 

Odobesco a dâjă termin la copie. . - 
Elle se joint ă moi ainsi que notre grande” Jeanne, pour vous 

souhaiter. de bonnes fâtes. - 
Nous .espârons vous revoir Pet& prochain et il est probable. 

“que vous nous retrouverez dans notre petit appartement de la 
rue de Berri que nous .n'avons pas quitte. . , _ 

Jai pri dans le temps Barcanesco de vous dire que je vous 

en voulais de! m'avoir envoy& de Pargent et pas de lettre, une fois . 

quc vous avez quitt6 Paris. Dans deux ou trois jours je vous par-: 

lerai de Buloz et de Germain Balliăre. - 

En attendant, recevez mes meilleures amitiâs, 

- | - i - Odobesco 

XV 
CĂTRE SAȘA ODOBESCU a 

. Paris, lundi matin, le 2j14 ddcmbre 1881 

Ma bien chere Sacha, a 

- Ce matin, la premitre fois que je recoucherais dans ma grande. 
chambre,. aprăs plusieurs mois de rel&vation dans le petit trou de . 
chambre sur la cour, qui est dâjă  demi pleine de caisses non ou-" ÎN ii a 

' Vezi mai sus în Introducere p. 96.



. 
"CORESPONDENȚĂ. . 1957 

vertes, ce matin, dis-ie, Vai regu ta longue' lettre de: mercredi der | 
Tiier, 6crite aprâs ta visite ă Bucarest. Ce que tu me dis de ma sub- 
vention ne me rassure qu'ă demi, W'autant plus que je n' ai point 
recu encore le telegramme WIancu dont tu me parles. Îl y a done 
encore des accrocs! Qu est-ce que cela veut done dire? De plus, 

j 'ai recu ce inatin un petit mot de Berge, me disant qu "il est ar- 

„xive hier chez lui une lettre recommandâe de Bucarest ă ă mon adresse.: 
Je vais aller la chercher tantât, mais je soupgonne que cela doit 
-âtre' encore quelque missive -insensâe de ce drâle. Il ma. jou& le 
tour de la surprise toutes les fois qu'il m” a &crit par des. lettres re- 
commandâes qu'il fallait aller chercher au bureău de poste, quand 
-elles arrivaient, lorsque j'âtais dejă sorti. Ainsi, je dis que ta letire. 

Ei ” - . 

- ne m'a encore donn6 aucune assurance. J'attends fi&vreusement 

-des resultats plus dâcisils et je ne voudrais pas avoir de dâceptions 
dans 'espoir que je nourris de votre prochain retour, grâce ă la 
satisfaction qui sera donne, je Pespâre, ă mes demandes.!) - 

..„Le g&rant de la maison a acceptă le renouvellement du bail 
pour trois mois, en faisant une reduction de 200 Îr. par an et pro- 

“mettant davantage (de diminution) si nous restons, encore aprâs 
avril. . .: Je tâcherai de faire toute Linstallation que je tai decrite: 
-on y'travaille 'd6jă, mais ce ne sera que degrossi. Pour les details, 

j'attendrai que vous arriviez. Tu ne peux te figurer:le dedale, la 
"poussiere et le tohu-bohu qu'il y a au milieu de ces meubles tout 

jr 4 

+ 

poudreux, de ces housses toutes sales, de ces boiseries toutes dE- . 
traquces, de ces caisses dont quelques-unes sont dâjă d&ballâes, 
„de «sorte> quiil:y a de la paille, de la poussitre, du papier d'em: 
ballage et toutes sortes de. debris de tout câte. 

-Avec: nos. gens; le 'concierge de-la maison et un brave gargon 

fort adroit en tapisserie, nous. nous debattons au milieu de tout 
cela et nous tâcherons d'en âtre ă bout jusqu'ă la fin de la semaine. 

Je voudrais que „vous soyiez ici le plus tât possible, mais, si vous 

1) A. O. a fost la Paris- secretar de legaţie şi un timp însărcinat de afaceri 

între 4882 şi 1885; a urmat apoi Vasile Alecsandri, după o instalare provizorie a 
lui Mihail „Mitilineu care fusese ministru al Țării la -Bruxelles și la „Belgrad. 

- 23 

ie | 

  

Po



238. OPERE LITERARE - 
' 

devez tarder j jusqwau mardi qui suivra la reception de cette letire,. 

c'est-ă-dire de demain en huit, vous trouverez vos lits et votre cham- 

bre arranges et la maison provisoirement installee. Tout cela va. 

aller promptement, sil n'y a pas quelque nouvel arrât. 

Voici une petite lettre que ma mâre m'envoie aujourd'hui pour 

toi. Moi j'ai laiss€ passer sa fâte sans m'en apercevoir. Je vois par 

tes deux lettres que tu as te afiligte au sujet de ton retard, mais elle: 

„ne le, disait pas en.mauvaise part; elle croyait seulement, soit que 

nous avions un projet que nous lui cachions, soit que toi tu pour- 

suivais un but relativement ă Jeanne, et en.ceci elle t approuvait 

en me disant de ne pas t'en vouloir si tu y mettais plus d'insistance: 

que moi. Voilă dans quel sens elle m'a €crit, et pas autrement. - 

Maintenant elle m'annonce que ce n'est qu'aprâs le jour de 

Van. qu'elle pourra venir ă Paris et se loger avec nous. Du reste, 

ce sera ă peine le temps. de tout. mettre en ordre; il n'y a plus que 

seize jours d'ici au premier janvier, et îl n'y en aura plus que onze 

quand tu recevras ces lignes ă Dragomiresti, ce que je ne. souhaite . 

pas; Cest dommage que la petite bâte â laquelle Jeanne tenait 

se soit „casste si vite | Nos „tapis en seront peut-âtre plus contents 

„que notre grande fillette. que je voudrais embrasser et revoir dans 

_notre logement, qui est dans un Paris qu'elle ne connaft pas, mais. 

oi bon vit tres agreablement lorsqu'on sait s'arranger de facon 

a se suifire. Revenez donc vite, mes bien chăres. 1). 

SAO Ra | A - Tout â. toi, 
DIE . a - : “Alez. 

| XVI | 

Pa - «Paris, mardi matin, 5/27 mars „1865. 

"Ma biz chere Sacha, 

"Je viens de lire ta 'seconde lettre. Comme ta parole, ma bonnc: 
et douce amie, est consolante et agrtable mâme au milieu des Plus 

  

„1) Această . scrisoare. s s'a a. publicat, de d-l N. Iorga îo «Cuget Clar a “Bucu- 
reşti, 1937, p. 819—820. Pa 

Na,
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graves inquistudes ! En te. lisant, îl semble.: que tout doive' aller 
vers le bien. Tă lettre m'a donne beaucoup de confiance et beau- 
coup d' espoir. JYattendais cependant avec grande impatience 
les. trois jours de râflexion de nos jeunes'gens. Dieu leur donne 
d'heureuses inspirations. et un 'heurcux avenir ! C'est lă un point 
important. Notre sort ă nous vient.en second; et,.d' aprăs ce „que 

„tu me dis, il pourrait s'amsliorer. .. : - 
Je ne crois pas avoir mal fait de n'âtre pas all6 ă: Bucarest i in-, 

triguer et briguer. comme les autres.. Si'la. situation financitre pou- - 
vait s'ameliorer, nous pourrions encore passer' trâs paisiblement 
ct trâs agreablement quelque temps ă Pâris, le temps de finir mon 
travail î), dont je continue A m'occuper trts activement. 

Les clichâs sont arrivâs de Copenhague; Jerâme ira tantât: les. 
chercher ă la:douane. Lii impression avance et moi je prâpare mon 
matâriel pour commencer! ă: râdiger mon V-e chapitre: Paiguitre. 

“Mais revenons ă nos affaires, Si Alexandre est decide de ne- pas 
loger dans Phâtel de la: Legation, il faudrait. lui” infiltrer adroite- 
ment idâe de: nous ceder: ce logement, sans autre paiement de . 
notre part, que la .suppression'-des 1000 francs que je regois par 
an, parce que le ministre ne. peut pas me loger dans la Legation 
(c'est le reglement). Avec notre mobilier nous serons tres A notre aise 
tous les trois (je dis: trois, soit que ce soit Jeanne 2), ou ma mire) 3, 

Reste encore ă trouver s'il ne faudra pas faire un partage de 
notre mobilier. Ici:on a deblaye le salon ot sont installtes les caisses 
(12 jusqu'ă present). Je ne sais pas jusqu'ă quel point il faut con- 
tinuer. Pemballage. Le fait. est que les. concierges m'ont fait hier 
matin la crasse d'empecher les tapissiers de sortir les tapis hors 
de la maison pour les nettoyer. Ils ont dit que cela ne pouvait pas 
se faire avant que je me sois entendu avec le representant du pro- 
prietaire. On a nettoyâ ta chambre” ct en ce moment on en retire 
les tapis, les rideaux, etc. - 
A — 3) Le Trisor de Petroassa, prezi mai. sus notă n. 1, „dela p- 335) | 
3) Piicalui 4.0, . [I , 

.2) Născută Caracaş, fiica doctorului Constantin Caraciş (17730828), d. 

. 

230
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“ Mitilintu 1), est installă dans la charicellerie; ou je'lai encore vu 

hier.. Mais je compte!: m'abstenir dorenavant d'y aller et je me re- - 

_tranche- dans mes travâăux. Hier, lundi, îl y.-a' eu les visites de Ce-. 

replin (?) pere “ct de M-me: Frâdârick, qui ont 6t6 tout 6tonnes 

d'apprendre' de nos gens que .vous tiez parties. Du reste,. M-me. 

Frederick est elle-mâme assez” voyageuse pour. comprendre cela. 

Moi je n'ai ât€ nulle part, et je crois que je vais continuer ă vivre 

retir&. Tes Lettres me sont une grande distraction et un grand plaisir. 
Tu me parles.de beaucoup de monde, qui ie te prie de dire mille 
amities de ma part. E 

Notre petit monde di'ici va bien. Lucie se-.repose; mais Jerome 

„bavaille beaucoup au - neitoyage et:ă Varrangement du mobilier 

en vue d'un demenagement,. Mais 'ou? Voila la grande question. 
Quand? Cela mest pas 'douteux,-car je tiens 'absolument a d€- 
guerpir d'ici pour le 15 prochian, aprâs les vilenies des concierges.. 

Je vous embrasse mille et mille fois, mes chtries. On m'apporte 
mon caf& que je vais prendre,: car je dâjeune maintenant avec du: 

cafâ: Ma.santâ va bien; je voudrais qu'il en fât. de mâme pour toi, 

car tu. as air de beaucoup souilrir de migraines. Aujourd'hui j'irai 
porter: de vos nouvelles. ă ma mâre. 3, - . 

Je vous embrasse. Dea 

: „pu Tout ă toi, 
= Alea. 

Si a XVII E 

Paris, jeudi mâtin, le 12 mars, 23 jăoriar 1855, 

Ma. (res chăre Sacha, 

Hier je n'ai: pas Gerit, je me le reproche; aussi pesta com-. 
penser cette lacune par la lettre d'aujourd' hui, laquelle,. si elle 
part ce soir par VExpress- -Orient, Varrivera un jour plus tât que. 

1). Vezi mai sus nota n. 1, p. 355. 

2) Această scrisoare a fost i publicată de d- IL N, Iorga în. . „Cuget Ola, 
1937, p, 820—822, SE . Aa 

x
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d'ordinaire, et dans ce:'cas tu ne seras' pas le dimanche sans lettre. 
de moi. Îl est.vrai. que la lacune retombera. alors sur: le: samedi, 
Si je ne tai pas &crit, ce.n'est „pas que j'aic eu beaucoup ă faire ou 
que j'ai &t& malade: le matin jai-travaillâ au lit jusqwau dâjeuner. 

" Puis, je suis all6 chez Des Fossâs ob je suis restâ assez Jongtemps, 
Je suis entre aprts cela ă la Legation, oâ je- pensais'ne rester qwun 
instant; pour 'aller aprts cela faire des visites â la Princesse Ca- 

__raja et ă M-me Catargi, qui a. “envoy& avant-hier demander de 
"mos nouvelles, impatiente- certainement d'avoir des renseighements 
sur votre depart. Je nai rien fait de ces visites car D...(2) est venu 
au bureau ct comme d'habitude on a taille des 'bavettes .jusque 
trâs tard. Je n'ai pu qu 'aller diner et le soir ă 914 j'âtais au lit, oă 
j'ai -encore âcrit jusqu' a minuit. G est, du reste, ce que je fais tous 
les .jours. Je n'ai aucun 'goât, aucune envie d aller dans les spec- . 
tacles et les promenades.: En rentrânt de la: Lâgation, ai trouvă - 
chez moi le: tel6gramme annonţant votre arrivte î Bucarest: il 
m'a fait plaisir ; mais j'attends maintenant tes lettres.. Je les at-. 
tends avec plaisie, Gt cependant j'ai peur de ce qu'elles pourraient 
m? annoncer. C'est une bien pânible position d'etre „suspendus â: 
un fil comme nous le sonîmes. J'y pense le moins possible afin 
de pouvoir travailler ă tâte saine 1). Mais cela revient tout de mâme, 
ma bien chîre amice. Je „pense qu'il en doit âtre de mâme chez toi. 
N'importe, prends beaucoup, beaucoup de courage. Chez nous, 
on emballe piano, Piano. Les images ont, dejă forme une caisse ; 
tous les portraits 'de toutes les chambres, — exceptă la mienne 
dont Pemballage se fera î “part ă la fin, — les portraits done for- . 

ment la seconde caisse; la troisi&ăme; terminte hier soir, contient 

les bronzes. Aujourd” hui on en commencera une avec les vases 

et! auires. Il y en aura: probablement deux, ct puis ainsi de suite. 

- Songe done qu "il n 'y a plus qvw un mois et trois jours jusqu” au ter- 

rible 15 avril quand. il faut quitter Pappartement.... 

  

1) A. O. socotea că timpul, cât va sta la Paris ca secretar de legaţie, va 
Îi utilizat mai ales pentru studiile sale arheologice cu privire la «Tezaurul 
dela Pietroasas: - : E 7
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... P attends des nouvelles de: toi, et je pense-que ds tă seconde 
lettre tu pourras me parler, non seulement de choses plus. scrieuses, 
mais mâme de-ce.qui me concerne, surtout.mon 'poste et. l'Academie. 

Mais je te-laisse le soin de: me renseigner lă-dessus au fur et 
î mesure que tu sauras quelque chose. - 

"Je pense que notre chăre petite Jeanne est une douce et. solide 
consolation, un soutien: pour toi. Elle me Pa promis et j'y compte; 
je Pembrasse de 'tout mon coeur. Je tâcherai d'aller demain soir 
au concert de Lambert, mais le soir' je.suis bien las, bien fatigu& 
de n'avoir rien fait dans la, journe. Jaime mieux une veille au 

* lit et: m'absorber dans mes. €critures. - . 
Nos gens vont bien et sont trăs soigncux. Cest dans votre. 

chambre. qu'on emballe et c'est:comme une băjenie lă-bas. Cela 
- mvattriste. Pour le moment il fait trâs froid ici; mais je ne vais 
„pas plus mal; 'aussi je. fais grande. diâte... DS | 

„Mille amiti6s pour tous; ma chârie. Pour toi et pour Jeanne, 
mes meilleures tendresses. 1). a 

a, . | . Tout:ă toi, 
Da Alex. 

o XVIII 9 | ă 
0 Vendredi matin, 1/13 niars_ 1885. 

Ma tres chăre Sacha, " a 
| Pour que dans la journc il ne m'arrive pas.ce qui: m'est 

“arriv& mereredi, c'est-ă-dire que “je ne trouve pas un bon mo- 
ment de libert& pour - Vecrire, je me suis dit que je. ferai ma 
correspondance avec toi des Paube, c'est-ă-dire - au moment oii 
je me mets ă crire dans mon lit, sur la petite table mobile. 
Cela met un. peu en retard les nouvelles du jour que je.. pourrai 
te donner, mais pour le moment elles se râduisent ă bien peu de 
chose. Ainsi j je wai presque rien ă te dire d! hier. Le matin Pai &crit 
au lit. Aprăs' d&jeunci, il faisait si beau que j 'ai 6tâ un. peu respirer 

  

:....:1) Această scrisoare a. “fost publicată de. d-I. N, Iorga: - În a Cuget Clar . 1937 an. II, p. 8—9. -- Ă
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dans les rues, apres avoir: constate qu 1 n'y avait personne & lu. 
" Legation, car c'âtait.-la mi- car&me,. 

"Dans la rue, il y ayait un monde fou et un vacarme Epouvan- 
table. Force ma ât€ d'entrer quelque part. Cela a âtâ au Vaude- 
Xille,: o j'ai done vu en matinte les deux derniers actes de „Clair 
„Soleil“: et, quoique je ne sois pas de trts bonne humeur, j'ai dă rire 
tout seul, tant, cette piăce est drâle. Vers 5%, j'ai &t€ chez ma mere, 
ot je pai vu qu'elle seule: elle est toujours indisposte eta; de plus, 
sun il gonil. Le soir ă 914 j'etais au lit, car je me sentais fatigu. 
Aujourd! hui, je compte aller un peu ă la Legation (îl est probable, 
«Paprts ce qu'a telegraphie Campineano, que -Mitilineu 1) sera ce 
„soir ă Paris), puis jirai, je crois, ă la Bibliothăque de PInstitut. 

Je- ne sais „pas. encore si j'irai au concert de -M-elle Lambert. 
Le soir, Je” ne suis jamais tr&s en train. Mon travail de Pietroasa 
“prend pour le moment la plus. grande et la meilleure partie de. 
mon temps. Îl me distrait et m'occupe beaucoup, mais il me faut 
aussi. faire de grandes depenses pour des dessins supplementaires, 
des achats de livres. Le Ministere voudra-t-il me dedommager de 
iout cela? ÎI ferait bien ă cet effet de m' envoyer de suite quelques 
1000 ou 1500 francs sur ce compte-lă, car jusqu'ă prâsent cette 
somme lă est depenste, avec 454 îr. d'acchat. de verres en Angle: - 

terre, que je dois payer de suite ă Nedeyano, et plus de 600 francs 
au Polonais Napierkowsky pour gravures sur bois, outre 200 ă 300 
francs: ă des dessinateurs,. Si on le veut, j'enverrai les comptes. 
Mais ă qui pourrais-tu bien parler de cela? Et puis;: combien y a-t-il 
de, choses plus graves? Jai peur dy penser, aussi, je te le râptte, 
c'est avec autant de plaisir que de crainte que j'attends vos lettres, 
mes toutes cheries. Je vous embrasse de tout ceur et je demande 

a Dieu, ă la Providence, ă tout ce qui peut vous protâger, de vous 
accorder toutes les chances, tous les bonhcurs, toutes les rtussites =), 
a | Tout ă toi, 

Alez.. 

  

i 1) Vezi mai sus nota n. 1, p. 355 şi 358. | 
3) Această scrisoare a fost publicată de dIN. Iorga în «Cuget Clar», 

1937, an. ]I, p. 9—10. !
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XA A 
. Paris, le 2114 mars 1885. 

- Ma. trăs chăre Sacha, 

Fier, aprăs Vavoir 6crit, pâtais encore ă travailler au lit. vers 

onze heures,: quand j'ai regu la visite de Mitilineu, lequel-&tait ar- 
rive 'du matin. Je lui ai fait connaître la situation et, quoiqu al 

ait Pair de mâditer quelque profonde: “solution diplomatique, - îl 

semble vouloir tout arranger au mieux avec Balatchano. Celui-ci 
&tait absent hier; il &tait allâ ă Fontainebleau. Je pense quiil. re- 

“ viendra aujourd'hui. Du reste, Mitilineo a demandă ă se reposer: 

hier et a ne prendre: la -Legation â sa charge quw'aujourd'hui, apres- 
avoir vu Balaichano; aiusi sera fait et je tâlephonerai aussitât ă: 
Bucarest qu'ayant: remis la Legation ă M. -Mitilineo, je conmen- 
cerai dâs. aujourd' hui, le 2/14 mars, ă: prendre mon cong& d'un 

mois. Dans Îa j Journâe, le mâme Mitilineu est 'venu ă la Legation,. 
oă: nous sommes rests assez longtemps ă causer. Apres cela, ă G 
heures, Balatchano et moi, nous avons: d&pose «des cartes chez lui. 
Quoiquiil mest' ici -que provisoirement, îl veut faire toutes les 
visites et remplir-plus de formalitâs qu'un ministre en titre, tant 
"ce -pauvre bonhomine est fier de se voir quasi- ministre ă- Paris; 
c'eât &te son râve. i a 

:- Enfin. Et, quand je pense qu'en 1856, lorsque jentrai au Mi 
nistâre des „AMfaires Etrangăres, comme chef de 'bureau; Mitilineu 
âtait mon: &crivain, qu'il -6tait chef de section lorsqu'en '1863 Y'oc- 
cupais ad: interim ce: mâme ministere... Maintenant il -est “Mi- 
nistre plenipotentiaire et moi simple secrâtaire. Cela va bien avec. 
mes: amis les rouges. Comme je l'ai dit, s'ils durent encore long-. 
temps et que je vive, j'arriverai grâce ă eux ă devenir balayeur- 
dans: quelque. Ministtre .ou: mâme dans quelque sous-prefecture. 

Mais ne: parlons plus politique. J'attends tes lettres. Hier ja: 
envoyt tout de mâme â ce vilain „Sturdza îi une „dizaine, de + vieux 

  

i 1'B. A. Sturdza. 
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cahiers de copie, que Clemens . m'a apport&sl). Hier. soir, jEtais.. 
fatigus, je mai pu. aller.au concert de cette bonne Lambert. . 

Voilă tout ce que j'ai de. neuf, mes châres amies. Mais, au mi- 
lieu, de tout cela, mon esprit est constamment. fix&" vers vous, Jai 

„de grandes angoisses au cour ct.je les noie: dans le travail, Je me. 
donne du courage. En avez-vous aussi? Je vous embrasse du plus. 
profond de „mon „cur et vous souhaite; du bonheur 2). 

a Tout. ă toi, 

DD „Alezandre. 

XX 

Jeudi matin, 19,7 a Mars 1885 D 

Quelle journse que celle d hier, ma pauvre. et châre amic ! Et - 
quelle nuit sans sommeil j je viens de passer ! ! Et cependant, la journâe 
avait bien commence. "Comme il ne faut pas se fier aux bons au- 

gures ! Aprăs Pavoir &crit la lettre du matin, que tu “dois avoir 
recu „hier, je :me suis eve et. habill; j'attendais Bengesco pour. 
corriger. des epreuves. et dejeuner avec lui... A 12%, nous avions . 

dâjă fini; je Pai- conduit ă la Chambre des deputts, oi il avait ă 
consulter quelqu' un sur le Grand Cordon de PEtat qu' Alecsandri 
veut apporter ici pour: Victor -Hugo; moi, de mon -câtt, j'ai et& 

chez Desfosses et de lă au Cabinet des meâdailles, ou j'ai pass deux . 

heures en 'm 'occupant de la facon la plus agrâable et la plus fruc- 

tueuse. JEtais enchante de quelques trouvailles trăs interessantes 
que j'avais faites pour. mon ouvrage et je rentrais tout content avec 
mes notes et quelques nouveaux livres, quand j j'ai trouv& ă la: maison 

la depâche oă :tu me dis qu 'on t'a refusâ ton t6lgramme chiffr: 
Cela ma donn6 beaucoup de: soucis et d'inquitudes, car je ne 

| croyais pas que. ce .tâlâgramme. ait contenu quelque” chose de. bon, 
_Puisque tu ne annongais „pas dans ta. petite d&peche. 

  

1) Pentru colecţia Hurmuzaki, la care lucra A. 0. , 

3) Această'scrisoare a fost publicată de d-l N, Iorga în + Cuget, Clar n Bu- 
curești, an..11,:1937 'p. 9—10,
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„Je croyais cependant; et peut-âtre que cela est comme cela, — 

je croyais qu "il vagissait de la reponse que Cons. devait donner 

aprăs trois jours. C'ătait, je crois,'tout juste le terme. Cela me 

tourmentait ; âussi je t'ai repondu de - suite“ d'abord par un tâlâ- 

gramme oă je te disais. d'avoir recours ă une, lettre que -tu ne 

pourrais recevoir que dimanche, et en "mâme temps je Vai €crit 

une seconde lettre, que tu as dă aussi recevoir. Puis je suis alle 

voir ma mâre et lui donner de vos: nouvelles ; sans lui rien dire 

-de nos projets, j'ai parl& de ton ttlegramme chifire non accepte 

par le bureau de Bucarest. Ma mtre m'a montre la lettre de Jeanne 

ct m'a embrasst de sa part. | 

En rentrant de chez clle, il Etait six heures; j'âtais en train 

de revoir les notes que j'avais prises le matin, quand on m'annonce 

la visite de Mitilinco. Il me trouve au milieu de mes'livres et îl 
ajoute; « Je viens ă 'regret vous apporter une fâcheuse nouvelle. 

Pai regu tout ă lPheure un d&pâche de Campineano, qui: dit: 

Communiquez ă ă M. Odobesco qu'il faut absolument nous s&parer ! ». 

Mitilineo m'a aifirme qu'il ne savait rien de plus. Maintenant est-ce 

lui qui, venu ici en inquisiteur, aurait tâl&phone quelque. "chose 

contre moi?- Cependant jai ât€ avec lui, ct il s'est montre avec 
moi trâs courtois et trâs amical. 

Est-ce qu'on me tient rancune â Bucarest de navoir pas râvele 

directement, avant Parrivte de Mitilineoj la vraie situation de 

Balatehano? (Entre parenthăses, Mitilineo ma dit. que pour Balat-. 

chano il avait recu' ordre du Ministtre de payer les dettes du 

dehors et ce qui est possible ă la caisse dans la limite des 21.000 fr. 

envoyâs dâjă. Quant au reste, c'est-ă-dire 7 ă 8.000 franes qui man- 

quent ă'la caisse, on en' rend responsable Stamatiadi, qui est, ă 

ce qu! il parait, au 'dâsespoir, le pauvre “gargon !). Est-ce de cela 
qu'on men veut? Ou bien n'est-ce pas plutât - une râclamation 

contre moi, qui serait subitement arrivâe & Bucarest par le Mini- 

stăre d'ici? Mais, dans ce cas, d'oui est-elle?. De Matar,. de. M-me 

“Chotel,.de Friedimann, le possesscur de la .-lettre “de -charge: â Bu- 
zeano, dont j'ai cependant pay& avant-hier la plus grande :pârtie?
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Y 

Du propritaire de notre appartement, qui est, devenu si fârode 
pour son loyer retard? Ou bien mâme est-ce une "râclamation 
faite par ce fou de loueur qui, aprăs avoir fait tout le tapage que 
tu sais, sera peut-âtre mâme alle se plaindre au ' Ministere? Mais 
celui-lă est tout ă fait acquitte et ce ne serait quc du mauvais levain 
du passâ. Voici les” seuls que je puisse soupgonner, si c'est da la 
seule raison de cette terrible nouvelle. 

Enfin, Mitilineo m'a dit qu'il fallait zâpondre. de suite, purce 
qu'on lui demandait cela. Devant noi, il-a: râdig& une 'râponse 
telEgraphique- dans laquelle il dit qu'il m'a communiqus la tencur 
et que tje demande instamment qu'on me. laissât le râpit pour 
le temps de mon conge, qui est d'un mois pour que je puisse regler 
imes affaires, dun... (2), pour lesquelles du reste tu'te trouves 
dans le „pays. Et qu'ă :ce- terme, je donnerai ma d&mission'; 
-qu'enfin sans ce râpit je me trouverais dans, la plus făcheuse 
situation ». . 

“Telle ă 'peu prts est sa dăptche, mais Penve erra-t-il ainsi? “Voila 
ce que j'espere. C'est ce matin seulement quiil doit Lenvoy er, Que 

„repondra le Ministre? Je suis dans 'toutes les angoisses, car ce 
serait ă se jeter ă VPeau si je restais en: proie ă tous ces creanciers 
acharnâs ; :on dirait que tous:s'6l&vent. Desmotreux.m'a demand | 
un billet et „je le lui ai fait. Et hier soir j'ai regu une' lettre:de . 
“Tessier, qui m'en a demand: aussi. un. Quest-ce que cela veut dire? - 
“Est-ce parce qu'on sait que je dois quitter cette maison et que 

- Je n'ai pas indiqu mon nouveau logement? Ou bient y-a-t-il quel:- 
qu'un qui me sape en dessous de tous les câts? Je ne suis: pas 
_tăs 'soupgonneux de ma nature, mais tant de calamitâs font que 
je le devienne. Toute la Lâgation, — un scul except& — est misc au 
bain. Qu'est-ce que cela signifie? N'6st-ee pas Michou et ses agents 
qui travaillent? Îl avait bien dit au pretre «că o să curețe Lega- 
iunea de tot ce nu-i place! »: Et la promesse d'Alecsandri, qui me 
croyait si bien vu de Brat(iano) et de Campineano? Du reste „pour- 
quoi 'lui-meme! sest-il toujours adressâ ă  Bengesco: et non ă moi, 
<'abord pour le consulter sur LPhâtel de la Legation, ensuite pour
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la decoration d n de V, Hugo? Peut-âtre, au fait, croyait-il que je n'âtais: 

Enfin C'est un dâdale oă. ma tâte se perd. Toute la nuit, je ine - 
suis tourmentă sans „pouvoir fermer Pocil. Adieu mon bon travail, 
qui me rendait si plein de bonnes espârances et qui me faisait sup-- 
porter mâme mes soucis ! IC a 
-Enfin, pour en revenir au rcit de ce. que j'ai fait hier, aprăs que: 
Mitilineo fut parti, je ț'ai adress, avec une: combinaison plus ou 
moins adroite de nos chiifres, une dâpâche que tu as regue et com=. 
prise, j'esptre. Je vais cependant la râpâter ici, avec. son expli- 
cation, et j'esptre que cela te donnera Pidce de me'r&pondre dans. 
le mâme sens, c'est-ă-dire avec des phrases. qui ont un sens, tout 
en .contenant des chifires, mais qui puissent aussi s'entendre autre- . 
inent, grâce-ă notre chiifre -particulier. . . 

Cette phrase sur Yhypothâque de Poieni est bien en Pair, mais. 
ana tâte se perd quand je pense ă la position: prâsente.. - ! 

Chaque jour, chaque heure ouvre le gouffre plus. btant, plus: 
menacant. Pense done; les deuz loyers, nos gens ct tous les voisins, 
en y țoinptant blanchissage, ieinturitre, Îruitier, vin, ete., etc., ete... 
Et: puis les terribles billets: les 5.400 francs. de . Selmancheux - 
gt les 3.000 de Dreyfus ! Si Pon renvoie, Stamatiadi, je suis. 
perdu ă cause de ces: deux sommes. Puis, les biellets .chus de. 
Matar et de la Chotel; puis ceux qui viennent dans une vingtaine 

„de jours. Et puis tout le reste du menu fretin et mâme des sommes.. 
“plus grandes, comme. Ternier, M-me Louis, etc., etc. C'esţ ă devenir. 
fou ! Et cette catastrophe de la r&vocation par lă-dessus. . - 
, * Comment en sortirons-nous, mon. Dieu! Je vous aime trop; 
mes bonnes amies, pour penser ă me .soustraire en une seconde 

-ă tous ces tourments qui me: dâchirent. le cour et Vesprit. Je . 
pense ă la situation dans laquelle je vous laisscrais et toi et notre 
pauvre îillette. Et: cependant, je me dis que:c'eât ât€ peut-âtre 
un bonheur pour tous si je n'avais pas 6t6 sauvâ de la maladie: 
que: j'ai subie il y a 514 ans, Jusqu'ă present, j'aurais ât6 oubli& ct. du moins vous m'auriez. garde un souvenir triste et doux, et. 

Î
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vous deux vous ăuriez &t6 dans une situation de beaucoup! meil- 
leure. Cette idee-lă :me touirmente beaucoup. “Je ne sais vraiment 
pas que faire pour me sortir d'ici. Faut-il continuer Pemballage 
et Pâtendre mâme aux grands meubles? Cela va faire des îrais. 
“normes d'emballages. et de. transport! . Je serais du reste bien 
„plus libre dans tous mes mouvements si je pouvais payer le plus 
“vite possible les loyers et les voisins, comptes de Lucie et autres. . 
Il 'est de plus important qu'on me: garde ma place pendant: quc | 
tout ce reglement' pourra âtre fait. Sans cela, c'est une 'dâbâcle 
pour nous, quelque chose. de hideux qu'on devrait m'6viter, non 
„pour moi, mais mâme pour la “Lăgation. „. 

Je n'en pourrais plus si je t'6crivais toutes mes pensâes. “Je 

m'arrâte eri vous embrassant de tout mon cour. ' Vous me „manquez 
beaucoup dans ces afireux moments D, 

Sa | N A toi de s deur, 
ii - Ei p Ea . - Alex. 

| a 
| Paris, samedi, 219 men 1885. 

Ma bien châre' amie, a 

Je. me demande, en tragant ces lignes, si Clles arriveront avant 

noi â Bucarest? Ce serait bien malheureux, car alors je n'aurais 

pas pu tenir lengagement que Jai pris par tel&graphe vis-ă-vis de 

M. J. Br[ătianu] Camplineanu] et Alecsandri, c'est-ă-dire d'âtre lă, 
mertredi. Mais en tout cas je sens bien maintenant 'que mon ar- 

rivâe ne les pourra changer dans la decision de''se dibarasser de 
moi: Je suis pour eux un homme îă la mer, et je doute meme qui ls 

m n'attendent” jusqu' ă mereredi pour me dâtruire.:" : 
" Alecsandri m'a r&pondu aujourd'hui.. Dans sa tre, i il diu qui: 

scrait heureux de m'avoir.ici,: mais il ne dit pas du tout-que Cani-: 

| pineano soit du mâme avis: Enfin, je suis encore dans la perplexit& 

  

.)” Această scrisoare” a: fost publicată de. d N. Iorga i în + Cuget Clar anul 

II, n. 14, Bucureşti, 1937,. p. 220222... e tm
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„ pour savoir si je partirai ou non demain 'soir. Jai eu tantât ton 
tâlegramme ou tu me dis que tu as regu mes deux longues dâpeches 
voilâes. et que tu fais limpossible pour me donner â temps ce qu'il me faut pour partir demain soir. Mais Y arriveras-tu? Voilă ce qui 'me semble trăs problematique... | 

i. „„+Je dis ă tous que, je reviendrai au 10 ou 12 avril. Eţ Dieu sait .si je reviendrais. jamais. Notre pauvre nid si gentil est tout d&mantibul€. Jen ai le coeur serre, Et mon pauvre travail auquel je prenais si grand plaisir! Comme .tout cela est brist! Pen ai le. cour meurtri, ct toutes sortes d'idâes sombres m'ont: trottă -toute - cette nuit par la tâte. Da Da ! IN : Mais tu dois avoir assez de chagrins. Pas besoin de te les augmenter “par d'aussi tristes pensâes, surtout, si au regu de cette lettre, je: me: trouve dâjă auprăs de toi. Dans le cas oi jusqu'ă 4 heures je n'ai pas argent attendu, je ne pourrais plus esperer partir demain, car tous le banquiers seront alors fermâs, et demain c'est dimanche,.. „+ „Je tiendrais beaucoup ă âtre parti, lorsque ma mise ă la retraite sera sue ici, car alors ma vie ne seraiț plus supportable ă Paris. Au revoir, j'esptre, ma bonne et dpuce amic. Je t'embrasse de tout mon cur, ainsi que notre chire Jeanne. 
A vous deux de tout cour 1, : i a 

Alez.: 

| XX e 
a + “Paris, dimanche, 22/10 Mars 1885. 

| "Ma bien chtre amie, | | . | : 
Ce n'est done pas ce soir que -je pourrai quitter: Paris; 'ta dâptche d'hier soir m'en avait dejă assure et jattends a demain, ma pauvre. amie, un - resultat plus heureux de tes „ efforts desespâres. Du reste, — ă moins qu'il. n'y! ait: quclque autre circonstance trâs pressante, — je. ne 'suis. pas oblig& de .faire ce: 

1) Această scrisoare ca şi cea 'următoare au fost publicate de 4-1 N, Iorga în « Cuget Clar», București, 1937, “an, II: n.-18,.p..983, î. . i: ,
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voyage ă jour fixe, car, malgre mes deptches adressâs ă J. Brătianu], 

ă Câmpilneanu) et ă. Alecsandri, le sieur de Mitilineo m'a notifi€ 
hier officiellement que, ma demission âtait acceptte par Son Ex- 

cellence:M. le Ministre et que mon voyage devenait facultatif. Ceci 
je te Pai dâjă annonc& par ma d&pâche. hier. Je t'y ai aussi dit 
qu'ă partir” de ce moment ma position devenait trăs difficile ă Paris, - 

“car on va se'ruer avec: achârnement „contre moi. Ceux qui n'ont 

pas de billets m'en demandent de tout câtes; ceux qui en ont de 
non €chus sont obligâs d! attendre Pechtance, mais ils seront sans 

piti& aux termes, qui sont, trts rapproches. 

Enfin, je crains qu "aussitât que ma retraite.de mon poste diplo- 
matique sera connuc, ceux qui ont des billets echus feront le diable 
â quatre contre moi. Notre pauvre mobilier, tous 'noș cffets, tous 
mes pauvres, livres, tout est. en danger imminent. Ce matin, j'ai 
recu une sommation. par huissier pour payer le loyer dans vingt- 

quatre heures, sans quoi mes meubles seront vendus, et ici pour 

les loyers la proctdure est trâs rapide. Jattends avec anxiât€ ton 

envoi de demain pour me debarasser de ce grippe-sou et partir aus- 

sitât en promettant aux autres que je vais pour râgler ct que dans 

quinze ou vingt jours on aura dejă de mes nouvelles. Sans cela tout 

sera dans un pâril inâvitable. Il cât donc ât bien difficile au Mi- 

nisttre de me laisser en place jusqu'ă la fin de mon congă, ce. qui 

m'aurait mis ă Vabri de tbutes ces horribles humiliations et tour- 

- ments? Mais il a fallu- que Pexâcution soit „prompte. D'ou me 

vient-elle ?.-Est-ce Pafiaire Balatchano, 'dans. laquelle-j je ne les ai pas 

aidâs ă. massacrer cet homme qui est dans la position la plus mi- 

sârable: que Lon puisse se figurer, car on ne lui a rien pay6 jusqu'ă 

present et qu'on ne lui donne que 1.000 francs pour s'en retourner, 

guand il est bloqu€ ici pour plus de 15.000 de dettes personnelles 

ct .sans aucune ressource. Est-ce lă les 200.000 francs, qu'on lui 

reserve? Sa situation' est effrayante ct son caracttre n'en devient. 

que -plus „mauvais et,plus injuste pour ceux mâme qui Pont aide. 

"et se sont peut-âtre :sacrifies: pour lui. Quant ă :moi, je me 'de-, 

mande encore si Pon 'n'a pas regu .lă-bas quelque râclamation contre
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moi: qui â provoqu 'cette' execution 'si rapide ct si obstinte. - “Pas 
m&me' m'accorder trois jours “pour me rendre ă Bucarest! Je vou: 
drais bien apprendre sil y a „quelque r&elamation ou si c'est: Pex6- - 
cution d'un - ancien' projet -oii Pherekyde, Sturdza, "Bratiano et. 
Campincano ont chacun leur râle. Enfin, cela est fait. 

-Je crois encore indispensable. que je vienne de suite ă Bucarest; 
aussi tu comprends si ie suis impatient de recevoir A argent si dil- 
ficile â realiser. 

* Tantât je 'vais aller chez ma mâre lui annoncer que je suis dejă 
'exâcutt de mon poste, car hier matin, quand j'ai ât6 chez elle, je 
ie le savais pas encore. Figure- toi qu'aujourd'hui je regoisun bulletin 
de la douane adressâ ă ma mâre de la pari de M. J. Bratiâno, qui lui 
expedie de la izuica. Voilă bien ces gens:lă ; ils vous tuent moralement 
ct vous offrent comme par derision de leurs produits. Tas de sales 
marchands de vin et de liqucurs' frelatâes ! Mastroquets et assomeurs ! 

Ta lettre avec la depeche incluse est venue ce matin. J'ai vu 
alors qu'il ne s'y agissait pas du tout de ma dâmission, et moi qui 
pensais que c'âtâit ce que tu me t6l6graphiais. Jaurais tant de choses 
ă te dire, et si 'peu d'agreables, que je crois mieux faire de cesser. 

- Je te dirai, seulement qu'ă part les afireuses' angoisses de notre 
| situation, je regrette du fond de mon cour Linterruption forcte 
qui va survenir dans mon livre sur Pietroasa. Il allait si bien! Cela 
ine peine ă tel point de le quitter que, ce matin 'meme, dans mon 
lt, ă partir de 7 h. jusqu'â midi, j j 'y ai bravement travaille encore 
ct que je m'y arrache avec une vraie peine lorsque d'autres soucis 
viennent m 'assaillir, Encore une fois, j je maudis ces -vilaines gens qui 
me persecutent si fort avec leurs inepties: Dans notre miscrable 
pays, il faut âtre 'aussi stupide que ces crâtins qui le dirigent. pour 
pouvoir âtre trânquille et heureux. ) Mais, au prix' de ce crâtinisme, 
jaime mieux mes 'tribulations- et je. ne voudrais. pas pour toutes 
les grandeurs et les fortunes du monde .avoir la. tâte ct le cour 
d'un Pherekyde, “Carada et tutti quânti. Je ne nomme -pas: les 

"chefs, car ceux-lă sont encore plus infâmes. „Les ministres, c'est dâci- 
dement des infâmes, comme disait notre pâuvre chăre petite:Jeanne!



| Je vous embrasse toutes les deux, mes cheries, dans Pespoir de 
e faire bientât en realit€. Si Pargent: m'arrive demain, je ne par- 

tirai que mardi soir, car j'ai donn6 mon linge ă blanchir, et il ne 
sera prât qu'aprts demain ă 2 heures; juste- cinq “heures avant mon 
depart, Je regretterai bien d'âtre forcâ Wattendre VEclair-Orient 

„ jusqu'ă jeudi. Et je ne le ferai que foreâ par le manque. d'argent. 
Merci ă Tocilesco et ă Grâgoire pour toutes les peines qu'ils se donnent. 
pour nous. Heureusement, on a encore quclques a amis dans ce monde. 

Au „revoir, mes cheries. Tout â toi. 
„Alea. 

XXIII 

CĂTRE Titu MAIORESCU 

“Paris, 15 rue Farădea y, 

Ia „le 22 cod] sept. 1888, 
Ciuzr Monsisur Maiorescu, | BE 

Hier, j j'ai remis ă mon ami Adolphe Cantâcuzâne qui retournait 

a Bucarest par I Express Orient, un paquet contenant les six der-: 

ni&res feuilles imprimâes, 43—48, en quadruple exemplaire ; pour 

le Roi, la Reine, pour vous, mon cher Minisire et pour lAcadâmie:, 

Cela fait 17 feuilles nouvelles que je vous ai “expâdites depuis mon: 

zetour â Paris. Les six feuilles suivantes, 49—54, sont dâjă sous 

presse et. -Von travaille sans dtsemparer aux dix 'ou onze qu'il y 

aura encore pour finir le volume, y compris sa table des matitres 

avec sommaires et ses titres. Dans quelques jours, je vous enverrai: 

des -projets pour ceux-ci, afin d'avoir pour eux Lapprobation du 

Roiet la vâtre. Vers le 10 oct.(n.s.) le volume sera prât sans faute 1). - 

Rothschild 2). me l'a assurâ hier. 

„Vous devez avoir regu' mes. envois precădents et ma derniăre 

lettre ainsi que celle 'de Rothschild. Maintenant, mon “cher "Mi: 

mistre, c'est nous “qui  attendons avec impatience vos , reponses. 

)E „vorba de. lucrarea sa. «Le Trăsor de Plrossas (Vezi : mai sus d In 

droducere +, p. 12. î i - - i 

3) Editorul dela Paris al lucrării citate. 

„24 
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Rothschild Sen inquitte beaucoup parcequ'il doit absolument. 
mettre en vente le volume en octobre. C'est P&poque reglemen- 
taire en librairie. Il voudrait savoir au plus vite dans quelles con= 

"dition d'dtendue et de termes, il peut annoncer la continuation de 
louvrage ; aussi retarde-t-il, non sans danger de perie, ses prospectus- 
jusqu'ă ce qu'il saura ce qu'il peut y promettre au public. 

Quant ă moi, cher Monsieur Maiorescu,. ma perplexite est tout. 
aussi grande car, en ce moment, je ne sais pas du tout ce que j'au- 
rai ă faire dans trois ou quatre semaines diici, quand mon .tra- 
vail du. I-er volume, sera termine. 

Dois-je me prâparer ă.retourner ă Bucarest pour y reprendre 
ma chaire qui, je dois en convenir franchement, m'attire beaucoup? 
Mais, dans ce cas, j'aurai absolument besoin d'une certaine somme. - 
(au moins 1.500 fr.) pour faciliter sous tous les rapports, mon re- 
tour lă bas, en laissant ma famille ici pour Phiver. Puis, aussi et. 
surtout, il faudrait qu'ă- Bucarest, je sois assurâ de quelques moyens. 
d'existance, sur lesquels je puissc faire une part aux miens ă l'6tranger. 

Dans le cas de mon retour pour tout cet hiver, -ma publication: 
serait suspendue, ou tout au plus elle ne batterait que d'une aile 
jusquau moment ou je' pourrais la reprendre ă Paris, avec tout 
autant d'activit& que j'y ai mis depuis les „deux mois que je viens 
de passer ici. . a -. 

Je vous ai parl& dans ma derniăre lettre, cher Monsieur Maio- 
rescu,: d'un projet qui consisterait ă trouver une sorte d'arran- 

_gement ou de combinăison d'apr&s la-quelle je ferais pendant six . 
mois d'hiver mon cours ă Bucarest et Je retournerais, en &t6, a 
Paris pour y travailler ă mon livre. Je crois qu'ainsi les deux autres. 
volumes pouraient âtre achevts en trois campagnes. (A la rigueui 
il en faudrait quatre). Les volumes paraftraient ă des intervalles: 
de 18—22 mois, ă savoir le 2-e volume verrait le jour au printemps 
1890 et le dernier en Pautomne. de 1891. | | 

__ Pendant ce temps, j'aurai fait chaque annte ma saison scolaire: 
de novembre en mai et je lui accorderai bien, plus mâme de 4 heures. . 
par semaine, a o PE
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Veuillez bien, cher Ministre et collăgue, penser ă une combinaison 
de ce genre,et aux moyens de garantir 'Pachevement de mon ou- 
vrage, auquel j'ai peut-âtre quelque droit „de tenir autant que je 
le fais, non pas ă cause de ce que cette (style Sturdza) Vache & 
traire ne rapporte, mais en raison de ce que le travail vaut en lui- 
mâme. D'un autre câte, je serai trâs content de: pouvoir, âtre, en 

mâme temps, aussi utile que “possible ă notre jeunesse universi- 
taire qui m'intâresse au plus haut point. . : 

__Je n'en dis pas plus long pour le moment; mais jattends que 
“vous me fassiez savoir s'il faut que je retourne lă-bas avec mon 
premier volume termină, et que vous vouliez bien aussi faciliter 
les moyens de mon retour et mon stjour. E 

Presentez, je vous prie, mes hommages ă Madame Maiorescu, 
ct recevez pour vous, mon cher Ministre, l'expression de mes 'senti- 
ments les plus cordialement devouâs. 

. A Odobescu 

P. S$. — Je lis dans les journaux qu'on est en train de d&molir 
la tour de Coliza pour mettre ă jour les nouveaux hangars de PE- 
phorie. Pourquoi, au nom de la dignit€ intellectuelle de notre pays, 
marrâtez-vous pas ce vandalisme? Les peuples qui dâtruisent ă 
„plaisir leurs monuments historiques . prouvent par- -lă qu'ils n'ont 

ni coeur, ni esprit. Et en somme, la tour de Coltza vaut mille fois 
mieux, comme art, que telle vicille tour d Italie ou d'Allemagne: 
Je suis convaincu qu'une restauration historique faite avec intel: 
ligence, Peut transforme€ en un monument gracieux et du plus haut 

interât. Refaites done Coliza, comme vous avez refait Argeş! 

E XXIV 

Școala normală superioară din Bucureşti 22 Martie 1892. 
Cabinetul directorului 

Stimate Domnule M. aiorescu, 

Această scrisoare îţi va fi înmânată de un elev al Şcoalei Nor- , 

male (secţiunea ştiinţelor naturale), pe care d-l Grigore Ștefănescu 

24



376 o e OPERE LITERARE 

(fără prealabilă înțelegere cu mine) l-a însărcinat să-ţi ducă o pe- 

diţiune colectivă a studenţilor dela acea secţiune, cu scop de a 

li se acorda în Cameră un: fond pentru excursiuni geologice. 

"+ “Din parte-mi doresc şi cu ca acel fond să fie.acordat, dar nu 

aprob faptul ca studenţii (și mai ales cei dela şcoala normală) să 
umble cu petiţiile pe la diferite autorităţi, fie chiar şi în folosul 

instruirii lor. Aceasta, e. pare- mi-se, treaba „profesorilor și nu a. 

_ elevilor, . * îi a 

„Adevăr este însă. că, la noi, unii bieţi profesori au: aşa puţin 

„crezământ pe la cei ce stau. la putere, încât întrebuinţează şi ei 

„orice mijloc spre a i se face 0 parte dreaptă î în învăţământul lor 
„special. - . . 

Cam din. această categorie mă aflu. şi cu. astăzi. In marea mea - 

dorinţă de a preschimba Școala Normală superioară întrun institut . 
didactic cu adevărat folos, am cerut dela Minister. câteva îmbu- 
nătăţiri, atât materiale cât și didactice. 

Ministrul a -socotit de cuviință a mi le ccopârți. nemilostiv,: 

Eu niu prea am obiceiu a merge să cerşetoresc nici la Minister, nici 
la Cameră şi crede-mă, stimate Domnule Maiorescu, că trebue 
să amo foarte mare încredere în simţimintele prietenești ce D-ta 
mi-ai dovedit în mai multe rânduri (-— deși lucrul s'a cam întunecat 

_dela o vreme încoace — și pentruce nu știu?), 'trebue, zic, să mă 
încred încă mult în D-ta pentru ca să viu încă odată a'te ruga să 
stărui ca să mi se adaoge pentru şcoala nica, măcar un fond de vreo 
5.000 sau 6.000 lei; dintr'însul aş putea să înfiinţez diferite -pre-- 
legeri indispensabile, precum. geografia, limba română; ştiinţele 

“naturale, scrima și altele, plătite chiar .și cu jetoane -de prezenţă. 
Aceasta ar fi o binecuvântare pentru sporirea şcoalei mele. 

Dacă cumva dorești. să aibi mai bune și mai lămurite deslușiri, 
fă-mi de ştire şi voiu veni când și unde” îmi vei spune, ca să-ţi 
vorbesc. | 

Deocamdată, primeşte -te rog, asigurarea cordialei mele stime. 

a Ra -- e a _ Odobescu... pa
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_ XX, 
„CĂTRE SAŞA ODOBESCU 

. Bucarest, 1 jampier 1893. 

Ma chăre Sacha, 

„Avec cette lettre j 'envoie ă la poste i un  t6legramne de fâlicita- | 
tion pour le jour de Pan, car je ne sais pas vous avoir spâcialement | 

felicite pour cette fâte „exceptionncile. 
Je viens de recevoir ta lettre qui me sanie de votre projet - de 

passer la St.-Jean ă Piteşti. E 
L'idâe d'aller vous y trouver me sourirait beăucoup; les seules 

difficultes seraient:  l-er, Pendroit ou nous -pourrions prendre en- 
semble un bon dâjeuner r en fenil, sans que ce soit chez Pun des, 

frăres de Theodore. - | 
Ce serait pour moi: une excellente. oceasion Wapporter s sans 

danger les provisions que je promettais a Jeanne. . 

" “En second lieu, je me demande si cela ne semblerait pas drole. 

que j'aille ă Piteşti ă la veille de Pelection de ce cher Dr. Mecu-. - 

: lescu (7). Ne 'dirait-on pas que jessaye de lui faire concurrence,.- 

ce qui n'est pas du tout dans mes intentions. Mais enfin, on pourrait - . 

sarranger ă ce que personne ne se doute que j y ai ete. Et en somme . 

cela m'est gal ce que Lon dira. - | 

“ Hier soir; au dîner de 7 heures, j'ai €t€, sans cErEmonies, ni. 

apparat officiel, boire un verre de champagne et mânger une croute - 

de gateau en forme de livre, avec les 20 jeunes gens qui sont restes' 

a Pâcole.- Je ne leur ai rien dit de ta part; mais cela pourra se 

tir ă un moment propice. . . | 

A part cela, tont va assez bien et, pour le moment, je m 'occuppe: 

-ă faire une lettre circulaire aux professeurs conferenciers de mon. 

&cole pour que les €tudes reprennent de plus belle et avec encore. 

- plus de zâle ă partir du 103 janvier. prochaine. Aujourd' hui, jai €crit ă, 

mon cher Buzeânu(?) qui ne m'a pas trouvă hier ă la maison. Je 

lui demande d'avertir tout 'de. suite ses... (?) de Paris que M. A. 

Lambert leur &crira pour qu. "ils 'vicnnent chercher. des bibelots 'chez.
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"lui pour les expâdier ă M-me Jeanne Damian chez, M. Odobescu. 
Ainsi done hâtez-vous d'avertir Lambert et de lui anoncer Vadresse 
ci-inclus de notre ami Buzeanu. Mille bonnes choses, encore une 
fois, pour tous les trois. 

a 
| | Tout ă toi, 

DI n A: 0. - 

XXVI | | 

Bucarest, lundi matin, le 17 janvier 1893. 
Ma chere Sacha, - - 

Aprăs ma trăs longue lettre -si-pleine de d6tails, V'avant, hier, 
je w'ai plus 6crit hier, ayant peu de choses â dire. Mais, je 
reprends aujourd'hui la plume et c'est pour vous dire qu'avant 
hier matin, je n'ai. pu aller quun peu tard au cimetitre; j'ai 
6t€ retenu par des affaires ă PUniversită. A onze heures, je suis 
arrive au cimetitre S-ta Vineri qui est tr&s loin sur la gauche de 
la voie ferrâe quand on arrive ă Kitila. Au moment ou J'Y arrivais, 
Constantin et A...(?) partaient, la ceremonie. âtant termine; 

„ nous sommes descendu de nos voittures les uns et les autres, et ils- 
m'ont raconte que la pauvre vicille avait gard pour âtre enterrte' 
avec, une ancienne robe de popline de votre pauvre Elisa. Eux partis, 
je suis entre au cimetitre, j'ai pos6 une couronne au tour 'de' 
la croix en bois qu'on avait plantă sur la tombe dejă comblee, et 
j'ai donnâ 5 fr. ă Alecu, son fils adoptif, qui 6tait encore lă. Voilă”.. 
pour la. cerâmonie funtbre. Aprăs cela qu'ai <-je> encore ă dire? 
C'est toujours de mon cole que je m'occupe et je me demtne 
pour obtenir dans le budget des amdliorations. que je dâsire. Hier,:. 
dimanche matin, c'&tait assez amusant de voir les pitces occupâes 
par les professeurs differenis d'instrument musicaux: piano, violon, 
violoncelle et flâte, cela de 9 a 11. B...(2) est Venu apres et l'ona 
chant€ en cheur. Dimanche prochain, les legons de dessin et de pein- 
ture de Mirea seront incorporâes entre Î ct 3 heures. Cela a &t& convenu 
avant hier avec lui. A propos' de peinture, je vais m'occuper ă vous 
faire expâdier directement par Socec les objets de dessin que tu mas
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demandts; îl ne m'a pas âtâ possible d'y ajouter les pots de con- 

fitures de;..(2) qui vous sont reservâs en plus grand nombre que 
vous me le demandez, mais ils vous arriveront ă la plus prochaine 
“occasion. Peut-âtre que .Florea viendra. et il pourra les emporter, 
La sant va bien, le temps est parfois chaud, mais trâs, trâs trâs 
humide ; îl y a du givre sur les arbres et les toits et'de Ja boue li- 
-quide dans les rues, C'est „malsain. Locusteanu est dâjă sur pied; | 
lui. et les jeunes gens sont allâs hier soir au thââtre roumain. Hier 
:soir, aussi PAthânte a-ouvert ses conferences-par une disertation 
-de Tocilescu sur Trajan pendant qu' Esarcu faisait avec. solem- 
nit€ Pofire. du buste de Trajan quil a rapporte de Rome. Esarcu 

" men veut beaucoup de ce que .j'aie refuse ă faire cette -exhi-. 
bition. Mais tu sais que je n'aime pas les.simagrâes ridicules:: 

Enfin, je ne m'en porte pas plus mal. Je vous souhaite aussi bien de la 
'sante et du contentement, je vous embrasse tendrement tous les trois. 

: “Tout ă toi, 
| . | Alez.. 

Pai vu hier Felix; îl ma dit que le-budjet d'Argeș n'est pas 

«encore arrât€ et quiil fera son possible pour satisfaire Stoicescu â 

moins' qu'il aie manque total de fonds. | 

Je vous expâdie 2 volumes .. e ..(2) qui pent-âtre vous distrai- 

zont ă la lecture. 

XXVII 

Bucarest, mardi, 3 avril 1893. 
Ma tes chere Sacha,. 

_Je net'ai pas &crit hier, ni avant-hier, d'abord pace que je n'avais 

zien de neuf ă dire, ensuite parce que je vous “savais trâs occupte 

:par vos visites. Cependant hier, vous avez du'recevoir de mes nou-. 

-velles par Valaori qui a du te porter Pâtoffe des rideaux. T'a-t-elle 

„convenu? Ce n'est pas bien beau,. mais pas non plus'bien.cher. 

“Tu, mPavais demande 14 coți. Il y a dans la pitce€ plus-de 14... 

. Cela suffira-t-il?. Valaori vous a port aussi des confitures faites.: 

spar :Maritza. Donc,'rien de neuf. Si, peut-âtre. J'ai vu aujourd'hui -
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dans «/'Ind&pendance y, que le Ministăre 'm'avait nomme daris 
le Conseil supsrieur : d'Instruction public. -J'ai .envoy& Petrescu 

au ministăre pour voir si c'est vrai. Je ne crois. pas que le conseil 
ait: grand pouvoir, mais tout de mâme,. je suis content d'en âtre" 

parce que je pourrai y 6noncer mes ; idâes sur „les râformes â faire 
-ă Plnstruction publique. 

„* Je n'ai pas encore des nouvelles de L.. (Pa au sujct du trâsor de 
Petroşeni(?), mais îl faut espârer que cela viendra bientât et qu'elles: 
seront satisfaisantes. Ici le temps recommence deja ă se refroidir. 
Certes, qu'en €crivant dans une lettre le nom 'de Donici (2) au lieu: 

„de celui du pauvre -ptre Perrier, je rai pas reportâ mon souvenir 
"affectueux sur le jâsuite d'Honolulu. Je regrette bien' que tu sois -! 
de nouveau soufirante, mais j'espăre qu'en repondant ă cette letire 
tu seras'dâjă quitte de ses vilaines incommodits.. Comment vont les. 
enfants et leur menagerie, chevaux, vaches,. veaux, pigeons: ete., 
etc.?' Je les embrasse bien (les enfants, pas la menagerie) ; mille 

* bonnes amitiâs. - - 

Alea. 

XXVII a 
: o Bucarest, samedi le 25 decembre, 

“Ma chere ' Sacha,. | our de Nea Ba a 
Si: vous ne recevez pas de lettre de moi aujoură? hui, e "est que 

je vous en ai &crit deux dans la j Journte d'avant- -hier, et les nouvclles 
ne surabondent pas chez moi.: - 

Jai cu bien du plaisir â savoir par votre depeche, recue ici i hier 
soir, que ':mes envois vous ttaient arrivâs hier” avant cinq heures...! 
G'âtais Vheure de votre dâpâche. D'aprâs ta-lettre recue hier, ou: 
tu me disais que vous &tes envahies par les 'neiges, je craignais que les. 
'enfants Draganesco n'arrivent 'pas hier â destination. Meme enfin, 
tout est pour. le mieux. dans le meilleur des.mondes possibles. 

„Le' temps s'est retabli ă Bucarest ș mâis-seulemient (2) îl y fait hor-=! 
riblement froid;:ou a:de la peine ă se chaufter, -Heureusement, je 
ne. mie :propose: guăre de. sortir et cela .me fera du, „bon: “temps - pour;
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le travail. Je viens de faire sur un almanah (?). de Pan prochain 
le calcul de mes legons ă venir et, il n'y en a pas moins de 60 â Lu uni- 
versite et ă mon &cole. = 

Je parie qu 'aujourd! hui le petit prâtrichon (2) est en train dâtre 
târnuit par les prâtres de Galaţi pour devenir diacre ! On le bouscule 
en lui criant: „4 Vrednic este!» . 

„ Quant ă Parthenie, je lui ai exprime d'avance tout tes remer- 
ciements et ceux de nos enfants. Quand Florea viendra il m'ap- - : 
portera, je pense, quelques - uns des. dâbris de vos provisions lo- . 
cales. Jai parl& au popa Ionitză, qui est venu chez moi; il a mis 
de la reserve ă sa reponse, disant qu'il parlerait ă sa sceur, tout 
en remerciant du 'souci que Jeanne a pour le petit et sa nourrice. 

Le sire 1), 2) de 7 - est parti avant hier soir etiladă 

rester en panne ă Vârcerova. Marghiloman + tient son interim (?) et celui 

„de son patibulaire acolyte, (?) PArion est occupe par Laurian. Maio- 

rescu a file ă Vetranger, comme d'habitude.. Le reste du monde .est: 

probablement sur place; mais je n'ai vu et ne compte voir personnel. 

Hier, . vendredi, j'ai dâjeun& avec Steriadi, ayant prevenu “le beau 

Gion qu'il est possible que je m'absente pour les fates,. 

De Robhschild pas de nouvelles. 

Je clos cette lettre n'en ayant plus moi-mâme ă vous s donner (2). 

- Je vous, embrasse bien tendrement tous les trois. 
Alez. 

XXIX 

| Bucarest, Dimanche, le 26 atcembie, 1893. 

“Ma chăre Sacha, o 

Je mai regu que tantât ta lettre du 24, oă tu me decris la ma- 

- ladie: semi- imaginairo, de notre grand garcon. 4). Le fait qu il a 

| 1). Tache Ionescu. ” : | 

" 2) Ginerele:lui-A. 0. anume! Teodor. Damiaii, - Aa
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Lintluenza ce n'est pas une chose agrtable; on est trts malade sans 
en avoir Pair. On se sent ă lâtat de piftie. En mâme temps que 
ta lettre, j'en ai regu une du petit prâtrichon (?) qui m'annonce avec 

„mille remerciements qu'il est dâjă consacr& diacre et qu'il 'sera 
„bientât prâtre. De plus, il me supplie d'ecrire ă Pevâque Parihenie 
de lui accorder un congâ de 40 jours pour qu'il se prepare î Bu- 
carest ouă Poieni pouraller s'installer et fonctioner dans sa future 
paroisse Dobrojsenne. Si 
1 Rien de neuf ici, si ce n'est des cartes-pour.le jour de Pan 
de la parte de M. G........(?) Quelle belle jambe. cela nous. 
fait ! Disons encore: « Quelle belle dent (2) ! ou plutât, quel homme! 
quel genie! quel .......(2)!... Di ă a: 

Pas vu encore le... .cher de Buzeiano. Mais je vais le relancer 
des aprăs- demain, les fâtes de Noăl âtant finies. a 

- Vous mvâcrirez comment vous les avez pass€es, et vous me ra- 
„onterez aussi ce qu'il y avait dans vos paquets de futaises (2) pour 
Varbre de Noâl; car je n'ai pas ouvert le paguet venu du.,.. 
magasin, a 
„Je viens d'ecrire ă Parthenie pour .soutenir la pritre de notre 
prâtrichon, et, en mâme temps, je lui ai &crit ce dont tu m'as chargă. 
Sur cela, je ferme ma lettre, et cette fois-ci, je Patfranchis avec un 
tas de petits timbres, parce que hier. le rândaş n'en a pas trouve: 
de grands, et moi je n'en ai que de ces petits. 

Tout ă toi, 
_ Alez. 

| XĂXX | 

| Bucarest, mardi, le 28 decembre 1893. 
Ma chtre Sacha, | | E 

-..Je..n'ai..pas pu..voir. aujourd'hui encore Locusteanu. pour. qu'il: 
me dise ce qu'il a fait chez Elefterescu, ou îl devait aller hier; mais . 3 . . , . .. 3. i Lă Je pense qu'il doit vous .6crire lui-mâme, s'il ne Pa- pas dâjă fait
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En ce qui concerne le petit prâtre, le ptre de celui-ci a apporte hier 
-300 îr. dont 200 ont dâja ste expedies ă PEvâque (2) hier. 

Quand ă moi, j'ai cu hier un petit dârangement d'estomac. qui 
vient de ce que j 'avais mangă des sărmăluţe de vargă et que, pro- 
bablement, javais pris froid aprăs cela; j'ai pris toutes les p precau- 
tions de ditte et de nettoyage interne pour me trouver: “aujour- 
hui parfaitement râtabli. Je souhaite que Thâodore en fasse 
autant; mais j'ai tout lieu de croire que chez lui c'est une atteinte 
“de Y'lInfluenza, aussi forte peut-âtre que 'celle que j'ai 'eue avant 
dernitre annâe. Je ne sais pas du tout si le projet d'aller. rejoindre 
Florea ă Argeș est ou non dans les intentions de la cucuoana Ma- 
vitza din Tirkileşti (2). Je croirais plutât que cela lui repugne de 
quitter la capitale et ses filles, de fagon que Florea aura quelque 
peine ă se tirer seul d'affaire, surtout en âtâ. Je ne sais pas de quelle 
utilit6 pourait lui tre sa ni&ce, Olga, pour laquelle j'ai le moins de 

sympathie possible. Enfin, dans tous les cas, il faudrait âviter que le - 
pauvre vieux Florichon se voyant au service de... (2) dame, ne se 

: livre de nouveau ă son ancien vice. C'est ce dont on doit surtout âtre 

soucieux. Le temps se soutient toujours trâs froid ; le vent du Crivăţ 
-a cess€, mais aujourd'hui il neige de nouveau â petits flocons. Je 
sors peu pour ne pas dire pas du tout; mais, je suis occupâ de nos 

- travaux didactiques, de facon que je ne m'ennuie pas; c'est meme 
tr&s bon, je trouve, de n'avoir pas le trouble des devoirs imposâs. 

De ce qui se passe au dehors, je m'ai aucune nouvelle et du reste 
„je ne m'en soucie gutre. Cela nie fait faire beaucoup d'tconomie, 
mais helas ! cela ne durera pas longtemps, car dans 4 jours il îaudra * 

_&mietter ma mince bourse en pourboirs aux serviteurs de l'ecole, 

de Puniversit€, du ministere, etc., etc., etc. 

Quelle fâcheuse. habitude ! Quand je pense que 100. ou 150 îr. 

ne suffiront qu'ă peine ! 
Avec cela j j'ai dit tout ce que j'avais â vous dire, si: ce n'est 

- encore. -que je vous .aime bien et. vous. embrasse -tous les trois. 

| | “Tout ă toi, 
- Alez.
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XXX. 

"Bucarest, mererâdi, le 29 dăcembre 1898, 

Ma chire Sacha, . 

Jai recu. ce matin deux lettres de toi, “dans lesquelles, malgre 

la scene. comique des points de feu appliqus ă Theodore, tout se 

ressentait de votre bonne humeur. dont je souhaite la continuite 

sans fin. En apprenant que Jeanne avait goâtâ trăs fort le me-, 

"zelic de pistache, je vais chercher une occasion de lui en faire un nouvel 

envoi, en y joignant peut-ătre, un homard et du bon rahat de Con-. 

stantinople, car Fundesco m'a annonce qu'il attendait Pun et Pautre 

dans quelques. jours d'ici. Au moment: oi je vous ai expedi€. la. 

caisse aux provisions para... (2) neige qu'il faisait ici, j'avais linten-. 

tion de vous envoyer une petite barrique de 100 huiîtres; mais îl 

men est pas arrivâ alors par ce mauvais temps. Peut-âtre, locca-. 

' sion se presentera de nouveau; la barrique de 100 .huitres conte. 

“chez Fundesco 27. îr. 50 cent. Tu trouveras dans, cette lettre. une 

carte du pâre Perrier. Je nai toujours pas vu mon cher Bozeiano, 

mais je le cherche. SR 

Locusteano compte partir pour Craiova. trăs prochainement;, 

il ne sera pas ici pour le jour de Van; aussi ne sais-je pas encore si. - 

-je realiserai Pintention: d'offrir au dîner de vendredi soir un grand . 

gâteau et du champagne A nos jeunes gens, dont une dixaine sont.. 

_absents.: En tout cas, je leur offre ă chacun un portefeuille pareil 

ceux d'il y a deux ans, plus un « Doamna Chiajna » un petit calendrier 

de poche et un reglement de lecole. Precum ca în ştire să le fie! . 
Je finis en vous souhaitant sant, bonheur, Plaisie, calme et richesse.: 

Tote bunurile. 

«dia ză xa1d! 5 : 

Le contraire de ce que disaient, dans leur: conversation quoti-. 

diennc, ta pauvre chere grand * mâre ct le brave Sărdar Buteti. 
J'en mâne, du reste, une vie par trop sedentaire. 

ă Mou ă toi, 

” | Alez.
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- Buioarest,  Venăredi, le: 31 dăcembre 1893. 

"Ma chre. Sacha,. 

Hier, ni aujourd'hui je n'ai pas encore regu de lettres de toi; 

mais, îl est possible que dans le 'courrant de la j journse, il m'arrive 
une :ou' mâme deux lettres de toi; par ce temps-dhiver (depuis. ce * 
matin îl tombe une ncige fine qui couvre tout de blanc 'tant mieux ! 
car. la rafalle des jours passes n'a fait que des petits monticules de 
'neige, recouverts de sale poussiăre grise) ; par ce temps d'hiver, dis-je, 

„la poste n'est pas trăs râguliăre. “Hier ă 5 heures, Locusteano est parti 
pour “Craiova ; il sera de retour mardi au plus tard; il a dă vous âcrire; 
mais hier, quelques heures avant son dâpart, Elefteresco: n'a pu 
rien lui dire sur 16 fermier qui n'avait pas donnă signe de vie. Il 

fait probablement la sourde oreille. Ce soir, au dîner des 6lăves, ils 

:auront de ma „part deux gateaux en forme de volumes «4 in” folio », 

fabriqus en 'pain d'Espagne et en nougat, avec Pannte -1894. . 

puis 6 bouteilles de champagne qui seront vidâes pour le nouvel an: 

- Le cadeau pour chacun sera; en plus, un portefeuille, un «Doamha 

:Chiajna »'un calendrier 'de'poche, ct un râglement. Mais je crois vous 

„avoir dejă annonc€ cela: Je radote. Je vous expedie sous bande 3 pe: 

tits volumes illustres ;. c'est de la" geographic pour entants; cela 

vous; distraira peut-âtre un peu. . - 

Je vous. envoie 'aussi une: nouvelle revue Vatra». 

Je regois maintenant. (maidi) ta letire d'hier. Cela' me fâit de la: 

-peine de te' savoir soufirante, mais comme toujours, ce sera passe 

-quand tu.recevrâs ces lignes.. Je vais tâcher de “vous faire un envoi 

“de diverses 'choses; entre: autres, des pistaches, un homard et de 

Venere; mais, je crains que cela gtle ct que 'l'encre salisse et em: 

“poisonne le tout si la bouteille“ venait 'ă:se briser, C'est: “bien incom- 

mode ce trajet:ă bâtons! ronipus, d'ici ă: Argeş. SI: 'est: ă:souhaiter que 

: 1e Dr.-Meculesco (?) entre le plus tât: au: : Senat pour decider Lai 

faire du chemin de fer. — n a
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Entre autres mille et mille souhaits que je fais ă tous pour Pannte 
„4894, il y a aussi celui de voir râaliser la voix ferrte qui fera que 
nous pourrons nous voir et correspondre plus facilement et plus 
souvent. Vă sărut pe toți.. 

Ă Alez. 

XXXIII : 

Bucarest, lundi, le 3 Janvier 1994. 
Ma châre Sacha, Da DE N 

Il est pres de midi et,comme je'n'ai pas encore regu de lettre de 
- ta part, pas plus qu'hier, je prends la plume pour te dire pas grand” 

chose, car il n'y a rien de neuf. Je me suis occupe hier ă regl&r mes 
conferences pour la reprise des classes, et j'esptre, qw'avant la fin 
de la semaine, tout sera en ordre pour reprendre. des âtudes tris 
regulitres. A partir du 10 janvier, jusqw'aux vacances de Pâques- 
qui commencent cette annse le 10 avril, il Y a juste trois mois, et 
je compte les bien utiliser pour mon &cole. En fait de confârence, j'en: 
ajouterai une par semaine de gtographie faite par le major lannesco 
qui est (nous Pavons constate ensemble) apparent& ă ma personne 
parcequiil est le gendre du gentral Barozzi et principalement celui de 
la gânerale, ne Elise Odobescu 1). C'est un &lăve de Fontainebleau 
ct professeur de geographie aux âcoles militaires du Pays [Il se peut 

" aussi que Bogdan, le jeune professeur de vieux slave de PUniversită, 
vienne faire ici une confârence par semaine, Sur la grammaire slave. 
Ce qui me tourmente, c'est le grec, car Francudi est :bien malade, 
il n'a pu tenir que 4 lecons pendant tout le premier trimâstre et je 
n'ai râellement pas pu le faire remplacer. Pour histoire naturelle, 
je pai pas non plus “o la chance; i 'espăre toujours que pendant ce 
second trimâstre, Sichliano fera quelques 8 a i. 
il parle clairement et agrdablement, e conferences de zoologie: 
, Jattends ta reponse au projet du dâjeuner ă Piteşti pour le Jour de la St.-Jean. Cela me fera bien plaisir et le d&rangement, 

  

1) Fiică din a doua căsătorie a lui: Răducanu Odobescu, unchiul scriitorului. cu Ana Arion. ” 
| :
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pas plus que la depense, ne seront pas exorbitants. Ce sont les pour= 
„boirs d'ici qui m'ont remis dans la panne. Ce qu'il y a de serviteurs 
a. Puniversite, ministtre... ete., etc.,- C'est. eitrayant |. 

Il fait trâs froid en ville; c'est en sortant un peu hier que j'ai 
attrap6 quelque chose qui resemble un peu ă un lombago, mais 
dont je compte me debarasser par le massage. Je n'ai pu prendre 
un 'bain parcequiil fait trop froid. 

En attendant de vos nonvelles,. je -vous embrasse. bien tous 
„ les „trois. 

Tout ă toi, 

Alez. 

XXXIV 

Bucarest, mardi matin, d janvier 1894. - 

Ma chtre Sacha, | 

Je commengais ă ..âtre inquitt de ton silence qui arrivait 
aujourd'hui ă son troisi&me jour, quand j'ai regu tout a Lheure ta 
lettre du lendemain du jour de Pan. 

Inquicte ă la premitre page de Vindisposition de "Jeanne, j'ai 
&tE vite rassur& par la suite des nouvelles que tu me donnes. Ce- 
pendant, je Pavoue qu'il me feirait plaisir de penser vous revoir- 

„_vendredi ă Pitești, — ă la condition toutefois que nous n'y soyions 
pas dans la sociâte 'd'âtrangers, ă notre intimitâ. 

Mais en effet — question d'amour propre!—ma venue ă Pi-: 
teşti Pavant-veille de l'6lection, eut fait un effet d&sagreable, car 
il n'y aurait pas eu âme ou dne de Piteşti et de Bucarest qui ne 
dise que j'ai ât€ lă pour tâcher de supplanter le... Dr. Meculesco. 
et que j'en suis revenu bredouille. Qui sait mâme si les journaux. 
p auraient. pas repete -ce.racontar ! .De plus, la .disette est extreme: 
ici. Locusteano n'est pas encore de retour et Pintendant m'a d€-. 

mmandă ă moi de Pargent pour la dâpense de l'tcole. Je sais- bien: 
qu'il a quelques centaines (2 ou 3) ă recevoir du Ministere; mais. 

pour cela il faut que Locusteano soit de retour, ce que, j'espăre,
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"arriveră aujourd'hui, et est avec lui que nous verrons sil est pos- 

“sible de, satisfaire tel&graphiquement le besoin que tu as de 60 îr. 

pour aprâs-demain. Que tu les aies ou non, que nous nous voyons 

:ou non ă Pitești (deux choses presque &galement douteuses), je n'en 

soubhaite pas moins-et du fond du coeur, tous les bonheurs ă notre 

here fillette. Oh ! que souvent je pense ă elle avec beaucoup, beau- 

“ coup de tendresse, et je Paime de tout mon cceur. parce'quelle est 

- maintenant telle: que je le dâsirais, c'est-ă-dire vivant dune bonne 

vie simple, contente d'une position retire, humble, mais d'autant 

plus heureuse, . plus eloignâe des vanites vicieuses et mâchantes 

„de ce qu'on appelle le monde. En pensant ă tout cela; je vous dis 

avec une grande satisfaction qu'avec un bon coeur, bien droit et 
bien ouvert, on peut, en dehors du:monde et de ses vanites, vivre 

tout aussi heureux quw'avec des occupations ou des sptculations 

de Pesprit. Je ine figurais parfois que ce n'est que amour de la 

"science, des lettres ou des arts qui font durer une vie de conten- 

tement, m&me' dans Lisolement. Eh bien! je suis tout heureux, de 

voir que le cour est encore plus en mesure que Vesprit de procurer 

cette bonne tranquillite et cette” pariaite satisfaction du: repos 

dWâme. Mais assez de philosophie pour la St. -Jean. Je vous em- 
brasse' de tout mon coeur, . 

- _ Alea. 

XXXV | 
, “ Bucarest, Jeuai, le 6 janvier. 1804. 

Ma chere. Sacha, | E 

- Nous voici arrives ă la. veille de la St.- Jean, et comme les pro- 

jets de râunions de famille ă Piteşti sont tombes â Leau, il ne me: 
reste qu'ă f6liciter de loin notre châre Jeanne. Je n'ai mâme pas 

“pu; ă:mon îrâs grand regret, lui faire parvenir quelques. . ;. (2) Du 

reste, c'est peut-âtre un avantage puisqu'elle souffre de crises d'esto- 
- mac auxquelles toutes ces (?) ne peuvent tre que.... . Ă 

Donc, je me dis qu'en retardant cet envoi -prâmis, je lui assure: 
plus de sant€. Au moment oi j'&cris ces lignes, j je suis dans Pattente.:
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Locusteanu est revenu depuis avant-hier mais il est. revenu sans 
avoir rien fait pour son pre ă Craiova et de plus, il est revenu aussi 
pauvre quc Job; il n'a rien pu faire au. “ministăre, puisque les.:bu- 
reaux sont fermâs toute la: semaine. - -De mon câte, Jai battu des 
deux mains et des pieds pour me procurer quelques sous dans le 
but de t'anvoyer les 60 frs, demandâs. Hier je n'ai pas rtussi; mais: 
ce matin j'attends avec quelque espoir; si je russis, le tel&graphe 
te portera la somme avant mâme que cette lettre tarrive; dans 
le cas contraire, ce sera avec un vrai crâve-coeur que je te demande de 
n excuser, si je n'ai pas pu satisfaire une demande si exigiie de ta part. 

Le prâtrichon (2) est revenu de Galatzi complătement prâtrire (?); 
il est reparti pour Poieni d'oi il doit revenir ă Bucarest pour se 
rendre ă son poste de prâtre dans 20 jours. Il ma adressâ une lettre 
de reconnaissance sans fin, dont une partie est mâme redig& — Dieu 
le lui pardonne — en vers. Je ne .comprends pas pourquoi le petit . | 

Corneliu Drăgănesco est rentr& ă Pecole depuis -deux jours dejă, 
tandis que. tous ces frâres et scurs sont encore ă Argeș. Je te prie 

„„„de faire de.ma part des remerciements auz Argăsiens qui m'ont 

-adress6 des cartes, et en premier, au Pâre Drăgănesco et ă Ivanceno. 
Tu me demandes des nouvelles de Vasile. Je Pai habills et cela 

__ “a.coât&. quelques 30 francs, mais il n'est pas -brillant dans sa classe; - 
je ne puis pas prâvoir ce qu'il deviendra. Nous v verrons cela ă la fin 

“de sa premitre classe de gymnase. - 

„Pour le moment, je prends toutes les mesures pour que la se- 
maine prochaine mon cole .recommence les 6tudes avec encore 
plus d'entrain et de  succâs que dans le 1-er trimâstre. 

„Je finis cette lettre en repâtant mes mille et mille bons souhaits 

pour.notre Jeanne, "pour son mari et „Pour. toi, ma tres chăre et 

bonne amie. . - - . A 
Ie daia i a “Tout a toi- 

Alez, 

Cette lettre &tait a peine close, quand un peu d'argent m'est . 
arrive. Sans tarder un instant, J'envoie au t€lâgraphe Popescu et 

„jespâre que tu les auras pour demain. Tant -mieux, cela me- console
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un tout petit peu de mâtre” pas avec vous ă fâter demain notre 

Jeanne. Je viens aussi de recevoir ă la fois deux lettres de toi aux- 

quelles je n'ai rien' repondu. Je tâcherai de vous envoyer quel- : 

ques.. (Pet pour sâr de ..(?) pour la femme du cocher, si elle vient: 

ăla maison. A part cela, encore une fois milie bonnes chose pour 

"vous: tous. 

XXXVI 
Bucarest, samedi, le 8 janvier 1894, 

Ma chere Sacha, | | 

- Je ne vous ai pas 6crit hier, mais j'ai bien penst ă vous ct j'esptre 

que vous avez apgrâablement passe votre journte. De mon câtâ, 

j'ai attendu hier comme jattends encore aujourd'hui, que la fa- 

meuse blanchisseuse: vienne pour que nous lui remettions quel-- 

ques commissions pour vous; elle n'a fait ici qu'une courte appa-- 

rition avant hier, en emmenant Vasile et disant qu “elle serait tr&s. 

oceupte, car elle a â enterrer une sienne fille qui est morte. Cela 

m'ennuierais qu'elle reparte pour Argeş sans que j aie pu “lui re- 

mettre quelques petits objects pour vous. 

Ici nous nous apprâtons a recommencer les cours et, ă a part 

quelques petites choses -qui clochent encore, j'esptre entamer dts. 

lundi un bon trimestre d'6tudes. . 

Lundi matin Aurâlie Bragadiru: viendra me lire la thăse quelle: 

veut passer. J'ai vu son păre ce matin et nous n'avons fait qu'el- 

fleurer la question Florea qu'il a bien. acceuillie, mais il part de-- 

main pour la Moldavie d'oi il ne reviendra que le 15 j janvier. Nous. 

en recauserons alors. Hier, pour la St.-Jean, Petrescu (qui est en 

ce moment en costume militaire) a râgal les jeunes gens ă dejeuner;: 
de mon cât, au nom de Madame Jeanne Damian, je leur ai fait. 

servir le 'soir, comme dessert, des gâteaux, indianes, crâmes etc. 

et toute une bouteille de liqucur aux bannanes. | 

Vous voyez diici les rasades qui ont accompagnă les toasts. 

Ils ne sont que 21 en tout, mais demain soir, tous les: absenis de- 
vront rentrer au bercail:
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Je suis ei train de preparer quelques propositions qus, je re- 

mettrai ă Maioresco pour le nouveau budget; -j'espăre qu'elles- me 2 
seront accordtes, au mins en partie, si non toutes, ce qui serait 

trop de chance, 

Je ne veux pas tre mâchant, mais j 'espâre toutefois que malgr& 

la flecărie de hier de sept culottes, ?) les affaires iront moins mal do- 
rânavant; car son acolyte, le patricien Arion, malade au plus haut degrt,- 
dit-on, part aujourd'hui pour un climat chaud d'ou il ne doit pas 
revenir de tout lhiver. Avec tout autre secrttaire genâral, cela ira 
moins mal qwavec lui, j'esptre. Le 72) ne sera de retour d'Angleterre 

- que le 18, du reste vous devez L'avoir lu dans le journal. 
Demain, on €lit (?) a Piteşti; grand bien leur fasse !. Me croirez, 

vous, si je vous avoue, que, bien sinctrement j'Eprouve une cer- 
„taine satisfaction intârieure [en faisant abstraction de la gloriole 
superficielle dont soufire en somme tout homme) de ne pas avoir. 

ă subir ă Pavenir le tracas (?) des scances du Senat? Cela me don- 
nera du temps pour m'occuper plus sârieusement de nos travaux 
didactiques. Je n'ai pas fait hier des visites de St.-Jean, Javais 

cependant Pintention d'aller chez Kalendero. Mais un autre jour, 
je suis plus sir de le trouver. 

Maintenant, je finis en vous embrassant; la poste dWhicr, ni celle 

dW'aujourd'hui ne m'a pas apportâ de lettre de toi. 

_ Tout ă toi, 

i Alez. 

XXXVIL 

Bucarest, mardi matin, le 11 janvier 1894. 

„Ma chere Sacha, 

La courte visite de nos enfants mia fait bien plaisir et cependant 

| j'eprouvais un sentiment de regret; Wabord parce que je te savais 

si seule lă-bas, ce qui m'a encore plus attriste quand, par ta lettre 

  

1) Tache Ionescu, : 

-2) Tache Ionescu.
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dhier, nous avons appris combien tu avais. âtă souffrante en leur . 

“absence. Ensuite, j'etais aussi bien.ennuy€ de me trouver si horri- 

- blement ă sec dargent que, au lieu de pouvoir leur procurer quel- 

- ques plaisirs pendant leur court sâjour ici, c 'est moi au contraire 

- qui-a 6t&-foree-de les peler (2) un peuă leur dâpart. Tout cela fait 

que la -joie “de. les. voir a 6t6 accompagnte d'un sentiment de tris- 

_tesse et de. regrets. Ajoutons ă cela que ce grand. froid qui m'est 

„toujours insupportable, miinflige  certaines - gânes dans . les . reins 

_et dans les jambes, qui provoqucnt des effets........... assez 

dâsagreables. Jen ai 6t6 incommodâ beaucoup ces trois ou quatre 

derniers jours. Mâme au moment oi je les reconduisais ă la gare, 

j'en ai ressenti les effets, qui m'ont obligâ de les quitter avant le 

dâpart du train. Je suis rentr& bien vite ct je me suis mis au lit dâs 

7 heures. 'J'ai fait presque le tour du cadran en .dormant; aussi 

je suis un peu plus d'aplomb” aujourd'hui, et depuis „ce matin je 

mvoccupe de mon âcole et de.mes legons. qui recommencent demain. 

Je fais la chasse ă nos conferenciers pour les faire venir aux heures 

reglementaires, et ce n'est pas peu de chose que de recevoir..ă temps. 

tout ce monde peu habituc. ă Pexactitude. J'atţends dans. la i journee 

“Waujourd'hui de vos. nouvelles telegraphiques, car cela a &t&. con- 

venu avec notre Jeanne. - Ils ont di faire un agrable voyage. Ce 

matin vers 6 heures, je suis sorti dans la cour ct il faisait un si splen- 

dide clair de lune qu'il cut ît€ fort agreable de voyager en traîncau 

„par un și beau temps. En ont-ils du moins profit6 !? Jesptre qu'ils 
-mont pas oubli€ de se procurer ă Piteşti de la morphine, car ici 

je mai pas pu en obtenir, parceque mon pharmacien n'âtait pas 
hier.ă la maison et les gargons du magasin n 'ont pas ose m'en donner 

dWaprts Pordonnance de Stoicesco. | 

Je vais faire râtir le beau dindon que les enfants m'ont ap- 
porte vendredi matin quand j'âurais mes cerșălori. Je suis curicux 

si d'ici lă, Gion sera parvenu ă: obtenir une &ponse. de cette -ca- 
naille de Rothschild. Notre pauvre chere fillette n'a pas'pu s amuser 

beaucoup ici; elle n'est pas sortie dimanche, et ă peine elle a fait une 

course en ville hier matin; j'ai lă certainement. du regret de ne
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_pouvoir pas lui procurer des divertissements et cependant je” dois 
avouer. que je mai pas ât& mâcontent de voir combien peu les 
_amusements que Pon peut avoir en ville la prâocupaient, ce qui 
prouve qw'elle est bien heureuse et'contente de sa vie retirâe auprăs 
de son cher mari et de toi, îna bonne et châre Sacha. 

Je regois ta lettre d'hier et jy vois avec chagrin que ton mal: 
s'est prolong& et râpâte. Maintenant du moins que tu as tes en- 
fants ă câte de toi et qwiils te portent...? et morphine. Jespăre 
que tu es complttement remise et que la joie de. vous retrouver 
ensemble dans votre bon petit coin, vous rendra tous bien portants.. 

Je le souhaite de tout mon cour et de tout mon cour aussi je 
vous embrasse. _-.  - m | 

a N Tout â toi, 
| - Alez. 

XXVII 

„Bucarest, jeudi matin, le 13 janvier 1894. 

Ma chere Sacha,  . . LL 

Hier, ă propos de bottes, j'ai 6t6 pris vers midi d'une douleur ă 

ma: patte droite qui n'a fait que croitre et...? de toute la journţe.. 
3 

- Pai dâ renoncer ă ma lecon de PUniversits et prâvenir que je ne 

pouvais pas y aller. En effet, je me suis. mis au lit, oă ni les com- 

presses, ni mâme les injections de morphine n'ont pas pu couper 

les douleurs qui n'&taient par trăs fortes, mais en revanche trăs 

persâvârentes. Je me suis fait donner par le mâdecin, votre voisin; 

une nouvelle ordonnance de morphine (au fait, les enfants en ont-ils 

_obtenu pour toi ă Pitești? car ici j'ai cu de la malchance” sous ce 

'zapport. En mâme temps, je. dois me declarer coupable d'avoir 

"oubli& de leur donner de Pencre pour toi). La morphine m'a en- 

dormi lourdement et je ne me suis râveill& ce matin que vers les 

7 heures, mais je n'ai pas eu'ct n'ai pas mal au cur. Ma patie ne 
i 2 . 

Li . 

se ressent en ce moment que fort lgărement de ses douleurs d'hier 

et j'espăre en âtre quitte; peut-âtre meme pourrais-je faire ici ma, 

legon de 1%; ce soir nous.avons la: premiăre: conference „de 

*
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gtographie du major Iannesco. Je suis tră&s curieux de voir si enfin j'ai. 

r&ussi ă procurer ă mon €cole un bon: professeur de gâographie. 

- Aujourd'hui, aussi, j'espâre que Sihleano (auquel jai ccrit et qui 

ma repondu tr&s aimablement) continuera ses conitrences de zoo- 
logie. Enfin, pour m'en tenir toujours dans les nouvelles de mon €cole, 
je vous dirai que j'ai decid d'y €largir le cercle des &tudes artistiques. 

Avant-hier soir, j'ai entendu un petit concert oi Litzica tenait 

le piano, tandis que Stelian _Petresco et iţeica jouaient du violon. 

Tout clochant (?) que c'âtait, cela m;'a “fait plaisir; ainsi, au dâ- 

jeuner du lendemain, j'ai propos€ aux âl&ves de leur procurer des 

professeurs pour d'autres instruments, afin de former des con- 

certs de musique de chambre. A cet eftet, je viens d'tcrire ă Wach- 
man (?) pour lui demander de nous fournir un professeur de vio- 

loncelle' et ă un autre, de îlâte. Tous ces braves gens viendront le 

dimanche matin, de fagon, qu'alors dans chaque pitce îl y aura 
„des exercices d'un instrument different. -Mais quand on 'prend du 
--... (2) on n'en saurait trop prendre: de la musique ă la peinture, 

il n'y a que la distance de Poreille ă Vacil. Je viens aussi d'&crire 
ă Mirea pour lui demander s'il veut me faire le plaisir de venir 
aussi chaque dimanche (ă d'autres heures que les musiciens) donner 
des legons de dessin et de peinture-aux huit de mes normaliens 
qui se sont inscrit pour cette nouvelle âtude. J'espăre pouvoir 
mettre tout cela en train et le mener ă bonne fin malgre les absences 
des professeurs. Sous le rapport des absences, moi qui hier matin 
encore Gtais si intraitable sous ce rapport, j'en ai beaucoup rabattu 
depuis que je me suis.vu force hier de faire comme les autres î cause 
de mon mal survenu d'une facon si peu attendue. Demain matin 
apres ma lecon ă PUhniversite de 914 î 104 il est convenu: gue 
Jirai chez Maiorescu Ventretenir sur les changements que je vou= 
“drai obtenir dans le budget de mon cole. “ 
“A part les amâliorations sous le rapport des &tudes, je vou- 
drais mettre le gaz partout; j'ai fait dresser un devis pour cela; 
je Vattend aujourd'hui. Tu vois. que mes petites indispositions ne 
me font pas languir dans mon travail. Il est 'vrai que si je pouvais
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avoir tout Pargent qu'il me faut, tout irait encore mieux; mais 

tout en allant clopin-clopant, on ne peut pas dire que cela ne va 
-pas. Il ne faut pas que notre châre Jeanne se mette en peine de ne 
m'avoir pas laiss€ davantage; de mon cât6, il m'en a coâtâ de la 
-dâpouiller de la somme qu'elle m'a donnte, mais elle me sert en- 

«core et je lui en suis trâs oblige. Je t'ai 6crit dans ma dernitre lettre 

les infortunes (?) que j'ai ressenti de leur court sejour ă Bucarest; 

out en sentant un bien grand plaisir de nous voir, je suis heureux 

de les savoir ă eux deux contents de vivre en dehors du vilain monde 
de Bucarest et j'ajoute que ton stjour auprăs d'eux me semble 

" aussi une bonne chance pour eux et pour toi. Moi je trouve dans 
des soins donnțs ă mon 6cole une occupation agrâable qui me 

laisse_vivre tout en 'dehors du reste de la vie de Bucarest; mais 

cux, mais toi? qu'auriez-vous pu trouver ici, sinon l'ennui, les dâ- 

boires (?) et le vide d'une existance innocupâe au milieu d'une 

fourmilidre d'intrigues et de propos malveillants? Oh! sainte 

et modeste Curtea d' Argeș! tu es un abri charmant pour la paix 

<u coeur. Pensez-y et: ne regrettez pas “Bucarest. 

Jai dâjă recu Pavis du dâpart des bibetots de chez Lambert; 

-uand ils arriveront, je verrai ă les retirer sans îrais de douane. 

Pai remis ă Locusteano le petit....(?) de Lambert qui doit 

servir ă Pachat...(2) de.......(2) pol-imperial. Mais depuis hier, 

ă son retour de son gymnase, Locusteano, tout malade, a dă pren- 

dre le lit qu'il garde aujourd'hui. LInifluenza sâvit trâs fort par 

tout le pays; de Pautre cât€ de Olt on a ferm& les âcoles et Dicu 

sait si on ne sera pas forcâ de faire de mâme ici. Gardez-vous en 

bien. Demain pour les cerșetori, je ferai râtir la dinde colossale. 

_ Demain aussi Steriadi, ă qui ai &crit pour lui demander (sans in-. 

diquer pour qui, ni pour quoi):ce qu'il sait de la...... K...(92), 

m'apportera. des... ă ce sujet. Je te les communiquerai. 

En attendant, je vous embrasse bien tendrement. Ne vou sin- 

„«Ţuiâtez pas au sujet de:ma sante. 
= „- Mi A: Tout ă toi, 

Da | E _ Alez.
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Cest dommage que Novian ne nvait envoyt tout une cargaison 
dexcellent lapte bătut, pour le lendemain du dâpart de Theodore. 

Ce bon lait eut fait ses dâlices; moi je ne puis en boire, parce que 

cela me produit des r&volitions intestinales. 

Maintenant, sil y aura chez vous deş chevreuils et des cha- 

-moix, ne vous gânez pas; j'en userai pour des cadeaux. II ne faut. 

“pas non plus oublier la fourrure de: Bragadir.. Ce brave homme, 

vous a fait un cadeau bien prâcieux, n'est-ce pas? Il merite que 

„nous le chauffions par une belle fourrure naturelle. Jeanne a dă 

te dire Limpression que lui a produite la. petite Bragadir. Mais 

„cela m'a fait grand plaisir de les voir Pune auprăs de lautre. Cer- 
tainement la petite. Bragadir a des traits plus râguliers et la figure 

est tr&s avenante, d'autant plus quelle est simple et pas manierte 

du tout, comme; sont en gântral les riches parvenus. Elle est done 
“râs gentille; mais notre Jeanne devant elle,-tout en n'âtant pas du 
tout prâtentieuse (au contraire); avait un petit air de distinction, 
un petit air, grande dame, qui a sâduit j'en suis persuad, et'la fille 
ct le ptre. Jeanne a trăs gentiment embrassâ et s'est faite embrasse& 
par la petite future licencite, qui a dă partir enchantţe de sa nou- 
velle connaissance. 
„Mais je bavarde trop en &criture et le coude sur ir lequcl j je repose 

pour &crire au lit se sent si fatigue que je finis ici en vous embrassant. 

| Tout ă toi, 
| - Da Alea, 

XXXIX , - 

_ Bucarest, saniedi matin, le 15 Janvier' 1894. 

Ma chăre Sacha, ! | 
“Hier j je ne t'ai pas âcrit, non pas parce que je n'avais rien ă vous 

“dire (tout le contraire), mais parce que; dâs le matin et toute la j jour-. 
ne j'ai ât6 fort occupâ. J! "ai eu ma: lecon ă faire ă PUniversită & 
9%; puis a 14 heures J'avais rendez-vous chez ? Maiorescu, pour 
parler du budget de mon cole, dans lequel j J'espăre que. ..(?) r6ussir
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ă introduire quelques ameliorations; je suis reste lă- jusqu'aprâs 

midi. En causant de mille choses, il'a aussi &t6 question du mariage 
de notre Jeanne et:je lui ai dit combien nous en ttions heureux: 
ct contents. En rentrant chez moi, trois hâtes m "attendaient dâjă. 

La letire ci-jointe qui repond en mâme temps ă la question de 
„ie. (2), texpliquera qui €tait le troisieme. 
Le dăjeuner âtait trâs bon; la grande dinde d Argeş y figurait, 

mais VYy ai peu participe pour ma part, car j'ai 6t€ oblige ă deux. 
veprises de laisser. mes trois hâtes seuls, ayant cu ă introduire 

„dans les classes un professeur suppltant qui remplace Francudi, 
dWapres une entente que nous avons cue ensemble: C'est un certain 

- Nicolae Barbu professeur de grec et de latin ă Sf. Sava. Le pauvre 
vieux Francudi est trop malade pour que je puisse lui demander 

d'âtre exact. Plus tard, j'ai eu David Emanuel et, quand il est parti, 

c'âtait dejă trop tard pour que ma lettre puisse partir., Je! vais 
donc vous communiquer aujourd'hui ce qui concerne mâme la 

journee d'avant-hier oă j'ai cu..:(?) beaucoup ă faire, du satis- 
faisant et aussi du triste. e 

D'abord, j'ai eu la satisfaction de faire moi-mâme une bonne 
confârence ă mes €lăves dtici; ensuite tous mes cont&renciers de la 

_journte sont venus, et c'âtait de ceux qui oridnairement sont ine- 

_ xacts, ă savoir: Sihleano pour la zoologie et Coco Dumitresco pour 

la pedagogie. Enfin, le soir, le major lannesco a commence ses con- 

f&rences de g&ographie. J'y ai assist€; ce n'est pas la perfection, 

mais c'âtait encore mieux que tout ce que pouvaient. faire les pro- 

"fesseurs de: gtographie que j'ai essayâs ici; en tout cas mille fois 

mieux que les trois legons qu'Anghel a faites ici, il y a trois ans. 

La soirte a fini par la musique. . (2) de...(2). A propos de 

musique, je n'ai pas encore de râponse,:ni de Wachman, ni de Mirea, 

cela me viendra probablement aujourd! hui ou'demain. Le joli mor- 

ceau de musique que Litzica joue avec accompagnement de violon 

par. Stelian Petrescu et Țiţeica se nomme -.....+gavolle par 

Czibilko- Je vous. Penverrai pour piano 'seul. 

4 

.en ce: qui concerne les-lecons de: violonclle, flâte et fanfare, mais -
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-- Locusteano continue ă cultiver au lit son influentza. On a ce-: 
pendant touch& les 26 fr.: 80 de Lambert, mais le pol imperial 
= ..î.(2) 6tant trop vieus, je me râserve d'en trouver pour Jeanne 

un plus neuf et moins cassâ. Rien encore au sujet de.l'envoi de 

bibelots de Lambert qui m'a &t& annoncâ par grande vitesse. Rien 
„mon plus de Rothschild ă ce que mia dit Gion; cependant îl attendait 
une râponse de gracieux Catulesco qu'il a charg& par lettre d'aller 

„xvoir le Juif. Gion ma dit avoir su par Catulesco que le jeune prâtre 
Meletie (?) €tait all6 faire des prires sur la tombe de notre măre 
et que, stil ne me Pavait pas annonc, c'est pour ne pas âtre soup- 
-conn6 de demander pour cela un salaire. Puisque je 'viens de tou- 
cher ă cette question de deuil, je viens te dire ici qu'avant-hier 
j'ai recu dans Paprăs-midi une carte d'Anicuţa. dans laquelle elle 
me disait que la pauvre vieille Baba Catinca venait d'expirer ă 
la suite d'une influenza, qu'elle avait trait€ avec imprudence. 
Jai voulu vous tâl&phoner tout de suite cette triste nouvelle; 
mais je. ne suis dit qu'une nouvelle triste n'arrivait jamais trop 

- tard et je me suis râserv6 de vous dire la chose dans cette longue 
lettre. J'ai râpondu tout de suite ă Anicuja, cn lui remerciant ct 
ajoutant que je voulais prendre une part dans tout ce- qui con- 
cerne ce. desiil de la dernitre €pave de notre maison paternelle. 

Ce matin-mâme,: par un tâl6grame, Anicuța m'annonce que 
-. Penterrement avait lieu ă 10 heures, au cimetitre Sf. Vineri; jirai, 

mais c'est encore la disette d'argent qui me met dans un certain 
embarras dans cette circonstance. o 

Pour le moment, je ne souffre plus ni du pied, ni des....; c'est 
dâjă beauconp. a 

Prâtendre que je me porte comme le pont ncuf, ce serait trop 
demander. Aussi je crois que vous vous exagârez dans vos inqui6- 
tudes sur ma sant. Je me dis partois, comme disait feu le Duca 
Iorgu Ciocârlan: «Când am parale; eu vorbesc și englezeşte ».. (IL: avait 
prevu ce brave Ciocârlan le regne ariglo-român du seven! D. 

7 

  

1) Este aci încă ună din nenumăratele săgeți împotriva lui Tache Ionescu 
(vezi notele anterioare). De data aceasta, porecla e în englezește (seven). -
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Moi je dirai que «dacă naș avea prea des supărări din lipsă 
de parale, aș avea foarte mult mai rar supărări de sănătate. Les 
a... (2) moraux produisent le plus souvent des. indispositions 
plus ou moins nerveuses dont je soufire parfois. 

Jeanne, en partant, a oublic ici ton savon Santol, qui fait mes 
dslices ; je men sers en pensant avec beaucoup de tendresse ă notre 
grande et bonne petite fille. Padopte pour VPavenir ce savon. Mais 
en ce moment... | . 

Pai €t& hier soir ă la recherche du Dr, Fehx que j'ai trouve 

chez lui; je lui ai remis le reste relatif ă Stoienescu. Il m'a dit qu'il . 
Jeur semble bien que le budjet d" Argeș est dâjă arrâte et que pro- 
bablement on aura dâjă fait justice ă Stoienesco. Dans tous les 
cas, il s'informera aujourd'hui et me communiquera aussitât letat 
-dans lequel il trouve, Paffaire;. stil y a encore possibilit& de faire 

ce que je lui ai demands, il le fera. 

J'ai fort envie .de faire mettre le gaz dans toute la grande bâ- 

" jisse de Pâcole, car dâcidement les lampes â .pâtrole nous causent 

mille ennuis. C'est une affaire de quelques 1500 îr. Îl est vrai que 

le budjet des cultes a augmente de 4.000.000 ă cause de la loi sur 

- les prâtres, mais d'autre part le sieur, de sept culotes1) m'a retranch& 

cette annâe les 8000 fr. du muste des plâtres; Jai demandâ î 

Maiorescu d'augmenter de 7800 fr. les frais'de notre 6cole et de: 

me faire faire de...(2) 500 îr. par mois. Je crois que je puis me - 

payer la depense de Pinstallation du gaz. 

Je: vais âtre tr&s occupe les quinze jours “qui viennent, car 

a part mon cole et mon couis, j'aurai ă prâsider quatre examens 

de licence; ce sont les 4 suivants: M-elle - Bragadir, M-me Floru, 

puis un certain Lupulescu (?) et un autre jeune homme, Tanovi- 

ciano. Ce n'est pas une autre espăce de travail que de perdre quatre 

-ou cinq heures ă rester sur place pendant que 7 professeurs ă tour 

de râle questionnent le patient. Que vous dirai-je encore? Îl est 

vrai que cette lettre est bondte de nouvelles, bonnes et mauvaises, 

1) "Tache. Ionescu.
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“ou du moins attristantes, mais, en somme, on se dit que la mort 

pour une pauvre vieille, vivant de la. vie que menait cette: brave 

Baba Catinca, par exemple, pauvre et isolâe, c'est un grand, un 

immence, un 6ternel soulagement, Je viens de 'dire ă Maritza de 
mavoir une petite couronne pour la tombe. ; . . E 
„Je finis, car il me semble que j'ai epuise tout mon sac. J'ai 

„laiss& pour la fin les 'bons souhaits que je fais ă tout instant pour, 
votre sant, votre tranquillită ei votre contentement dWesprit et 
de coeur ă tous les trois. Je vous embrasse de tout cour. 

- “ - Tout ă' toi, 

a a Alez. 

XL 

Bucarest, mardi, le 18 janvier 1894. 
Ma chtre Sacha, | a 

- Je viens de recevoir la longue lettre oi tu me racontes les fâ- 
cheuses peripâties et les tribulations de notre gendre a cause de ses 
aifaires sousprâfecturales. Si je voyais pour lui la possibilită dâtre 
occupt d'une autre fagon, je serais le premier ă lui conseiller de 
ilanquer en Pair cette situation qui Pexposc ă recevoir les coups 
de boutoir d'un butor comme le ballon captif, et dune canaille 
„comme ce Dobresco. que l'affaire de tes quittances ma pas fait ex- 
clure de la representation nationale. Mais que ferait-il, notre Thto- 
dore, s'il n'avait pas son temps occupt par les affaires de la sous- 
prâfecture? | . a | 

C'est ă râilâchir. Si les moyens le leur permettent, je conseillerais 
un voyage et un sâjour prolongt ă lâtranger. Dar nu se poate. 

„Done il faut se râsigner. Je tâcherai de savoir ce qui sera dit & la 
chambre ă propos de Pinterpellation, quoique tu saches que je m'ai . 
aucun rapport avec des corps representatils. C'est ă Steriadi que 
je mvadresserai pour le prier de recommander au reporter de «l'Indt- 
pendance » de faire attention et de me communiquer ce qui sera dit. 
ct fait ă ce sujet. Esperons: que tout cela tombera ă Peau. Je ne
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- veux pas avoir Pair de courrir aprâs ce chenapan de Dobresco (cela. 

lui donnerait de Vimportance), mais je tâcherai de le voiret de lui - 
demander compte de cette guerre contre notre gendre. Proba: 

blement celui-ci:contrecarrera ses coquineries locales. Que le diable . 
emporte tous ces mistrables! 

__ Ce matin, Fundesco .m'a envoyă dire qu “1 avait. de bonnes 
huîtres fraîches. Que n'ai-je le moyen d'en faire parvenir vite ă 
notre châre fillette! 

Hier Socec a di expâdier directement les objeis contenus dans , 
la liste que tu m'as envoyee..En fait de carton, j'ai dit qu'il mette . 
dans le paquet 12 feuilles: de qualite moyenne, c'est-ă-dire ni 10 

centimes, ni Î. îr. la feuille. Vous me direz si ce qu'il 'a mis est sut- 
“fisant et si les autres objets sont ce que vous vouliez. 

Je ferme ce papier en vous embrassant. “Ta lettre de tantât m'a 
expliqu& ce qui ne m'âtait pas bien clair dâns votre tilephone d hier. 

Un tendre baiser pour vous! ; tous, 
Alea. 

XLI - _ | _ 

- Bucarest, samedi -le 22 janpier 1894. 

- Ma châre Sacha, i 

-Voici dejă quelques jours que je ne vous ai ccrit; cela me păse 

“sur la conscience et pour allăger quclque peu ce poids, en mâme 

temps que ces lignes, . je vous envoie une dâpăche qui vous dira. 

- que.ce n'est pas -par cause de sant que vous âtes restâs sans letire 

de ma part; mais tous ces jours, j'ai ât6 pris des Laube par les 

affaires de mon cole, et les journâes se sont passces sans que j'aie 

un bon petit moment libre pour vous &crire en repos. N'oubliez 

pas non plus que j'ai cu jusqu'ă hier mes trois journâes de legons 

constcutives ! Mercredi, jeudi et vendredi. De plus jai di dresser 

toutes sortes de tableaux et de rapports pour persuader au sieur 

de Sept Culottes 1) .que les: reformes que je: demande pour mon cole 

) Tache Ionescu.
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dans le budjet, prochain sont indispensables. Jai di faire copier 
tout cela par diffârents tudiants de chez moi, ce pauvre Petrescu 

ayant ât€ pris tous ces jours ă la caserne et de plus tant malade. 

Ă peine depuis hier, il a €chappe ă toutes ces corvees. Hier aussi, 

aprăs ma legon du matin, jai eu audience chez le seven; j'ai 

„tache de le persuader, aprăs avoir cu entente avec Maioresco. Reste 

ă savoir maintenant ce qui en adviendra ; mais je serais bien ennuyt 

si les choses ne se faisaient pas conmme je le dâsire. Dans le cou- 

rant de la semaine, j'ai eu aussi ă installer ici chez moi des nouveaux 

confârenciers, entre autres Bogdan (pas celui de mon frăre) (?) qui 
a fait hier, entre 4 et 5 sa premiere conference de langue slavonne. 

Demain, Mirea commence ses legons de dessin, et comme cela 

nous serons au grand-complet. Ce qui est cependant vexant 
ce sont les . absences des professeurs qui, hâlas! sont trop fre- 
quentes. | i 

Peut-âtre diminueront-elles, si Pon adopte mon systăme de payer 
tout le monde au cachet. Pas de legon, pas de pay! Hier Istrati 
(PInspecteur general des &tudes) a enterr6 un gentil petit gargon! 
de 8 ans, mort de la mâningite, au grandissime desespoir de ses pa- 
vents qui n'avaient que ce gargon-lă. Eh bien, cette ceremonie a 
fait absenter quelques-uns de nos conferenciers. Toute raison est 
bonne ici pour les absences de Pâcole. Mais en voilă assez sur ma 
marotte scolaire. Hier j'ai regu avis d'un commissionaire d'ici que 
Penvoi de Lambert pour la maison Buzeiano est dejă ă la douane; 
pour le degager il faut cependant payer 165 fr. 95 cent. Eh, sabre 
de bois ! je suis loin d'en pouvoir disposer de cette somme. Fichu em- 
barras! J'ai rencontre avant-hier, dans la ruc, Felix qui ma arrât& 
pour me dire que le budjet d'Argeș, n'âtait pas encore arrâtă et 
qu'il ferait son possible pour satisfaire Stoienesco, si les fonds le 
permettent. J'ai râiter& mon insistence. 
„Je tai dit que Cornesco 6tait venu la semaine dernitre dâjeuner 

le vendredi avec nous; il a mang& une salade de harengs aux pom- 
mes qui a fait ses delices. Avant-hier, il m'a âcrit pour me demander 
de lui en envoyer un bon plat pour le faire goâter aux siens; ce
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que'j'ai fait hier matin, et je parie que toute la famile doit s'âtre 
regal& de cet immence saladier aux harengs aux pommes.. . 

Gion m'a dit hier qu'il avait requ la reponse de Catulesco. Celui-ci 
a &t€ chezle sale Juif 1) qui a soutenu avec son toupet de Judas, qu'il. 

n'avait jamais laiss6 une lettre de Gion sans r&ponse et qu'il lui. 
avait envoye la -veille mâme des &preuves. Il'y a huit jours depuis: 
lors et les &preuves ne se sont pas faites voir. -Nous avons la chance 
Wattendre .encore longtemps. Quelle vile canaille! Que vous: 
dirai-je encore? Au fait, je te prie de me rappeler dans tes lettres. 
“toutes les choses dont vous avez besoin ou que vous attendez de: 
moi, car occup& comme je le suis et quoique trăs, trăs, trăs souvent. 

je pense avec tendresse ă nos Argâsiens châris, j'oublie ce que je 
dois vous envoyer. C'est surtout quand Florea viendra ici, sil 
vient, que j'aurais besoin d'avoir une liste . .........(?) de tout 

"cela; mais souvent mâme je pourrais faire de approvisionnements- 

„avant Pexpâdition des objets. 
Donc, rappellez-moi. J'espire que vous avez regu le paquct - 

de chez Socec. Act-il content notre chtre Jeanne? Je Pembrasse 
tendrement et son mari aussi. Et puis toi aussi, ma châre Sacha.. 

F.... (2) de la Comedie Frangaise est ici et îl joue au thââtre 
Lyrique (Maican) ; ila jou& L'/Ami:Fritz1), mais je n'y ai pas 6t6, pas. 
plus qu'ă ses autres reprâsentations, quoiqu'il m'eiit fait offrir: 

par... et Steriadi une loge comme au traducteur de la pice. 
Ă ce propos, je crois que nous allons nous occuper avec Gion. 

de publier notre localisation du «Nea rățilă »2), car je viens de la: 

“relire et dâcid&ment elle me parait russie, comme couleur locale, 

et comme langue roumaine. Je projette de reunir un soir toute mon 

tcole dans notre salon et de faire la lecture (pas moi, mais eux 

liront) de la piăce, en Parrosant d'une tasse de the. Je sais, on est 

  

1) Editorul Rothchild dela Paris al Operei «Le trăsor de Petrossa s „alui A, 0. 

24 LAmi Fritz, "comedie în trei acte de Erckmann, şi Chatrian (1876). 

Această piesă de teatru e o dramatizare a romanului lor apărut la 1864. 

Focalizarea Comediei sub titlul de « Nea Frăţilă » în . românește a a lui 4.0. nu 

“_O:cunoaştâm, . . E . . . e
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trop...(2) pour demander ă ce que Pon remette la pitee .sur la scâne; 
mais ce sera pour lan prochain, si Dieu nous prăte vie. | 

- Je bavarde .beaucoup cette fois, mais aujourd'hui je n'ai pas. 
de legons et il est fort matin. | | 

Jespăre que le courrier m'apportera de vos nouvelles ă huit 

heures. . | 
Encore -une fois, mille tendresses pour -vous tous. 

„Tout ă toi, 

Alez. 
i. . 7. 

. 

N DN SLI. 

Bucarest, lundi matin, le 24 janvier: 1894. 

Ma. chere Sacha, | 

- Je commence une nouvelle semaine en -t'âcrivant ces lignes. 

Hier dimanche j'ai eu le matin la visite prolongte du Buzoiano 
„avec lequel nous avons regl& en partie le contenu de notre livre 

pour la seconde classe primaire; il a dâjeun€ avec moi. Puis ă 1 

heure ai arrangâ la premitre lecon de - dessin donnte chez moi 

par Mirea: .et puis dans la journee, je me suis endormi sur le sopha 
„ „de moncabinet et j'ai dormi trâs lourdement avec des cauchemars, 
"mais aujourd'hui je ne m'en ressent plus. J'ai pris VPexcellente 
habitude de ne faire qwun. repas solide par jour; je prend ă 6 
heures du matin, une tasse de the; ă midi et demi je dejeune ....(?) 
avec une soupe Î plat e du râti (2 plats et un dessert), et le soir entre: 
7 ct 8 je reprends du the! C'est juste ce qu'il faut, J'ai 'dâcid& de 
faire participer ă mon dâjeuner chaque fois un autre des 6lăves 
pour leur apprendre; le savoir vivre. Il est probable qw'aprâs de» 
main soir moreredi, je les reunirai tous 'dans notre appartement pour 
aire la lecture de “« Nea Fraţilă » accompaenec de thâ | 

citron et Alberts) et de coniitures (îl -y = dea ea 
besoin' d'âtre consommţs). Je vous râserve toujours pour Je pre= 
mier courrier, les confitures de câdrat qui vous conviendront. Si
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Florea ne vient pas, je vous verai tout de mâme en  fâvrier, puisque” | 
tu m'as annoncâ une visite. Vous serez, les bien venus. i 

Le temps est trâs doux en ce moment; mais'un peu humide. 
Pourrez-vous me renseigner un peu.sur le sort des caisses ă eau. - 
Je crois que grâce ă ce radoucissement du temps les transports 
Veaux mintrales peuvent recommencer. A la gare on n'a pu donner 
a: George aucun renseignement ă-leur sujet. 

Aujourd'hui je vous ai expâdit deux hoites de pâtisseries (ca- 
taifs et baclavas), j'esptre qu'elles arriveront: ă temps pour le 26. 
Il resulte que notre Jeanne .... (2) son mari. Puissent-ils tous 
1es deux repâter 9 tois la câlebration de leurs anniversaires. . Je les 
embrasse tendrement, et toi aussi, ma-châre amie. 

Tout î toi, 
Alez. 

a 

XLIII 

Bucarest, mardi matin, 25 janvier 1894. 

Ma chere Saclha, 

Je vâcris ce .matin, car je crains d'âtre force de rester quel- 

<ues jours sans t'âcrire; en effet, je vais âtre tellement oceupă de 

tout le reste de la semaine que je crains de ne plus avoir un mo- 

ment ă moi ă partir de demain matin, et voici pourquoi. Demain, 

-mereredi, ă partir. de 9 heures jusqu'ă midi il est decids que j'irai 

avec toute la division littâraire de mon cole, assister ă 3 lecons 

* Vhistoire qui seront faites aux 3 classes primaires de Pâcole de 

| Borgovan. Cest pour que mes jeunes professeurs (ă venir) de col- 

lge voient comment on fait Phistoire dans les €coles primaires et 

ue, ă leur tour, dans notre teole, ils fassent sur les mâmes sujets 

«des legons de gymnase: - 
Aussitât aprâs le. dâjeuner, je dois. aller ă PUniversită presider 

des examens de licence d'un brave, dit Lupulescu, qui a fait chez 

moi une thâse de licence.' Jinterrromperai ma presidence de 4â 

5 pour faire ma leon ă la facult6; puisde5ă 6% je reprendrai 

. - 
7 , 26 
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ma presidence. Pour jeudi, j'ai ma conitrence ă L'âcole, de 1% 

214. Je consacrerai le matin ă la preparer; mais aprâs la conit- 

rence, il faudra de nouveau me rendre ă PUhniversit€ pour presider 

une autre these, faite aussi chez: moi par. un Craiovain, Tanovi- 

ceano. Et cela durera probablement aussi jusqu'aprâs 6 heures. 

_Vendredi j'ai ma legon ă la facultă de 9% a 1014 et mon dâjeuner . 

habituel du vendredi; aprăs cela, pour " Paprăs midi, la these de: 

M-elle Bragadir, ă moins que celle- -ci ne soit remise au Jendemain, 

samedi. 
- Mais ă part toutes les occupations, je dois ajouter deux details, 

a savoir: 1) Mercredi soir je reunis tous mes jeunes gens dans notre. 

appartement oi un acteur, (je ne sais pas encore lequel, car c'est: 

demain que Velesco, le professeur de dâclamation du conservatoire 

doit me Penvoyer; Velesco ne peut pas venir lui-mâme car il est- 

en train de marier sa fille), un acteur dis-je, nous fera la lecture 
de notre «Nea Frăţilă», accompagne de the et de confitures. 

C'est la f-tre soirâe que je donne ă nos €lăves. Plus tard, il y en 
aura une seconde ou l'on jouera de la musique instrumeritale. 

Ce sont les €lăves, mais surtout les professeurs qui concerteront. 

ce soir-lă. Cette petite fâte aura lieu dans quinze ou vingt jours 

c'est-ă-dire alors que nous aurons partout le gaz atriforme. A propos: 

de cela, aujourd'hui on a commence les travaux de Pinstallation 

et c'est une vraie desolation. Partout on a perc6 des trous dans 

les murs et avec cela on fait une poussitre. de briques et de mor- 

tier qui a sali la maison de fond en comble, et qui a tout rempli 
d'une vilaine poussitre suifocante. C'est desesperant; aussi dâs que 

linstallation sera terminte, ou va faire chez nous un nettoyage 

„et un lavage ă fond qui d&barassera — non sans peine sans doute — 
portes, fenâtres, parquets, tapis, rideaux et meubles, non seulement. 

de cette poussitre faite par les gaziers, mais aussi de tout le noir: 
qu'ont depos& partout nos affreuses lampes au pttrole qui ont si 
souvent fumâ. Tout cela va âtre un travail colossal ou. Maritza: 
developera: toute son activitâ ! Je voudrais.vour recevoir dans notre 
maison bien proprifite joliment et proprement &clairâe. Il est vrat 

-.
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que vous devez pour cela retarder un peu votre visite ă Bucarest; 

maintenant vous tombericz dans une taupinitre poudreuse et in- 
supportable. En âcrivant je suis suffoque. . 

La seconde disposition dont je voulais te faire part c'est que j'ai 
decid& de faire dâjeuner avec moi chaque jour, deux ou trois de | 
nos jeunes gens ă tour de râle. J'ai dâjă commence ce matin. Mes 
premiers invitâs ont €t€ -Bărbulesco (3-me annâe des lettres) et un 
petit moldave Bogdan Ionesco (î-tre annâe des sciences). Demain - 
Vaurai un 3-me annâe des science, Stelian Petresco, un Mac6- 
donien Papahagi et un l-re annte des sciences, Alessiano, le ne- 
veu de Gion, et ainsi de suite, jusqu'au 30, „sauf ă reconmencer 

la liste; cela les fera dâjeuner chacun au moins une fois par mois 
avec. leur directeur qui leur apprendra ă vivre comme des gens 

plus ou raoins bien appris. Cela les fera aussi avoir plus de savoir — 
vivre que la presque totalite de nos professeurs actuels. 

Aprâs tous ces details qui peut-âtre ne vous intâressent que 

tout juste, je vous parlerai aussi un peu de vous, en m'associant 

par la penste ct le cur ă notre fâte de famille de demain le 26. 

Avez-vous dâjă les patisseries?- En tout cas si.vous comptez pour. 

des douceurs, les bonnes pensâes que de loin j'ai pour vous trois, 

mes chers provinciaux, que jaime, vous ne manquerez pas de su- 

creries morales. Encore une fois, je vous embrasse de tout cur. 

Je nai toujours pas eu la somme nâcessaire pour envoyer chercher 

la câisse venue de Paris. Cela m'emunie, mais que faire? , 

Tout ă toi; 
Alez. 

Palais expedier les pages precâdantes quand j'ai regu ta lettre 

Whier qui ma beaucoup, beaucoup chagrinâ, en apprenant combien 

tu as &t6 de nouveau soufirante. Quand donc ces tortures voni- 

elles finir? Voici presque trois ou quatre ans quw'elles durent. A part 

cette fâcheuse nouvelle de tes souifrances, je trouve dans ta letire - 

quelques regrets au, sujet de la reprâsentation de « bAmi Fritz»; . 

noi je n'y.ai pas assiste, car je n'ai pas €t€ du tout au thââtre” 

260*
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- depuis trăs longtemps; mais Costică Caracaş n'a manqut aucune 
„des representations de F...(2) et il m'a dit que celle de «P'ami Fritz» 
m'a pas âtâ des bonnes, car îl a 6tâ:mal seconde par ses acolytes et 
surtout par celui qui faisait le rabi.. 5 _. LL 

Encore une fois, je vous souhaite bonne fâte pour vous tous 
ct je vous embrasse de tout cceur. _ 

Si Alez. - 

XLIV | 
| , Bucarest, Jeudi, le 27 janvier 1894. 

Ma. chere Sacha, | o | | | 
“Au milieu de. mes occupations assez fatigantes pour-le moment, 

je puise avec plaisir une heure matinale pour t'âcrire quelques 
lignes. J'ai regu ce matin sculement ta lettre d'avant-hier et p'y 
ai vu avec chagrin que tu as &t6 consâcutivement trăs fort malade;. je . 
savais dâjă par ta desnitre lettre que tu avais beaucoup soufiert, 
mais, ă ce qu'il parait, cela s'est prolong€ encore: plus- que d'habi- 
ude. Cela me fait beaucoup de peine..  - a 

„- D'aprâs ta lettre, je vois aussi que vous n'aviez encore recu ni 
les gâteaux, ni une dernitre lettre. J 'espăre toutefois que vous avez 
eu Pune et les autres ă temps..pour le jour anniversaire de notre 
fils auquel je continue ă souhaiter de la sant, du bonheur et Pab- 
sence de tout souci de toute contrariâtâ. Pour mon compte, comme 
je te le disais au commencement, et comme. du reste je te l'ai an- 
nonce par mes lettres prâcâdentes, je me trouve irts occupă, je 
voudrais avoir autant d'argent que j'ai “d'occupations- ct ce serait 
tr&s agrâable, car, quand on a ă faire, îl est trâs utile de n'âtre pas 
embarasst par la gâne ptcuniaire. | _ 

Hier j'ai eu une journţe bien occupâe, mais pas desagreablemenit. 
Le matin, de 9 ă 12, nous avons 6cout& ă Pâcole primaire de Borgo- 
vanu 3 lecons dhistoire faites aux enfants. En disant nous, je veux entendre moi et.17 de nos jeunes gens, tous ceux: des lettres. Cela 
les a beaucoup intâress6, Rentr& a domicile, j'ai eu ă dâjeuner avec moi: Litzika, Dănesco et le nouveau, Octavian Popp. 

7



CORESPONDENȚĂ O „409 

Dans la journâe, entre 3 et 614, j'ai prâside la thtse Vun ancien 

“normalien qui a fort bien passt cet examen. et j'ai aussi fait ma 
lecon ă PUniversite entre: 4-et 5 heures. Ma fidăle auditrice Zoe 

Linche ma pas manqus. Le soir, grand “festival” ă domicile. Ma- 

ritza en mon absence avait arrangt convenablement le tout, quoique 
dans toute la maisonil y a un'chaos de plâtres, d'echelles et de dtran.-: 
gement provenant de la pose du gaz; qui va piano-piano; on avait 
dispos& une espăce de petite chaire dans Pembrasure de la fenttre 
du milieu au salon. On y avait râuni le nombre nâcessaire de 34 

sitpes, les 3 lampes. 6taient allumees; de plus,il y avait 6 bougies 
- brălantes dans le-petit lustre du centre, lequel sera binetât rem- 

- placâ par un lustre au gaz; il y avait aussi des bougies dans les ap- 
pliques d'entre les fenâtres. Le bulfet (confitures: et th6) &tait 
dress sur la grande table du centre de Pentrâe, dont les portes du 

col du salon Gtaient ouvertes ă deux battants. Cela avait un air . 
tout ă fait high-life. Si | 

Ă 8 heures, le- petit bonhomme que Velescu m'avait envoy€ 

du conservatoire pour faire la lecture, est -arriv€. Les invitâs, cest-, 

ă-dire .les .30 normaliens «în păr», plus Locosteanu, Petrescu ct. 

Valaori, ont rempli le salon. et ont pris place diversement r&pandus 

dans le salon ct le bonhommse a lu le i-er acte de notre «Nea F'ra-, 

-țilă ». IL a horriblement massacră cette lecture ct Pai eu bien peur 

que Pennui mexaspăre tout cet auditoire qui se...(?) de plus en. 

plus -ă- cette .lecture aux intonations toujours fausses et inintelli- 

gentes. LPacte fini, j'ai pouss€ tout mon jeune monde vers le bullet -. 

ou Pon a vide les 2 kisele de dulceaţă de prune. Mais, quand il s'est 

agi de passer au 2-me acte, j'ai demand ă ce pauvre petit bonhomme 

du conservatoire de le relayer dans la lecture et, sans montee ă la 

- belle tribune improvisâe; moi;-assis pres. de ton bureau, les lunettes 

sur le nez et une bougie ă la main pour micux voir,, j'ai lu le se- 

cond acte; sans me flatter j'ai vu que Pauditoire y avait pris grand 

plaisir.. Cela leur” semblait.dâjă tout autre, quoique 'tu sais-que 

„je ne suis pas un. bon lecteur; inais, en tout cas; je-lis avec intel: 

ligence, ce 'que ne faisait pas Pautre. -.. IN
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Il €tait mâme trâs content que je l'aie decharg& de cette cor- 
vâe. L'acte fini, on a pass6 prendre le thâ et cela s'est pass trâş 
gaiment. Seulement Gheorghe avait achet6 trop peu de biscuits 
mâles, de fagon qu'on se les disputait en riant. Îl 6tait dâjă 11 heures, 
Pheure du coucher; j'ai d&clar& que je n'entendais pas qwă cause 
de la veillce prolongte par la lecture, on fasse demain- une grasse 
matinâe antireglementaire. Mais les jeunes gens ont insistes “pour 
que la lecture soit terminte le jour mâme ct ont promis de ne pas 
faire les paresseux le matin. - . : 

Aussi ai-je repris ma lecture; le 3-me acte a eu plein sucets.. 
Tous en Gtaient tr&s contents. i | 

Cela a fini a 11 heures trois quarts et alors je les ai congediâ 
en leur disant: « După actul întâiu vam dat dulceaţă, după al II-lea 
am dat ceaiu, acum după actul al II-lea vă dau afară! ». Et tout. 
cela s'est pass le mieux possible. 

Ce matin, je dois prendre part ă une autre these passe par To- 
cilesco, et, aprâs mon dâjeuner (oi je râunis aujourd'hui 3 €l&ves 
des sciences, quoique les 3 dhier &taient des lettres), “ aprâs. ma 
conitrence d'ici, j'ai de nouveau, de 3ă 6%, a prăsider une .thtse. 
Celle d'Aurelie Bragadir est pour samedi. Mais j'ai beaucoup bavarde 
en te fatigant les yeux, avec mes ignobles hieroglyphes.-Je en 
demande pardon et je finis en t'embrassant affectueusement par la 
penste ainsi 'que nos chers enfants. 

Tout ă toi, 

Alez. - 

XLV 

Bucarest, samedi matin, le 29 janvier 1894. 

Ma chere Sacha, 

Je viens de recevoir tout ă lheure, en mâme temps, la visite. 
de Costescu qui avait dâjă devorâ hier soir le pot de confitures, 
auxquelles je n'ai pas encore: goâită, et ta lettre d'avant-hier. Ce.
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soir, Costescu doit revenir pour emporter quelques petites provi- 

sions que Maritza est en train de preparer; ă savoir: « Du şerbet, 

de câdrat, des... cuites et quelques murături. Ce sont les choses 
auxquelles nous avons pensâ; si tu avais voulu m'6couter et m'en- 
voyer la' liste de vos commissions, il est possible que nos envois. : 

fussent plus abondants, quoique nos finances soient tr&s mâdiocres. 
Aujourdbhui, îl se trouve que je: suis beaucoup moins oceup& que 
les jours prâcâdents, oă, ă part les affaires de mon cole et mes 
lecons, j'ai eu presque toute la semaine deux licences par jour. Les 
«deux candidats qui taient fixâs pour aujourd'hui ont fait relâche, 
'parce que lun n'avait pas encore sa thăse examine par les pro- 
fesseurs, et le second qui n'ftait autre que la petite Bragadir. est 

“tombâe malade et sa licence est done remise ă la session prochaine, 
„en juin. Chez nous on travaille activement ă la pose du gaz; d'aprăs 

ce que je prevois, le tout sera probablement termint d'aujourd'hui, 

-en huit. Aussi, en attendant, on prăpare le nettoyage. Dăs aujourd! hui, 
on va enlever tous les rideaux pour les donner chez Falk ; dis lundi | 
matin et, en attendant aussitât que les tuyaux du gaz soent peints 

et les appareils d'eclairage 'placâs, on fera successivement le grand 

nettoyage de toutes nos piăces et aussi de celles de etage superieur. 

:Cela fait que, pour trouver toute la maison remise au complet tat 

de proprett, il se passera bien encore 10 ou 12 jours. Si toutefois, 

tu sens que le besoin de consulter Cantacuzino soit plus pressant 

-que 'cela, avertis-moi, et .il y aura bien moyen encore de te caser 

-dâhs notre logis non encore proprifi€.: Ainsi, r&ponds-moi si tu es 

-dâcidâe. ă attendre aprâs la noce de Costescu pour venir (il m'a dit 

“que c'âtait pour. demain, en huit), ou. bien, si tu prefârais venir ici 

vers le 8 ou 10 f&vrier. Cela dâpend nâcessairement de Lâtat: de 

sant oâ tu te sens. .Je pense que vous recevez toujours €I'Indâ- 

pendance » qui vous tient au. courant des terribles bavardages et 

-des bals-noces ă la cour, dont notre public s'occupe en ce moment.. 

Hier, je n'ai eu ă dâjeuner que Gion, parce que Steriadi a un abcâs 

A Poeil qui Pempâche de sortir. Aujourd' hui, je reprends mon dejeuner 

„avec 3 &lăves, parce. que je me suis fâche trâs fort hier soir contre
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beaucoup d'entre cux qui ngligent les legons d'escrime et de mu- 
sique chorale: et .profitent de leur sortie ă PUniversit& pour vaga- 

„bonder trts longtemps hors de la maison. J'ai decid de leur faire 
porter rigoureusement la petite cocarde verte de !' âcole, afin de 
leur-rendre gânant le...(2) de circulation dans les rues.' Îi 
„_“Enfin, en toute chose, il y a du bon et du mauvais. J'esptre que 
le bon dominera' en ce qui concerne mon cole. 

Ici, nous avons un air et un soleil de printemps. Les belles joure 
n6es qui enfin nous reviennent en fevrier, ont devance de peu cette - 
annâe-ci leur apparition. 'Mais il y a encore les giboultes de Mars 
ă attendre.. a 

Je vous embrasse de tout cour tous les trois. : 
| : Tout. ă toi, 

Alez, 
„..* Y'attends que les journaux nous disent qui a eu le succes aux 
"€lections du maire. Corbeanu disait que ce serait tout de mâme 
N(2) 

XLVI. 

Bucarest, lundi matin, le 31 Janvier 1894. 

Ma chire Sacha, | | | - 
Hier, j'ai regu deux de tes lettres, mais je n'en ai pas cue au- 

jourd'hui. Je pense que les.3 pots que: nous vous avons expâdits 
„ par Corbeânu vous sont arrivâs; mais s'il Y a cu retard, les 6crevisses. 
peuvent en avoir souffert. Le temps s'est tellement radouci qu'on 
ne peut plus compter sur les mollusques; hier on ma apporte de 
chez Fundesco des huîtres; il y en avait dâjă des compromises: 
de fagon que je ne regrette plus qu'elles me soient arrivees quel- 
ques heures-trop tard pour que je ne puisse en envoyer ă Jeanne par 
Corbeanu. Na | 

“Tout ă Vheure, les ouvriers gaziers sont revenus pour achever 
leur „travail; j'esptre qu'ă la fin de la semaine nous aurons dejă:
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"40us nos appareils en răgle et que nous pourons allumer. En atten- 
dant je pense qu'on pourra nettoyer quelques pitces de facon qu'a- 
vant la fin de la semaine prochainc, toute la maison sera en râgle | 
et proprifiâe, prâte ă vous .recevoir convenablement. 

Quand ă moi personnellement, j je dois  assister aujourd! hui aux 
deux dernitres licences de la session; pour mercredi commence 
ma sârie de trois legons concscutives. En -attendant, je continue .. 
mes. dâjeuners avec mes 3 invitâs par jour. J'en ai encore pour 4 
jours ct tous y auront pass dans une premitre tournte; reste ă. 
savoir si je -commencerai de suite la seconde tournte, car, quoi- - 
qu'on fasse, cela fait plus de dâpense que si j'âtais seul; il est vrai 
que c'est le seul repas de la journte, mais tout de mâme, on y va” 
toujours de 12 ă 15 francs par jour. Mais cela me fait mieux con- 

naître mon petit monde et peut-âtre aussi cela lui apprend ă vivre.. 
En gentral, je remarque que, plus lPelăve est avancâ dans son sâjour 

a Vecole, plus il a de meilleures manitres; les jeunes sont âvide-. 
ment tres respectueux, mais ils ne savent pas encore que Pon n” a. 

pas prâcisâment besoin de mettre. les coudes sur-la table pour 
manger. Hicr, cela m'a beaucoup amusâ' de voir Pembarras de 
mes invites, quand on a servi les huîtres; îl tâchent dutiliser cou- 
teaux et fourchettes;.il a fallu que je leur montre la fagon de se 

“servir et d'avaler les huîtres qu "il mavaient jamais goâttes, | 

De plus; les legons de musique vont leur train; il y a dâjă. des 

„progres chez un flâtiste ct un violoncelliste; je. ne parle plus des 

pianistes et des violonistes qui sont dâjă nombreux; mais je -suis 

obligă de reprimer un peu le zăle pour la musique qui prend trop 

de temp aux cours. Mirea a aussi donne hier sa deuxi&me lecon 

de dessin, en divisant sa chaire en deux catâgories: Mun câte, les 

- dessinateurs d” acadâmie pour lesquels j'ai fait lacquisition de beaux 

bustes en plâtre: la: Venus de Milo, PApollon du Belvedăre, le Mer- 

cure de Praxităle, PAriadne cte., ete., et.d'autre part, les natu- 

ralistes qui exposent un crâne humain et pour lesquels, j'aurâi 

"des squelettes d'hommes et d'animaux. J'ai quelque expoir, W'aprts - 

ce que m'a fait dire Maioresco, que j'aurais, si non toutes mes
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propositions, du moins une partie des modifications que j'ai deman- 

-d&es ă mon budjet. Ce que je ne puis pas trop espârer c'est d'avoir pour 

moi une solide augmentation, etj'en aurais grand besoin. Le commis- 

sionaire qui a regu la carte de chez Buzeiano m'a de nouveau tcrit 
“pour me demander de lever la caisse contre 165 fr; 45 cent. de port. 

Ou diable trouver un pareil trâsor, quand lâcole elle-mâme 

se trouve ă la fin de Pannâe budgetaire? C'est trâs chiffonant. 

Vous avez dă voir par les journaux tous les vols, brigandages 

"-et assassinats- qui se font ă Bucarest et un peu par tout le pays, 
grâce ă l'evasion des forcats d'Ocna (il y a 2 ou 3 cvasions (?) et 

„-de Vacareşti il y a quelques... „:(2) Cela devient tres inquittant et. 

je pense souvent ă vous ă ce "propos eee eneenne „+ Ily a preci- 
sement dans la bande des brigands un Mărunţelu qui n'est, certes, 
ni celui d'Argeş ni un parent ă lui. Mais tout de mâme. La crimi- 

- nalit€ est contagieuse et Pexemple enhardit les mâchants. 
II se peut m&me que les passions politiques s'en mâlent. Tout est 

bon aux gens politiques pour culbuter leurs antagonistes. Et puis. .. 

"En attendant je vous embrasse affectucusement tous les. trois. 

Alez. 

Notre V...(2) ayant fait aujourd' hui Blau Montag, (on lui a paye 
hier soir ses' appointements, ce qu'on a tord de faire). C'est Ma- 
rilza qui a 6t6 oblipte de picotter pour l'ecole et pour moi. Cela 
lui a fait oublier de mettre jusqu'ă midi cette lettre ă la poste. 

" Dans intervalle, j'ai regu ta lettre d'hier. J'y ai vu avec regret 
“que ton malaise persâvăre. Voudrais-tu alors venir ă Bucarest avant 
la venue de dimanche prochain? 

Avertis-moi par d&pâche de tes intentions, et nous ferons de 
notre mieux pour que tu ne sois pas trop g gene ici par les travaux 
et les nettoyages. 

* Encore mille tendresses, ri 

_Alez.
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XLVIL 

Bucarest le 2 fevrier, 1894... 
Ma chtre Sacha, 

Je 'recois ă Pinstant deux letires de toi, plus la carte des finan- 
sailles du futur couple Corbeano. Tu me parles du beau temps 
qu'il fait. Ici îl a dâjă chang&; îl ncige en ce moment ă râs gros 
îlocons. | 

Aujourd'hui cest fâte; Cela m'emmie, parce que Pon ne tra-, 
vaille pas ă la pose du gaz ce qui fait trop tarder cette installation. 
„JP "esptrais que ce serait fini. cette semaine et que nous serions 

dâbarassts des ouvriers jusqu'ă samedi. Mais, c'est: douteux, de 

fagon que le nettoyage n'est pas du tout commence; il faudra done .: 
y renoncer avant votre arrivâe ici et ă ce propos, du reste, je t'6crirai 
et telegraphierai ă temps. C'est trăs contiariant que toutes ces 

complications sont survenues juste au moment oă tu as besoin de 

venir en ville. Je suis dâsol& d'apprendre la contrariât€ qu'a cause 

„a Jeanne les. ,.(2) d'ecrevisses qui n'ont pas du resister ă la chaleur 

du. vagon, probablement. JPavais bien dit a Maritza qu'il valait 

mieux les mariner; mais elle a prâtendu que Jeanne les aimait 

mieux simplement cuites. Ă la prochaine occasion, des îraiches ! 

Je viens de prendre + un bon bain ce qui me manquait depuis long- 

temps; ă cet effet, j'ai interrompu aujourd'hui mes dejeuners avec 

mes jeunes gens qui, du reste, sont aujourd'hui en vacance. De- 

nain je reprends le cours de mes invitations. Il n'y en a plus que 

7 qui paient pas participer ă cet honneur. , 

„ Probablement que Locusteanu s'occupera de la question finan- 

ci&re dont tu me dis un mot. Je sais qu "il est en train de payer les. 

"maîtres de confârences, quant ă moi, malgre le vide pânible qui 

serre mes poches, je ne :veux pas lui “demander de Largent, car 

je lui ai dâfendu de m, en donner avant que je ne sois liquid€ avec 

sa caisse. 

Je vous embrasse tendrement, E RR 
tous les trois, 

„ a - Alez,
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"Bucarest, pendredi, le 4/16 țevrier. 1894. 

“Ma chăre Sacha, 
, 

- Aprâs votre court vol 'd'hirondelles ă Bucarest; rentre chez 

_moi, je me suis proprifiă et j'ai 6t6 faire ma lecon ă PUniversit&; 

-j'en reviens pour dejeuner, mais avant cela j'ai &crit au păre Timuş 
pour lui dire que ma fille et son mari m'avaient chargă de lui remettre 

toute leur reconriaissance pour l'honneur qu'ils leur fâisaient d'ac- 

cepter ă venir officier ă Argeș dimanche (prix net 4_ou 5 louis 

d'or) et que, de plus, ils retarderont la c&r&monie jusqu'ă-4 heures: 

(les invitations portant 2 h., je. viens de recevoir), pour lui donner. 
le temps d'arriver. — Să nu mă dați de minciună că vă fac praf!— 
Jai telegrafi& ă Theodore, avant d'aller î PUniversită. Du reste, 
je me conduis, en vous le disant, comme M-me de la: Palisse, puis- 

„que vous âtes dejă .lă et que vous le savez. Si 

Je vais m "occuper :ă vous envoyer un livre frangais pour la pe-: 

tite, et puis, je ne 'sais plus encore, ce que vous m'avez demande. 

Rappellez-le moi. Gion vient de m'âcrire qu'il est malade et quiil 

ne viendra pas. dâjeuner, Si, Vautre part, Steriadi'en fait autant,. 
dans le cas oii son il n'est pas. gusri, alors j je reprends des aujour- 
dWhui mes dâjeuners scolaires. | 

Tu a dă retrouver ă Argeș ma letire d'avant-hier qui y est i de-' 
-puis une ou deux jours. 

” Je pense que la fatigue que tu-as Eprouvee ă â la gare est ă cause 

de cette course et surtout de Pascension, due tu y as faites. J'en 
ai gard quelque inquictude de fagon que tu me ferais bien plaisir 
en me tenant tr&s au courant de ton tat de sants: - 

Steriadi vient darriver; nous allons aâjeuner, ce pourquoi' je 
finis en vous embrassant bien tendrement, toi, notre fillette et, 

son grand. - 

Alez,
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N 5 XIX 
“Bucarest, lundi matin, le 7 mie 1891. 

Ma chtre Sacha, 

Hier j'ai pensâ presque. toute la journâe ă votre grande îâte 
du mariage et en attends avec impatience des nouvelles. Ici nous 
avons un retour complet ă Phiver mais avec des velltitâs printa- 
nitres, car dans la journte parfois, et malgre le froid assez vit qu'il 
“fait, il y a des rayons de soleil qui fond la neige dans les rues et les 
salit fort de boue. Dans la nuit, tout gtle sous de blancs clairs delune. 

Depuis samedi soir, nous 'avons partiellemeni du gaz; mais pas 
"encore dans mon. appartement, attendu qu'on ne pourra  poser. les 
appareils que demain ou aprâs-demain ; ils ne sont pas encore prâts; ; 
en tout cas, il n'y aura plus rien a faire avant la fin de la semaine; 
aussi Mariiza va en profiter pour soumettre toute la maison, piăce 
par piece, ă un grand lavage ct nettoyage. 

On est revenu chez moi de chez le commissionaire corespondant 
de Buzeiano et j'ai -demandâ: qu'on attende encore une douzaine 
de jours sans renvoyer la caisse. Les j jours de magasinage ne sont 
pas plus de 20 centimes, je crois, par jour, pour une caisse. 

Jattends que tu m'ecrives comment tu te sens et quelle est 

la dâcision au sujet de la consultation, avec le Dr. Cantacuzine. 
Aujourd'hui je „complăte et relâve (2) ma liste d'invitâs, en dă&- 

jeunant avec 7 d'entre mes €lăves. Jai pour cela un agneau que Pon 
m'a apportâ et, comme j'avais pour la fin le residu de 4 des moins 
agr&ables, je les râunis avec 3 bons 6l&ves pour ne pas me trou- 

ver... .(2) sans toutefois exclure ceux-ci ă mes invitations. Lă-des- 
sus je vous embrasse, de tout cur, tous les irois, 

Alez. 

LO 
. - . 

| Bucarest, le mâme 7 fevrier. 

Je viens de recevoir & ton nom les lettres.ci-jointes de R. Wrangel 

et Stuart; j'ai ouvert la premitre pensant qu'elle contiendrait 
quelque: chose de pressant; tu :verras ce qui s'y trouve; quant ă
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_celle de Stuart je Penvoie telle quelle. Jai recu, aprts Vavoir ex- 

pedi6 ma lettre de ce 'matin, celle que tu m'as tcrite pour me dâ- 

crire votre voyage, votre retour A Argeș et Pemploi de la journte 

des fiangailles. Ă demain, les nouvelles de la noce que j'attends. 

Dans la journte, les installateurs du gaz ont fait aujourd'hui 

beaucoup de progris et j'ai tout licu de croire que mereredi .au 

plus tard, tout sera fini. Le temps continue ă ctre froid malgr& le 

beau soleil. Depuis ce matin, je n'ai pas. V'autres nouvelles, si ce 

west que j'ai dejeun€ avec mes septs jeunes gens qui ont fait hon- 

neur'au Borş de miel, au macaroni ă litalienne,-ă P'agneau îrit 

garni de la pure de marrons ct pour dessert unc.. .(2) â la bonne 

femme. Mes invites, comme tu le vois, sont d'une espăce qui 'ne dit- 

fire probablement pas beaucoup, quant au rang social, du monde 

dans lequel vous vous trouvez au milieu des fâtes nationales d' Argeș; 

mais, ma foi, au milieu de ce monde on sent du moins le conten- 

tement de savoir qu'on fait du plaisir a ceux avec lesquels on se 

trouve et qu'il n'y a parmi €ux ni envieux qui font mine de sou- 

rire, ni mâchants qui se gorgent de vos liberalites et se moqucnt. 

de vous en dessous. | a 

Quoique ce monde ne soit pas toujours du meilleur ton, du 

moins ou n'y trouve pas au fond de la faussete. Vos liberalitâs sont 

pour eux des bienfaits et de bonnes et utiles lecons. Donc, con- 

tents et bien portants, je tâcherai de faire de meme. 

Milles tendresses, | 
Alez. i 

LI 

“Bucarest, le 8 fevrier 1894. 

Ma chîre Sacha, .- 

Jai regu aujourd'hui vers 10 heures la lettre ou, en me parlant 

de la noce, tu me fais part des intrigues que l'on fait lă-bas contre 

Pelection de PEvăque Timuș. Aussitât, ta lettre en poche, j'au couru 

chez lui; mais ne Payant pas trouvâ; i-am lăsat răspuns că-l aştept
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acasă. Îl n'a gutre tarde ă arriver chez moi au moment ou je me- 
mettais ă table, avec 8 de mes âlăves autour de notre table, 

Maintenant tous les appareils ă gaz sont placts. Cela ne veut 
pas dire que je les ai allumes 'en plein jour. Je ten parlerai avec 
plus de details une autre fois, car en ce moment sorti de dâjeuner,. 
Borgovan avec lequel j'ai des travaux pressants, vient d'arriver. 

Aussi je reprends ma conversation avec Timuș. Je lui ai lu la. 
Lettre; îl en a ressenti beaucoup de plaisir; mais il sait depuis hier: 
soir que toutes les chances ă lEvâch& sont contre lui, qu'il y a eu 
entente entre le ministăre, les corps lâgislatis et le mitropolitain. 
pour que eronim, le vicaire, soit 6lu ă Argeș et un autre Moldave, 
Dionisie, ă Buzău? Donc, avec tous les regrets qu'il tâchait de 
cacher, il m'a dâclar6 qu'il 6tait inutile pour lui de tenter nim- 
porte quoi. Je voudrais que ce petit incident ne tourne pas contre 
notre Th&odore, mais, le cas &chouant, je me charge d'expliquer: 
au mâtropolitain quiil a eu tort de ne pas prevenir Damian de 
Venvoi de son &missaire, que notre gendre aura pu prendre pour: 
un agent contraire au mitropolitain. Je finis en toute hâte en vous 

" embrassant. tendrement, | 
Alez. 

LII 

Bucarest, samedi, le 12 fevrier 1894. 

Ma chtre Sacha, ” 

a! s'est pass€ cette fois encore plusieurs jours sans que je t'&- 
crive. C'est que c'âtait prâcisâment la sârie de mes legons et, cette . 

fois-ci tout spâcialeinent, j'ai eu beaucoup ă faire pour mes cours: 
et pour mon &cole. Dans Pintervalle, j'ai regu, pas tous les -jours, 
mais plusicurs fois, deux de tes lettres, en mâme temps. Tout en: 
regrettant les frais que ces festivites entraînent pour nos enfants, 
J'aime bien apprendre qu'ils se sont amusts et qu'ils ont r&pandu 
du contentement autour d'eux. Hier, Steriadi qui est venu comme 

“d'habitude le vendredi dâjeuner avec moi, m'a dit avoir lu dans
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je ne sais quel journal roumain (il ne se reppelait pas  lequel). quel- 

ques mois sur la noce d Argeș dans lesquels on disait que c'etait 

“oi qui avait 6t6 marraine et que moi je m'tais fait reprâsenter 

„par Theodore. Je regrette qu'on aie: enleve ă nos enfants ce qui 

- leur revient de droit.. o 

2 Qui a pu faire cette: fausse communication aux journaux? 

Maintenant vous allez avoir les ennuis ct les frais, beaucoup 

moins profitables de la râcrutation 2). Le repos et economie eussent 

&i6 beaucoup plus agrtables pour vous tous. Mais enfin, courage ! 

Pourvu que ta sant ne se ressente de ces nouveaux tremballages. 

Enfin, quand vous serez quittes, j'espere te voir ici et, si e "est pos- 

“ sible, les enfants aussi. 

L'installation du gaz est tout ă fait terminte depuis hier et nous 

nous ressentons avec plaisir de ses avantages, ! Nous allons voir ce- 

“pendant ce qu'elle nous donnera comme râsultat dans -la dâpense. 

Je pense que Maritza ne tardera plus gutre inaintenant ă-commencer 

ses grands ncettoyages qui s'effectueront en mâme temps que vos 

dures journees de rtcrutation ă Argeș. Le froid est toujours trăs 

vit et la neige tache de blanc 'toutes les toitures et.les endroils 

- non piâtines par les passants. Mais € en somme, le temps n'est. pas 

râs desagreable. | 

Je ne sais plus rien au sujet de Le alsetian: des” &veques. Ă ce 

qu'il parait cependant, le gouvernement a d'autres chiens ă fouetter 

en ce moment, grâce aux dâmissions des ofliciers, aux râvoltes contre. 

la 'loi du...(?), aux brigandages de Mărunjelu et compagnic, qui 

dâfient ouvertement la police. 

Cela cloche de tout câte: j'ai eu lidee de faire visite au. Mitro- 

„politain et de me plaindre ă lui: de ce qu'avant 'd'envoyer des 

&rhissaires secrets ă Argeş, il ne nous a pas temoign& la confiance 

de nous prevenir, parce que en somme tout faisait croire que lui, 

il Stait pour Timuș et que Thâodore &tait en droit de le croire, mais 

1) Forma recrutation nu există în. franțuzeşte, ci numai recrutement. A. 0. 

procedează aci ca şi în altă parte unde întrebuinţează de asemeni resuscit ation 

în loe de resurection. (Vezi scrisoarea LIV).
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je-n'en ai rien voulu faire avant a avoir recu de toi une râponse ă 
“la lettre ou je te 'parlais de cette affaire. Je" pense que cette r&- 
ponse de toi je Paurai tantât. En attendant; je vous: embrasse 
affectueusement tous! les trois, 

Alea, 

LILI 

Bucarest, lundi matin, 14 Îeorier 1894. 

Ma chere Sacha, | 
Hier, j y'ai regu la lettre qui contenait le billet du 50 fe. que je 

m'en vais changer tout ă-Pheure: pour ten expedier la valeur par 
_1e telăgraphe, si c'est possible. 

“Aujourd'hui, j'ai eu deux lettres de toi. Vous devez atre au 
beau milieu de ennuis du recrutement 1). Je vous. plains d'autant - 
“plus que j'ai moi-mâme pour le quart d'heure pas- mal - d'ennuis, 
Vargent. Si cela n'âtait pas, je me sentirais. assez - content de voir |. . 
„mon &cole marcher assez bien et ma santă aussi ; mais on ne peut 
pas tre sans trouble, dans ce bas monde. - T 

- C'est vrai, mais pas consolant, Quand votre recrutement sera: 
fini, Jattends que tu m'annonce ton arrivee. Je ne crois pas'que 
le grand nettoyage de la maison puisse âtre fait avant -cela, car - 
Mariiza pretend — et cela n'est pas faux — qu'il fait encore. trop 
froid pour entreprendre ce travail qui laissera portes et fenâtres 
grandes ouvertes, ce qui pourra nous combler de rhumes, rhuma- 
tismes, etc., choses trăs. peu agrâables et encore moins opportunes, 
-quand en manque dargent et qu'on en &prouve des soucis. 

Ce que je sais de l'affaire Timuș, c'est ce que tu m' &cris, 'car ici 
je n'ai plus vu personne; je'n'ai mâme pas communiqu& ă celui-ci 
tout ce que tu m'as crit de flatteur: pour lui (apr&s la premiăre 
-entrevue dont je Vai d6jă parle), car.avec' la prâtraille, on ne sait 
jamais ă quoi s'*en tenir; “ils sont si cachotiers et si versatiles, 'que 

le mieux ce est de les laisser ă leur chances ou ă leurs intrigues. Je 
„dis cela, du moins en 6e qui me regarde. personnellement.: tă cun anina 

1) Aci e forma corectă: recrutement (vezi măi sus nota î, p. 420). * 

"27
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Je finis, ma chtre. Sacha, en vous embrassant, par la penste, toi, 

notre fillette chtrie et son gros comme elle dit qui, ă'ce que je vois, 
se met aussi beaucoup en peine pour les affaires des autres. 

C'est malheureux quand on a le cour et Pesprit ainsi fait que 

Pon se laisse impressionner par toutes les sottises et les mâchancetâs 

humaines. Courage et bonne chance en tout. 
i Tout ă toi, 

- Alez. 

| LIV. 

Școala Normală Superioară 
„din Bucureşti 

Cabinetul Directorului Ă N 

_ Bucarest, 16/28 < feprier >. 1894. 

Ma chtre Sacha, a 

Je t'€cris quelques mots en toute hâte ce matin avant de con- 
tinuer le travail qui m'a „occupe tout le temps ă partir d'avant-hier- 

-aoir. J'ai entrepris de faire devant mes flăves normaliens, demain 

jeudi, ă lPheure de ma confârence, une lecon modele d'histoire, telle 

que 'je voudrais qui'ils en fassent toujours lorsqw'ils seront pro- 

fesseurs dans des Iycâes. Or la chose n'est pas facile ă mettre en 
pratique. Tu comprends que je veux en faire un vrai modele. De 
plus, cet aprâs-midi, j'ai ma legon ordinaire ă P'Universit€. Tout cela 
m'occupe au point que je n'ai guăre de loisir. Et ce.ne serait encore 
que plaisir si je n'avais des soucis de pânurie extrâme.. Entre autre, 

ou plutât, en plus, le commissionnaire avec la caisse de Paris, «îmi 

tot dă zor şi scrisori peste scrisori la adresa D-nei Jeanne Damian. 
Ma pauvre chtrie fillette ! | 

Au fait, comment va-t-elle? Je pense que bientât vous serez 
d&barrassâs de cette catastrophe de râcrutation?). 

Ici, ă ce quil parait, la politique est trăs, tres, tres tendue, et 
cela fait qu'on n'a pas Pair, je crois, de se prâocuper de election 
„des eveques. 

  

1) Din nou, forma incorectă, Ea se poate vedea în facsimilul publicat 
alături, unde e reprodusă tocmai această scrisoare, -
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Les gouvernants ont dWautres thiens ă fouetter.. Cela sent le 
commencement de la fin des conservateurs. Cette galvanisation 
du Beizadea Mitică a bien Pair de la ressucitation?) d'un Lazăr qui 
servira de passage entre Lascăr et la spargerea târgului. 

En voilă assez de politique. Je retourne vite ă ma lecon pour 
demain, et je vous embrasse tous les trois de -tout coeur, 

Alez, 

Ce que tu me dis au sujet du...(?),car le bonhomme me donne. 
du souci. Îl mvest aussi peu. sympathique que son frâre Ștefan 
m'âtait agrtable. Cela provient de leur difference complâte de 
nature et d'&ducation. | 

- Bucarest, vendredi, le 18 fevrier 1894. 

Ma chere Sacha, | 

Avant d'aller faire ă 914 ma legon ă PUniversită, je jette ces 
lignes sur le papier, pour te dire que j'ai bien penst ă vous, aprts 
avoir. regu ta lettre-d'hier, oi tu me dis le travail quc tu as fais 

tout cu souffrant, ayant ă ta. charge notre fillette souffrante et 
alitee et puis toute la maison ă soutenir avec les hâtes peu diver- 

tissants qui vous ont encombrts pendant plusieurs jours. : Vous 

en voilă quittes, grâce ă Dicu, et j'esptre que tu auras dâjă pu te 
reposer un peu, surtout si Jeanne est dejă complâtement remise. 
Je souhaite Pune et Vautre ct je pense que tu ne tarderas pas ă 

m'annoncer ton arrivee ă Bucarest. Ce que je regrette, c'est de me 
trouver dans de si pesants embarras pâcuniaires. N'âtaient-ce ces 
ennuis, eh, existence: serait supportable tant que Pon est bien. 
occupt de choses qui vous interessent. Et mon 6cole et mes cours 
sont de cette nature. Il est vrai que je ne puis pas toujours arriver ă 

realiser tout ce que je desire, mais enfin, avec de la bonne volontă 
2 

  

1) Vezi nota n. 1, dela p. 420.
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et de Vintelligence; on se tire. Waffaire. Il n'en est, hâlas, pas de 

mâme „pour les affaires d'argent, car: dans celles-lă, :par malheur, 

je ne suis 'gutre entendu; au contraire, ai la mal chance d'âtre 

tout ce.quiil y a.de plus brouillon et de plus inapt. Mais, parlons . 
Wautre chose. Pas des bals de la: cour. «L'indâpendancey doit vous 

en dire plus que je nv'en sais.. Pas non plus des Evâques. Tout ce 

que j'ai oui dire c'est que les chances de Timuș ont lair de monter. 

"Tant mieux, cela vous fera plaisir. Je te dirais que, depuis une di- 

_zaine de jours, je suis en assez ferventes relations avec le Spitzerul 

(pas votre Volt) de Zizine qui fait pour moi des photographies 

pour les projections de mon cours. Celle 'que je faisais faire chez 

Socecu me ruinaient. Nous allons voir si celle de. Zizine qui ne me 
coiteront - que les verres, vont faire le meme service ! Ce: matin, 

il pleuvotte ici sans. qu'il fasse tr&s froid. Dâcidâment, le printemps 

s'annonce et je suis trâs content en pensant que, dans 3 ou 4 sc- 
maines, on pourra dâjă mettre la main au jardinage. Je finis en vous | 
embrassant tendrement tous les trois. | 

. „Tout a. toi,. 

e Alea. 

LV Da 
Bucarest,. dimanche, 20 Jevrier 1894. 

y 

Ma chere Saclha, 

incident de la. pension est clos! ! Voici cependant la r&ponse de - 

Wrangel. Locusteanu m'ayant dit. que ta pension pour janvier 

Vâtant dejă parvenue, je n'expedierai la lettre de toi pour Stuart 
que si tu me repătes cette demande que j'ai trouvâe dans ta lettre 

de ce matin. qui me racontait les ovations de votre. (2) en proie 
desquelles vous vous âtes-trouvâs tous trâs unis Pautre j Jour, apr&s 
Velection. Je comprends bien votre &motion; je les tprouve aussi 

parfois; mais quand on y râflechit, on sent, hâlas! combien tout - 
cela a peu de fond et de vtrită, tout en ayant de la sincerite au -
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moment mâme .o0h Pon fait les manifestations. "Un jour, aprâs. „. 
Venthousiasme, Vivresses du moment tombe et il n'en reşte plus 
que le petit train de mesquineries et d'&goisme personnel de la vie . .. 
ordinaire. Je suis pessimiste dans ce que je dis, mais i ai fait Vex- 
perience de toutes ces choses-lă dans la vie et tu sais que, de ma 
nature, j'aime peu la popularită. Je n'en suis pas moins content 
de savoir que cela vous a donne quelques moments de douces sen- 

sations. Dieu veuille que nos enfants soient toujours aimâs et 
respectes mâme dans ce petit coin bien retirâ. Dans ces derniers 
temps, j'ai dă m'occuper pour mon cole de Phistoire de Jules 
Cesar et ce grand homme, en passant pour aller en Gaule dans un 
petit bourg. des Alpes disait ă un de ses lieutenants qui parlait . 
avec mepris de Pexiştence de ces pauvres petits bourgeois: « J'ai- 
“nerais encore mieux tre le premier, parmi eux,.que le.second ă: 

„Rome ». Done, je souhaite que nos enfants soient toujours heureux,. 
» comme Câsar, d'âtre les premiers ă Argeș et qutils n'arrivent pas 

ă âtre confondus dans la foule mâchante de Bucarest ou d'ailleurs. . 
Je continue ă âtre dans de'trts mauvais' draps pâcuniaires, mais 
j'ai quelque espoir de me dâpâtrer bientât. Quand ce sera fait, 
— si cela Pest comme .j'en nourris Pespoir —je me sentirai bien 

content de vous râunir tous ici. Peut-âtre alors, ferons-nous aussi: 
“la petite fâte musicale que je projette mon &cole pour un soir. 

Ce qui me le rappelle, c'est. que j'entends brailler le choeur sur la . 
- direction de Bănulescu. De plus, 20. de 'mes jeunes gens vont aller 

tantât au Î-er concert symphonique. Javais aussi une bonne place: 
„ offerte, comme les autres, par- “Wachman, mais j'ai ă travailler au- 
jourd'hui. et jai donn& mon billet ă Locusteanu. | 

„Ce soir, jiirăi cependant peut- -âtre â la dernitre reprăsentation | 
de Mounnet Sully « Oedipe roi». Je n'y ai pas mis les pieds. Mais il: 

a produit de Penthousiasme dans notre public. Et en effet, il a 

“un jeu qui ne peut que plairei ici, tout exagers qu il parut ă.beau- 

coup de monde ă Paris. - 

Le temps s'est mis tout ă fait au printemps aujoură? hui; cela 

n'empâche pas que hier, comme un nouvel Achille,j'ai eu mal
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a la cheville et j'ai pass6 ma journâe alite avec force compresses.. 

Heureusement, c'est pass6. 

" Mais j'âcris trop et ma main se refuse ă cet exereice. . - 

Je vous ''embrassc tendrement touts les trois. 

. Alez. 

LVII 

Bucarest, jeudi, le 24 fevrier 1894. 
Ma chăre Sacha, 

„ Quelques lignes ce matin en toute hâte ayant mes legons ă 

preparer pour tantât. Hier soir, pendant que j'Etais a PUhniver- 

site, Olga est venue ă la maison, mais ne m'ayant pas trouvă, 

elle doit revenir aujourd'hui, et, comme elle repart, dit-elle, demain 
“a 9 heures, je tâcherai de vous avoir quelques legumes frais. J'espăre 

trouver mâme de ceux que Lon apporte comme premitres trufanda 

de -Constantinople. o 
Maritza fait des. brioches et nous vous en enverrons. 

Locusteanu doit t'&crire pour te dire qu'il a regu depuis long- 
temps la pension de janvier et qu'il la distribute; Celle de f&- 
vrier. ma pas encore fait son apparition. 

On a nettoye.la chambre ă coucher et le salon. On procedera 
methodiquement aux autres pitces. - 

Le ministre a, depuis hier, en moins, Jaques Lahovary. On 

pretend —, que Dieu exauce les veux de ceux qui le disent et le dâ- 
sirent — que le Siebenhosen1) s'en va aussi. «Unde e norocul! la. 

" pourvu qu'il ne soit pas remplacâ par un Arion quelconque !. 

Je vous esptre tous pour les premiers jours de- mars ! Pourvu 

que le temps reste alors aussi gai et doux qu'il est ici actuellement. | 

Costică Caracaş a &t6 hier chez moi pour preridre conge. Il est: parti 
pour Î5 ou 20 jours en Italie ou il verra.... 

Jai tout dit. Je vous embrasse de tout cour. 

Au revoir. Portez-vous bien s'il vous .plait! 

: 

Alea. 
1) De data aceasta porecla lui Tache Ionescu e în nemţeşte,. . 
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__P. 85. — Yoiei une letire que ai recue hier; je Vai ouvertei! _:--: 
parce qw'elle n'âtait adresste quwă moi, et, j'ai cru que vous trou- i 

verez de Vintârât ă la lire sans en rien dire.-Je crois que nous avons 
pris avec Alexei et Vasile, de vilains drâles ă notre charge. Îl serait 
bon :4y aviser,. a 

LVIII 

"Olah Szent-Gyărgu, 
Besztercze-Naszod ( Transilvania), 

mardi, le 11/23 juillet 1894. 

Ma chere Sachă 1). - i 
2 .„Arriv6 depuis avant-hier soir ă Vendroit au nom compliqu€ 

«qui est en tâte de cette page et quiil faut copier trâs exactement 

sur les enveloppes de tes lettres, si tu tiens ă ce qu'elles m'arri- 
vent, je me suis senti bien fatigu€ du long voyage que j'ai fait en 
-chemin de „fer par de si grandes chaleurs. Je tai envoyt un tâl&- 

gramme que jai expedis ă la station voisine de Rodna qui n est 

„pas ă moins de distance qu une heure et demie d'ici.. 

Quant ă la localit€ ouă je me trouve, elle est trop exclusivement. 

xoumaine pour que le Gouvernement. hongrois accepte ă y &tablir 

“un bureau tâlegraphique. Et cependant, toute simple et naive 

qu'elle est,. elle ne manque pas d'avoir des agrâments,. Et tout 

MVabord, c'est un pays:si essentiellement roumain, si depourvu 

'&trangers et de Hongrois, qu'il me semble que cela ne peut pas 

(et en.tout cas ce ne doit pas) ne pas âtre ă nous. Mon patriotisme: 

se developpe beaucoup plus quand je me trouve dans les localitâs 

- roumaines qui ne nous appartiennent “pas encore.. 

| Mais, j je. dois te parler un peu aussi du. voyage que j'ai fait pour 

-arriver ici, D'une traite,. entre 3 h. de Vaprts-midi et 11 h. du 

soir, samedi, j'ai fait en chemin de fer le trajet de Braşov ă Cluj. ” 

  

1). Seria de scrisoti 'care urmează (LVIII—LXVIII). au fost publicate de. 

«d-l Al. Tzigara-Samurcaş în € Convorbiri Literâre » anul LXVII, Iulie— 

:Septemvrie 1934, p.: 4125. Ma | : Pin -
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De crainte, de: fatigue et dincommodită, j j'ai. renonce ă pn grebtor 

en route ă Blaj; , est ât& un jour. de perdu. = 
Ă Cluj, j'ai bien repost dans un hâtel res luxueux, oii la nuit 

m'a coât& aussi cher que dans le plus luxueux des hâtels' de Paris. 
Lă, j'etais tout ă fait en pays hongrois, et par consâquent tout 

ă fait hostile aux Roumains. 
La ville est grande et bien bâtie. Depuis que je ne Lai vue, 

clle s'est beaucoup developpâe: belles maisons, rues propres, tram- 
ways A vapeur partout. Mais avec son esprit tout ă fait hongrois, 

je me disais en la traversant dimanche matin a 7 heures pour aller 

ă la gare, que c'âtait une ville destine ă pârir bientât sous les 
îlammes et la devastation, car elle assume toutes les vengeances 

du peuple' roumain, attendu que c'est lă que chaque jour on con- 

damne ă la prison et aux amendes les patriotes roumains: De Cluj 

a Bistritza, ou je suis arrive ă midi, j'Etais dans un train de pro-: 

vince qui n'allait pas plus vite qu'une voiture ă deux bons che- 

„vaux, Ă Bistritza, dans hotel oi je suis 'descendu pour prendre . 

un dâjeuner et louer une voiture, îl y avait un grand banquet po- 

litique offert au ministre de IInterieur, Hieronymy, qui se trou- 

vait en excursion politique. 

Les Hongrois celebraient leur triomphe contre les Roumains. 

Ceux-ci s'abstiennent de prendre part ă ces- manifestâtions.' Au 

„„ milieu de ce brouhaha, je suis parvenu, grâce ă mon parler rou- 

nain qui sonnait bien- agrâablement aux oreilles, ă trouver une 

voiture, qui en espace de quatre heures, par une route de mon- 

tagne, de toute beautâ, m'a ment, d'abord ă travers deux riches- 

villages saxons, et puis ă travers de hautes montagnes couvertes , 

de sapins et parsemâes de cabanes roumaines jusqu'ă Saint-Georges. 
Ici, j'ai retrouv& la famille de Borgovan et, depuis notre arrivâe, 

je ne fais que voir et causer avec des professeurs et autres citoyens 
roumains, qui tous exubirent d'indignation- contre les violences . 
hongroises. Mais ici, les Hongrois n'osent pas venir et quoique 
tout. soit encore bien primitif, on y vit d'une facon peu hig-life, . 
mais trâs cordialement. Il y a hâtel, restaurant, promenade, bains, |
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sources, musique, et.tout ce qui. constitue une station balnţaire ; 
mais tout cela dans des proportions et des conditions” humbles et 
“transilvaines. Ca la fraţii de dincolo! 

Aprăs m'âtre log& deux nuits dâns Phâtel — pas chic du tout, — 
ai trouv& maintenant un petit chalet rustique (adică o căscioară. : 
de bârne văruite )' dans les hauteurs, parmi. les sapins, et lă, la vue. 

-et Vair sont. dâlicieux. Aussi, je suis en train de m'y installer et, ds... 
demain, nous commencerons avec Borgovan ă travailler ă notre « Carte: 
de Cetire» pour les enfants, Je pense que ce travail rtussira, d'autant 
mieux que les conditions mattrielles dans. lesquelles nous le faisons 
sont tr&s propices pour ce genre de sport, comme dirait notre Jeanne. 

Figurez-vous du: reste que sous le rapport de la nature, lPen- 
droit oi je suis est presque tout ă fait ce qu 'est la vall&e: d Argeş, Ă 

“en amont de Corbeni, avec la rivitre en moins. (le „Someş qui. du. 
reste ressemble beaucoup ă: P Argeș). et se trouve dans une vallâe voi- 
sine, ă un kilomâtre, ayant la forme: d'un entonoir de montagnes, 
dans lequel jaillissent les trois sources mintrales de St.- Georges. 
D'eau, malgre sa petite odeur quelque peu sulfurique et son goât 
un peu sale et: un peu ferrugineux, est tr&s potable et s'associe 
au vin aussi agreablement que le borvis. On Pappele'ici le borgut. 
Tout le monde en boit en place d'eau ordinaire. a 

* Enfin, je suis bien content de respirer un air excellent - et de: 
vivre quelque temps parmi des gens au milieu desquels on &prouve 
une vraie satisfaction ă raifermir ses sentiments patriotiques, Peut- : 

„tre vous paraitrai-je bien -chauviniste,” tant je râpâte souvent” 
la mâme rangaine patriotique; mais c'est lă le:sentiment qui me . 

fait le plus de plaisir, “moral, depuis que je me trouve ici. e e 

LIX . o | 

„. * Jeudi matin, le 14 juillet 1894. 
“Ma chăre. Sacha, 

a ..Je te râpăte que la position de la maisonnette que j'occupe- 
est “charmante; mais je ne- puis pas. en dire autant du mobilier.” - 

" D'abord ici, non. seulement les sommiers, mais mâme les matelas
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de laine sont partaitement inconnus. Les -paillasses sont les seuls 

meubles cubiculaires. Mais comme Pon me gâte beaucoup ici, &tant 

connu litterairement par tout ce qui est professeur et lettră ici, 

— et c'est en gânâral le public de la localită pendant la saison des 

eaux; bien entendu, c'est le corps professoral roumain de Tran- 

sylvanie; comme je suis choy& — dis-je — on m'a organis& avec 

des coussins, un lit plus, supportable. Ce qui est encore plus dif- 

ficile ă trouver, c'est une armoire pour mon linge, qu'il m?est bien 

ontreux de toujours puiser dans une malle. Mais Dieu est genâreux ! 

et les St., Gâorgiens s'y mettant, comme ils le font, les braves gens, - 

je crois que bientât j'aurai un bahut quelconque pour mon linge. 

Ă part ces petites misâres, qui sont plutât amusantes que pânibles, 

Pair, la localit€, le monde environnant, tout m'est agreable ct je 

ne me plains pas d'âtre venu. Cela mtest bien plus agrâable que. 

n'importe quelle autre station. d'eaux â facon high-life. 

LA 

| | Samedi, le 16/28 juillet 1894 
Ma chere Sacha, | | o 

„„Ici le climat est beaucoup plus temper€. Le soir mâme il: 

fait assez frais. De plus, comme il a beaucoup plu cette nuit, la 

matinâe est toute impregnte de vapeurs blanches qui traversent 

les montagnes que j'ai en face de moi, dans tous les sens. Dăcidt- 

ment, je me plais fort dans cette localit€. Dans ma chambre rustique, 

sur le versant de la montagne, et que j'ai enfin pu meubler, mâme 

dune armoire (non pas ă glace, bien entendu), j'ai clou& en face 
de mon bureau improvist toute la collection de vos photographies 

d' Argeș; la maisonette, la victoria. avec son attelage ă quatre, 
Jeanne en amazone de village, ete. Pour ce qui est du travail ă 

ce bureau improvist, il s'est râduit ă des 6preuves ă corrigerl); 

1) E posibil, ca A; O.''să lucrez la corecturile volumului său, ultimul care 

a “apărut în timpul vieţii sale, şi anume acela notat în ediţia nostră cu £ şi 
D (vezi mai sus, Zehnica ediției de faţă, p.-101). o.
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car nous mavons pas encore commence avec Borgovan, le travail 
du livre de lecture primaire. 

C'est si bon de ne rien faire et de se reposer Vesprit et le corps 
dans un paysage si agreste. Ă part cette oisivetă, je cause beau- 

coup avec les gens dici, et, bien entendu, ces conversations ont pour | 

objet les persecutions auxquelles les Roumains sont en but de la - 
part du Gouvernement hongrois. On ne pout pas se figurer â 
quclles vexations ces braves gens sont exposâs! Cela ne peut pas 
durer longtemps, et, si les Hongrois ne se ravisent pas et n'arrivent 
pas ă devenir plus toltrants pour les “Roumains, les aifaires pour- 
raient se compliquer tr&s dangereusement ! . 

„. „Il est question de faire quelques excursions dans les environs 
qui, ă en juger par la route que j'ai faite ă partir de Bistritza pour 

ârriver ici, doivent: âire tr&s beaux. Ce sera pour la semaine pro- 

chaine, car celle-ci est consacre ă la paresse. Je n'ai fait qu'une 
scule promenade â pied, et cela a €i€ ă la poste qui est dans le vil- 
lage de St.- - Georges, sur la rive du Someș. 

LXI 
Lundi, le 19 juillet 1894. 

Chtre Sacha, 

..„+Mon temps se passe agrâablement grâce âă Pendroit qui est 
agrâable et aux relations avec de braves gens, tous Roumains de 
Transylvanie qui sont râunis ici et avec lesquels je passe de lon- 

gues heures ă converser des choses intâressantes, Une bonne partie 
de ces conversations a pour objet la politique de ce pauvre peuple 
si arbitrairenient trait par les Hongrois; cependant. je me fais 

un devoir de leur conseiller la prudence et la patience, car il'sem- 
ble' que leurs agresseurs ! tiennent en ce moment ă les exaspârer 

pour produire 'quelques. excts dont les. dominants profiteraient. 

pour broyer,un peuple qui n'a pas de dâfense serieuse , pour le 

quart d'heure. ' ” i --, 
.
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“ Hier matin, dimanche, jai 6t6 ă Peglise du village et jai &prouv& 

beaucoup de plaisir ă voir la vie simple et propre des paysans 'de 

Pendroit. Il 'y avait ici le vicaire ou protopop de a circonscription, - 

un jeune homme îrâs. distingu& avec lequel j'ai caus longtemps. 

trăs agreablement;.il y a aussi, entre autres, un juge local cet le 

+ directeur. du Iycâe roumain de Nassaud, avec lequel je fraye beau- 

coup. Je ne parle pas. de plusieurs jeunes gens de la localit€ que 
„je connais de Bucarest, ouă ils ont complete leurs &tudes et qui oc- 

cupent des chaires “dans notre pays. Le soir, il y a eu grand bal: 

- et, tout simple que c'âtait, on s'y est beaucoup amus€; on y 6tait 

“Wautant plus content que, dans la matin€e, le bruit s'âtait r&pandu 

que les: gens d'armes hongrois avaient.tut le Dr.. Lucaci, -lequel 

avait fait râsistance, disait-on, lorsqu'on est venu l'arrâter.. Cette. 

“mouvelle avait produit une consternation gânârale et Pon se pre- 
parait ă un -vrai deuil national quand, vers le soir, la nouvelle a. 

- 6te d&mentie, ă la grande joie de tout le monde. Ce bal plus ou 
moins champâtre m'a retenu €veill jusque vers minuit; ce qui. 

est tout ă fait hors de mes habitudes. Aussi me suis-je r&veillă ce” 

matin bien aprâs lPheure matinale, —4. heures — qui est mon 
heure habituelle. 'Aprâs mon reveil, j'ai eu un trts grand ennui; 

que voici. Dans mon jardin de sapins, j'avais une charmante pe- 
tite poule toute blanche (o puică cu pinteni i), ă demi sauvage, que 

„je voulais apprivoiser afin de Pemporter ă mon depart d'ici et de 

la- porter ă Jeanne pour. augmenter son poulailler. Eh bien, . ce: 

matin la puica avait disparu; je Lai fait chercher partout par le 

paysan Costan (pour Constantin), qui me sert, et helas! il n'a re- 

"trouv& qwune partie de ses plumes &parpillâes sur le sommet de 
la montagne; L'Epervier, “uliul,. Pavait dâvorte ! 

En ce moment j'en fais chercher une pareille (si stest t possible) 
et celle-ci, .si je la trouve, je la garderai de prăs, afin de vous la 
porter; de plus, quoique ce soit bien difficile, je voudrais. me pro- 
curer ici un costume local de paysanne pour notre Jeanne. Je ne 

- serai pas auprts. d'elle pour sa fâte qui est. proche ; mais, ă mon 
retour, ce seront lă mes cadeaux; pour le moment je ne puis.que.-
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„ faire pour dle. ct pour vous: tous' les VozUx de Bonhetie les plus - 
pariaits. : - - - 

Iei, je m' occupe aussi accidentellement de mon âcole et jai d6jă 
fait une. recrue pour mon contingent "de lan prochain; il ya un 
jeune homme qui a fait de trâs bonnes &tudes au Iycte roumain * - 
de Nassaud, et qui voulait aller complăter ses &tudes dans le'pays; 
al est en train de se pr&parer pour le concours de mon cole normale, 

„Voila comment mon temps se passe. 

- . ... . . . . . . . .'. |. |. . . . . . . . 

LX 
- 20J1 juillet 1894. 

Ma chtre Sacha, .. - - 

„+ Hier nous avons fait une longue excursion de quelques 
25 kilomătres vers le Nord dans une vall&e toute de : sapins ou les 

- Hongrois ont âtabli des bains froids. "C'est trăs pittoresque ; mais 
aussi îrs incommode pour les petits marcheurs comme moi; car tous 

les chemins, quoique propres et bien construits, sont en pente raide. 
- Les bains, dit-on, — car je me suis bien gărde d'en prendre. — 

sont glaciaux; 7 ou 8 _degrăs au plus. “Bere ! rien quă y penser- 
cela fait fremir. Lă, en grande compagnie roumaine de” Transyl- 
-vanie, dames et cavaliers, au nombre d'une trentaine, nous avons 

promen <sic> et din€. Dans cette vall&e &troite, parmi l6s rochers et 
- les sapins gigantesques, coule une rivicre bruyante qui a le trts 
grand tort d'âtre toute noire, couleur de plomb. Elle ne-Pest pas 
naturellement, la pauvre rivitre; mais comme tout le long de cette 
“vall&e, il y a des mines de plorab et d argent en exploitation, l'eau 
de la rivitre sert 2 laver les sables mâtalliques. dans des construc- 
tions rustiques dont: nous avons visits quelques-unes: Lă, eau 

acquiert cette vilaine couleur plombfe, qu'elle garde jusqu'â son 
embouchure dans le Someş, la' grande riviăre qui coule dans la 

vallee principale. Au confluent se trouve le bourg de Rodna (que 

ies Hongrois appelent: Orodna). Ă Rodna, j j'ai. trouve un coll&gue
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de PAcad&mie roumaine, le vicux Porcius, vieillard dă peu pres. 

80 ans et grand spâcialiste en botanique, qui m'a recu, moi ct 

toute notre compagnie, de la fagon la plus cordiale daris sa ca- 
bane, comme il dit, une maison champâtre au milieu d'une grande 

cour avec jardin, style tout ă fait campagne. 

Notre excursion qui a dure jusquwă 8 heures du soir, n'a pas 

&t dâsagrâable et s'est passte sans aucun accident. En somme 
cependant, St.-Georges est de beaucoup plus agrâable ă habiter 

que lalpestre et abrupte station balnâaire des Hongrois, dite 

Valea' Vinului, en roumain, et Borberek en hongrois. . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:. ... 

LXIII 

Jeudi, le 21/2 juillet 1894. 
Ma chere Sacha, 

„„ Puisque je parle des Roumains d'ici, je dois te dire qivhier 
pai cu Pun des plus jolis spectacles que Pon puisse avoir. 

Cetait, comme tu le sais, le jour de la St-Elie, jour ou les 
__paysans n'osent pas danser; aussi tout le village qui a quelque: 

“3000 habitants &tait venu, en habit de fâte, visiter les bains. Les 

sources oi !Pon boit, se trouvent situces sur un plâteau qui domine 
la vallse oă sont les âtablissements de bains et au:dessus. duquel 

s'elăve en terrasses un mamelon de rochers, de mousse, parseme 

de săpins. Or, tous les paysans et paysannes, depuis les vieilles gens 

_jusquw'aux enfants les plus petits, s'âtaient gracieusement groupâs - 

sur cette large 6levation jusqu'au pavillon qui est au sommet; 

C'etait splendide ă voir rtunis tant de paysans roumains, si pro- 

pres et si convenables, râunis paisiblement dans un site si pittoresque. 

Il n'y a pas de photographe ici, sans quoi j'aurais fait prendre 
cette vue si rare ct si gracieusement imposante. J'ai eu Vidâe un 

instant d'olirir une hora avec boisson â tout ce monde, Pun de 
ces jours. Mais, ă ce qu'il parait, les autoritâs locales ne permettent 
pas. des fâtes de ce genre.
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LX 
23 juillet 2894. 

Ma chere Sacha, 

„„.Je Vai dit que dans notre excursion de Pautre jour â la 
Valea Vinului, toute notre nombreuse sociâtă a âtâ trâs cordia- 

lement regue et collationce (c'est-ă-dire nourrie et abreuvâe) par 
le botaniste Porcius, qui, avec sa famille, m'ont fait ă moi les plus 

grands honncurs. De plus, toute la colonie di'ici a ct& et pleine 
d'&gards et dW'amabilite pour moi. J'ai cru done devoir ă mon tour 

prouver ma reconnaissance ă tous ces braves gens. A ce propos. 
j'ai pri le vieux Porcius de venir avec les siens, deux vieilles filles 
ă lui; dont l'une est veuve et n'a qu'une grande belle fille de 18 ans, 

toute rousse mais tres gentille et tres vallaque, puisqu'elle a &t6 
clevâe:ă VAsile Hâlâne ă Bucarest; Pautre une vieille fille, en 
tout quatre personnes; je les ai done invites ă venir prendre un 

jour le repas de midi dans mon hermitage aux sapins de St.-Geor- 
ges. Il m'a annonc& sa visite pour demain et je lui fais prâparer 
par Paubergiste qui me nourrit (moi seul et exceptionnellement) 
de plats au beurre, un copieux dâjeuner, pendant lequel la mu- 

sique locale (des laoutars hongrois, pas trâs bons) jouera. Aprts 

le repas, de 2 ă 5 heures, je vais inviter toute la sociâte d'ici, une 

trentaine de personnes, vieux et jeunes, presque tous professcurs 

et prâtres roumains avec leurs femmes et leurs enfants,et de plus 

quelques jeunes gens, €galement professeurs, ici ou dans le pays; 

cela fera une sorte de garden-part y, dans laquelle on dansera 

peut-âtre et ou je leur exprimerai ma reconnaissance pour le par-. 

„fait accueil qu'ils me font; . 

Vous voyez done que je donne des fates ici. Et je compte leur 

„dire. demain que . fai. saisi. cette .bonne .occasion.pour fâter. avec 

cux V'anniversaire de notre fille, Jeanne Damian, dont je me trouve 

eloign& pour: tre parmi eux. Je suis persuadâ que tous feront des 

souhaits tră&s sincâres pour elle et nous trinquerons ă sa santâ, non 

pas avec du champagne — par exemple — article inconnu dans
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la localite ! — mâis avec un petit: vin de la vallâe du Târnave, 

qui vaut bien le-petit vin d'Argeş. A cinq heures, ma fâte “sera! 

terminâe, je pense, car la musique doit se rendre ă cette heure 

lă ă la terrasse ou l'on prend les eaux, le matii . de 6a midi, et 
-. le soir de 5ă 7.... 

n. de o. 1 sie ca [d o... . . . . .'. . . . . . 

LXV | 

_.. Mardi, le 26/7 juillet 1894. 

- Ma chăre Sacla, Re - i 

„.C'est done aujourd! hui Panniversaire de “notre fillette; 

fatec i ici des avant-hier. J'ai eu ce jour —lă ă a dâjeuner mon vicux 
collăgue Porcius et sa famile ; le repas a &t€ bon autant qu'il peut 

Pâtre ici; j'avais arrang le verger de sapins en pente, en y.r6- 
pandant partout des velințe. Ceut &t6 trăs gentil, quoique c'est 

assez &troit pour les 60 ă 70 invites. Mais vers la fin du 'dîner, îl 

Y a eu une petite pluie fine; il-n'y a pas de salon; rien que des: 
piăces microscopiques. On a pens€ alors ă transporter musique 

„et butfet, dans la vallte oi est Phâtel avec un grand salon et une 
large allee au devant. C'âtait deja fait quand la pluie a cessâ et 

a 6t6 remplacâe par un soleil legtrement voil€ qui:a permis aux. 

danseurs et aux buveurs de passer agreablement. leur temps. jus- 

qu'ă 5 heures quand la fâte offerte par moi-a cess6, parce que lon - 
a dă se transporter aux sources oă la musique devait jouer regle- 
mentairement. Pendant la fâte, un vieil avocat de Pendroit,: M. 

Lica a levâ un petit toast en l'honneur de notre Solgabireasă- (Zap-- 
cioaica, en . hongrois) Ioana Damian et de son pîre â qui Pon fait 
ici de grands honneurs; (Cette fete oferte trâs exceptionnellement 
par un boier 'de Țara Românească). - 

„ Aussitât aprâs, un autre avocât, M. Triton, a tait boire a la 
- santâ- de: « Doamna Odobescu," absentă: dă i
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LXVI , -- 

De Venăreti, le za aoât: 1894: 

Ma chăre , Sachă, 

aaa Je e vous disais done que notre excursion acu pour: Dutt ascen- 
„sion en voiture et par une superbe cliausste (bien entendu) d'une 
haute montagne (1800 mâtres) que Pon nomme Rotunda et qui 

„:separe aujourdhui la Bucovine de.la Transylvanie., La. chausste 
„a partir de_St.-Georges ne fait que remonter le .cours du. Someş ; 
nous 6tions 3 voitures; j'en occupais une-avec un vieil instituteur 
local, en retraite,. Domidie, et sa. vielle femme; celui- la mâme qui 

m'a lou6 mon habitation. a 
Il connait parfaitement les localit&s, et il m'a tout expliqu 

“en route. Nous avons pass6 par Rodna oi nous avons fait visite 

au vieux Moş Porcius et ă sa famille. Puis-nous avons âtâ.ă la Nou- 
velle Rodna, ăutrement dit Șanţurile, oă il y a le dernier village 

de la Trahsylvanie, âtabli au temps de . Joseph II sur l'ancienne 
frontiâre de la Moldavie, avant 1779. Cest-lă qu'on voit la maison 
du douanier dans lagquelle a 'couch& Joseph II, quand, ă cheval 

„.A travers les montagnes,il est revenu de la Bucovine que sa mâre 

Marie Thertse avait prise ă la Moldavie. Toutes sortes d'anec- 
-dotes de ce temps sont restâes vivantes dans ces passages visitâs . 

par un-empereur! Pendant 4 heures de route, nous avons long& 
le Someș ă.travers les situations les. plus pittoresques; mais le com- 

ble a âte Pascension de la Rotunda par un vaste zigzag, dont leş 

“cOtes nous prenaient: chacune une - demi-heure ă monter, ă tra- 

vers. des forâts. seculaires de sapins et .de mâlăzes d'une .taille 'co- 
lossale; d'une part des precipices boiss, de, Pautre des _pentes 

montant presque â- angle droit. On voyait a des profondeurs - ef-. 

îrayantes la chausste par oi l'on avait pass€, une demi-heure plus 

tot. Aprâs 2 heures. de montte, nous €tions sur le sommet, plus 

nu que les penchants. De lă ou voyait vers la Bucovine; e 'eăt âte 

fort inttressant de continuer sur la rampe opposte; „mais îl &tait 

midi, il faisait faim aprts 6 heures de voiture. Nous avons fait 

„23
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halte sous les sapins et un copieux dâjeuner, prepare par pic-nic, 

nous a regalâ. Ă peu de distance, il y avait des Stâne de moutons 

et de vaches. C'âtait splendide. Au retour, la descente des rampes 

wa demandâ qu une demi-heure au lieu de 2 heures. Mais c'âtait 

eltrayant ă voir et je n'osais regarder du câte des precipices.. Vers 

le soir,nous avons repasst chez le păre Portius, oă nous attendait." 

une excelente collation. Vers dix heures, nous âtions de retour. 

ă St.-Georges. Dans notre compagnie, îl y avait deux tr&s gentils 

jeunes gens, les. frăres Vaida de Dej, tudiants Pun en mâdecine, 

Pautre en diplomatie, qui [ont leurs 6tudes ă Vienne par haine 

des Hongrois. On a caus& politique et litterature. Hier, je me suis 
repost et le soir les Portius sont venu ă St.- - Georges, etil ya euune 

petite soir6e dansante au Casino, ă laquelle j'ai asistă, contre mon 
habitude pour le soir. Mais c'âtait la clâture de la saison; le monde 
roumain s'en va d'ici dans le courant de la prâsente semaine, et. 

il n'y: 'restera plus que des Juifs 'ct des Saxons. 

LXVIL | 

Bistrita, lundi le 15| aoât 1894: S- te Marie, 

Ma chăre Sacha,. 

* Hier, par un temps superbe: qui me faisait bien regretter de 

quitter cette localită, dont, — quand-il n'y fait pas trop îroid, — 

le sejour est on ne peut plus agreable, vers les 2 heures de Paprts 
midi je suis parti pour Bistritza, sans projet de retour...  -. 

“A Bistritza, ou je suis arriv6 vers les 6 heures, j'ai 6t6 voir la 

foire; mais cefte anne-ci la police hongroise, trâs defiante, a em- 

peche les danses qui se pratiquaient ici, ă la foire, par grands groupes 
de populations.: A peinc, ai-je vu une petite hora someșeancă, qui: 
valait- tout au plus celle de St.-Georges. Ici, ă hotel, j'ai trouv& 

enfin un lit ă:sommier, et des îruits, des peches et du raisin; j'ai 
ausși pris cong& des belles: truites. de la montagne qui 6taient su-. 
perbes, excellentes- et ă vil prix ă St. Georges.:
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Iei, j'ai €te trăs gracieusement acceuilli par toutes les som-.. 
inites roumaines, que j'ai connu ă St. Georges. Ilier soir, — bien 
que j'etais horriblement fatigu&; —ils m'ont conduit ă une salle, 
ou, sur une sctne improvisâe et un nombreux publice compost de 
quelques citoyens roumăins culți, avec leurs dames,.et de 2 â 3: 
cents paysans et ouvriers roumains de Bisiritza, des jeunes gens 
ct. des jeunes filles de macons ct de menuisiers de la localite ont: 

„ jou& une pitee nationale et locale. Cela allait cahin-caha ; mais 
enfin, îl y avait tout plein de bonne volonte et pour des pauvres | 
ouvriers qui, de lcur vie, n'avaient jamais vu de thâtre, cela: prou- 
vait qu'ils sont beaucoup plus &clairâs que leurs coll&gues d'outre 
Carpathes. E 

LĂVIII | 

- Dorna- Vatra, mercredi, le 17 aoăt 1994, 

Ma chere Sacha, - o 

Depuis hier soir 9 heures, je me trouve dans cette localits de 
la Bucovine qui est placte pas loin de la frontitre de la Transyl- 
vanie que j'ai traverse hier, et tout pres de celle de Moldavie. C'est 
aussi une localit6 avec des eaux minârales; mais îl n'y vient que 

des Juifs de tous les pays environnants. C'est elfrayant comme 
cette race a envahi tout le pays de la Bucovine. I/endroit ne 

- serait pas dâsagreable; figurez-vous une bourgade avec d'assez 
jolies maisons de campagne, entremtlâes de maisons de paysans, 
de magasins juiis et mâme d'un assez bon hotel, ă deux 6tages, 
tenu assez proprement, (!!!) par des juifs civilises, ce qu'on ap- 
pelle par ici « Jidani, oameni faini ». Placez cet endroit dans un 

'paysage que on voit au confluent de l'Argeș avec le Vâlsan en 
ajoutant de part et d'autre de jolies cultures, entrecoupâes de. 

sapins sur les - collines. . Mais dans Vinterieur .du bourg des Juils, 

des rejuiis eti'rien que des juifs de toutes les classes et de tous les. 

aspects. Parmi eux, des paysans moldaves ou bucoviniens, ce 

qui revient au mâme et des beamters autrichiens. J'y suis done: 

23*



mp e - - OPERE LITERARE |. a” 

arrive hier soir, -un peu tard et. tres fatigu€ d'un: “long voyage, de 

Bistritza ici, qui a âte cependant magnifiquc comme pay sages de 

montagne "des plus varies. . - a „i 
„Hier matin, j'ai pris la route de la valle de Bârgău, toute semâe 

rien que de villages roumains; j'ai mâme fait une nouvelle em-. 

” plette de Catrinţe bârgăveneşti, chez une vieille paysanne de Prundu- 

Bârgău;. qui se trouve ître,. sans que je m'en doute, la sceur .du 

mâdecin de St.-Georges, ct qui avait dans sa cabane le portrait 
___ de nos souveraâins, dont toute la contrţe aspire ardemment â de- 

„.venir. les sujets. En. quittant la vallte du. Bârgău, la: route, .su- 
'perbe, monte' pendant 3 heures, une montagne nommsâe Măgura 

Calului, d'ou la vue est splendide, La descente se fait en Bucovine, 

sur la vallse de la Dorna. J'ai fait une halte de deux heures, dans 

la localit€ dite Tihuţa, oi j'ai dâjeun avec des provisions era- 
portâes de Bistritza, au bord d'un ruisseau entour6 de sapins. 

Tout'ce.la est bien vivifiânt! Et" ces localităs bien pittoresques. 

„Bucarest, Dimanche, le 21 acut 1894. 

* Arrive ă Bucarest. Se 
| A.: Odobescu 

ina | LXIX. 

” Bucarest, samedi matin, le 27 aoit 1894, 

Ma chăre. Sacha, .. ; “ - 
L'ăffaire de la cuisinitre est une formidable affaire ! Voici t trois 

" jours.que Lon court partout pour en trouver:une quelconque,. qui - 

veuille aller ă Argeș, et, malgre les promesses faites, elles ne vien- 
nent pas du tout aux heures oi je les attends. Aujourd'hui, pour 

tantât 9 heures, j'ai une nouvelle promesse, si je puis enfin mettre 

le grappin sur celle-ci, un tâlâgramme vous annoncera son depart de 

Bucarest, afin que, vous la puissiez guetter et attraper A son arri- 
"vee en gare ă Pitești. Il est 7 heures, peut-âtre aurai:je enfin'la chance 
de vous tâlegraphier aujourd'hui quand elle se msttra en. route. 

Ă part cela, je dois vous prâvenir aussi que je suis decid — quoi- 
que. la nappe &paisse de poussitre dont m" a parle Ștefan Drăgănesco 

+
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mEpouvante :au superlatif degrt et; quoique le ciel, tout _charg& 
de 'vapeurs-brălants,a Pair de vouloir arroser un: pu la terre, sans 
cependant s'y d&cider encore — je suis decidâ, :dis-je, ă .prendre 
Pun des trains pour Piteşti; en la journâe de lundi le 29 (un telâ- 
gramine: vous indiquera Wavance ce train) pour me rendre enfin 
auprts de vous. J; apporterai les costumes, les poulets ct 'autres 

- menus articles recueillis en voyage, mais j'aimerais bien qu'une 
deptche de vous, expâdite imediatement, aprâs la reception de la 
prâsente Îettre; me 'dise: apporte, les rideaux rouges (de notre salle 
ă manger) on toutes autres choses qui vous seront dâsirables. Je espăre 
que ce .ne vous sera.pas ă charge si je viens avec un petit...(?) qui 
languit ici de la chaleur et a bien besoin, le pauvre petit, de prendre 

un peu. d'air, meilleur. C'est avec Borgovan que j'avais Pintention 
de faire cette excursion de 3 jours en tout; mais en ce moment 

il est tout pris par la commission examinatoire. qui interroge les 

130" instituteurs primaires dont est -votre protege que j'ai bien 
” recommande .ă tout le monde. Le travail d'examens a commencă 

hier, mais sur huit questionnts, il n'y. en a eu: qu'un seul qui ait 
icussi. Aussi ai-je dit au Postelnicescu de-vos salons, de se bien” 
tenir quand dans 2 ou 3 jours son tour sera venu. | 

Hier, j'ai 'enfin. vu Șesti polştanikof 1). Entre autres, îl a 'carre- 
ment refusâ tout subside pour le voyage ă Stranger de Locusteanu. 

Jai done. conseill& ă celui-ci de tenter la fortune par des moyens 

„ clandestins, qui, ă ce. qu'il parait, ont beaucoup plus de -succâs 

auprâs du ministăre actuel. Pour le moment, Locusteano est parti 

cette..nuit pour Craiova d'oă il reviendra mardi ou mercredi. 

prochain. Si ' Locusteanu ne râussit pasă partir, cela d&rangera 

des projets que je faisais pour mon €cole et dont j'ai parle ă. Epta- 

“vrakiadis 2) et: qui ont imâme eu air - de lui. plaire. Mais peut-on | , 

compter sur.'un pantalon dWArlequin comme celui- la? 
; 

A 

  

E) Asi porecla lui Tache Ionescu e în usegte 1 Numai că jest însemnează 

+ şase nu «șapte» (Vezi n. î, p, âââ), | 
2 2) Aci porecla lui Tache Ionescu € în grecește, Dei n, 2, p hc:
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Je compte recevoir la râponse imediate ă ces lignes, une liste 
t6legraphique 'de tout ce que vous voulez que je vous apporte aprâs 
demain. Ne vous gânez pas. i 

. Je vous embrasse tous les trois, 
-: Alez. 

„LXXĂ 

Bucarest, dimanche matin, le „4/16 septembre 1994. 

“Ma chtre: Sacha, 

Je me reproche beaucoup de vous avoir laisss sans nouvelles 

depuis mon depart, mais les circonstances ont 6t6 telles — les 

circonstances cela vent dire les ennuis — que je n'ai pas pu micux 
faire, et en ce moment mâme j'eprouve une certaine gene de vous 

Gcrire, rien que pour vous raconter tous les tracas qui m'agitent 

ct m'aigrissent 'ici. J'ajoute ă' cela que cette lettre t'arrivera juste 
dans cette. redoutable journâe de. demain: qui vous menagait de 

.grandes inquiâtudes. .Cependânt je dois "vous âcrire et je tâcherai 

de dire le plus explicitement possible tout ce que j'ai ramassâ de- 
puis -avant-hier quand je vous ai quitte. 

D'abord en voyage, ai ramasse enormâment de poussiăre et 
un vent detestable qui poussait en avant: de gros nuages suffo- 

"- quents. Ă part cela, Pattelage Gtait excellant et il nous a conduit 

tout ă fait ă temps pour prendre le train qui du reste, & cause du 

grand. nombre de râservistes... (2) a 6t€ en retard de 35 minutes. 

* Aussi sommes-nous arrivâs ă Bucarest avec ce mâme retard. 
“Mon petit ami Dorel a dormi presque tout le temps du “voyage cn 

-voiture, mais il sest tenu &veille dans le vagon ou je me trouvais 

avec le jeune Magheru (le frâre de Poificier) revenu de Paris, un 
professeur. de PUniversit& de Jassy,  Tanoviceano et la Diva Irâne 
de Vladaya (?) ă qui Tanoviceano faisait une cour assidue. 
„.. Noublions pas que pendant. le „voyage .en. voiture d' Argeş ă 
Piteşti je me serais arrât& pour str assez souvent,. sil n'y avait 
cu tant'de.vent et si peu de temps disponible; pour cudillir des tas
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de porumbe, de mure et des -măceși (ce qu'on appelle en frangais 
des gratte-culs d'âglantier), afin de' doter' mes futures murături 
de tous ces petits ingrâdients. Je n'ai pas pu satisfaire ce dâsir, 
mais, je vous prie beaucoup, si les €lections ne vous coupent pas 
tous les bras, de faire cueillir-chez vous ces trois espâces de ....(?) 
pour me les envoyer le plus tât possible, - 

Vous: m'enverrez aussi, je vous prie, le petit flacon de Mon- 

leur (2) que vai oubli€. Heureusement je n'en ai. pas eu besoin 
depuis que je. suis ici. Toutefois je ne peux toujours pas chausser 
de botte mon picd droit dont Porteil est toujours un peu gonfl€,., : 
Cela n'a oblige ă acheter une paire de chaussons un peu plus justes 
que je porte directement sur les bas. Ce n'est pas €legant, mais 

<'est commode. J'ai remis au fiacre Costache le paletot ct le tartan 
«e Theodore pour qu'il les donne ă Matake; j'esptre que c'est fait. 
„Je suis trăs content de savoir que la cuisinitre et sa fillette que 

je ne connais pas vous aient fait un bon effet. Puisse-t-elle aussi, vous 

contenter par son service. „Maritza vous a €crit les “conditions aux- 

«puelles elle est engag&e, je .n'ai done pas besoin de revenir lă-dessus. 
Iei je suis tombs sur les difficultâs que le Ministăre fait ă notre 

abâcâdaire: Leurs exigences sont tellement ridicules qu'au risque 

de faire du tort aux contracts de Socec, j'ai declar que je n'ad- 
mettais aucune correcture ă mon euvre' de la part de la commis- 
sion. de sots qui juge les livres didactiques et qui chaque jour de- 
mande. de nouveaux. changements, a notre livre. -En dâfinitif, 

je. les, ai envoyâs tous-se faire f...'..:(2). ailleurs, les'7 cu- 
lottes' en -tâte 1). : Quel tas de chenapans ! Ils; mâritent certainement 

bien dWavoir le plus &clatant €chec dans les &lections. Du reste, si 
<cla n'arrive pas tout de suite; cela ne manquera pas aux €lections 

futures pour les chambres. Et ils ne Pauront pas.vole, comme Sept- 

ismene?) et sa plus indecente &pouse Peât fait des deux: puişori et 

le carujaş de la... de Theodore 3. 

  

1) Tot despre Tache Ionescu e vorba. 

:) De asemeni, o altă expresie care vrea să arate „pe acelaş: Tache Tonescu. 

3) Pasagiul acesta e foarte: obscur: -
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Maritza me charge de vous dire qu'elle a donne ă la cuisiniăre 
30 îr.. pour son premier mois; pour lequel la cuisinitre n'a plus 

que 5 fr. ă recevoir., | - 

“De plus, elle lui a donns 3, 50; ses fiaeres; 4,10 În. pour son che- 
min de fer — Să vă fie în ştire. 

La petite protegte. de Jeanne” est 'attendue ă Pecole profes- 

sionelle ou elle. est dâjă inscrite, malheureusement votre proteg& 

de Slătiari n'a pas eu de chance. L? examen auquel il s'est prâsent& 

ă „est trăs difficile; sur 90 candidats examinâs  jusqu'ă present, il 

'nya eu que 19 d' admissibles. Il n'a pas râussi ă âtre parmi ceux- 
„lă; je le regrette pour lui et je suis pein€ de ce qu'il ne miait pas 
donne la staisfaction de faire ce que vous-m'avez demande. 

- Depuis que je suis ici, j'ai vu plusieurs des boursiers ' que nous: 
2vons envoye ă Vâtranger, il y a cing ans. Ils viennent commencer- 
ici leur carritre didactique: Mehedinţi est-aussi dans le pays; mais- 

il a 'pass6 directement dans son village â Soveja, d'oâ il.m'a 6crit, 
_peut-âtre vViendra-t-il ă Bucarest. En ce qui concerne la demoi-. 
„selle B...... on m'a dit ici qu'elle aurâit fait: une. fugue, — non: 
pas avec moi, — mais avec un âtudiant qu'elle aimait et que : son: 
păre ne voulait pas accepter pour gendre. Est-ce 'vrai? je nen' sais: 

„rien; je n'ai pas eu Poccasion de voir le pâre et-je trouve inutile: 
de pousser Pindiscrâtion 'jusqu'ă lui demander ce qui en cst.: 

Locusteano dit avoir aujourd'hui ou demain la râponse. du 
bon-homme parent de Sempoiştanikof 1) (2) qui s'est charge de parler 
de lui ă la...  Eptavrakiadis 2). Ce serait drâle qu'il râussisse; dans. - 
tous :les cas, j'ai causă hier avec Locusteanu strieusement ct Pai 
prie -de-se decider vite, en lui faisant convenir lui-mâme que je ne 
puis pas rester (lui partant),. n'ayant d'autres aides que le grand. 

: (?) de Petrovici et... (2) de Valaori. 
„En “tout cas, îl s'occupe: aujourd' hui ă me faire une: situation, 

financitre ă.la suite de laquelle, je prendrai mes decisions dans 
Pi 

Ii. 

  

1) « Şapie' pantaloni» în ruseşte (Tacho- Ionescu), - 
2) « Șapto pantaloni e, în greceşti (Tache Ionescu).



_ CORESPONDENȚĂ... a "445 

les deux..cas; c'est-ă- dire, sil reste ici, ou s'il part. Je lui ai aussi 
dit que, tout degoâte que je suis par les &v&nements de la dernitre 
annte scolaire, je crois qu sii est .encore de mon! devoir” d'entre- 
prendre courageusement le ... (?) scolaire de cette annte ă mon 
cole, avec Pespoir que la situation sS'amtliorera de toutes les fa- 
cons, par les changements qui doivent venir au plus. tard, au prin- 
temps prochain, dans toute la politique. 

Ainsi donc, je m'arme de courage et j'espăre bien c'o s'o duc 
cum oiu putea; jusqu'au changement-du ministere cet ă la chute .de 

cette bande de coquins et de. fous qui mettent. -- au pillage, une 
-vraie epochă apelpismenon 1). . 

Mais j'en €crit trop- long. Auras- tu eulement le temps de lire 
“tout ce griffonage au milieu de la tourmente de. demain?. Pour le * 

moment, je vais' faire devancer ma Lettre: par: quelques mots au. 
“telegraphe pour vous rassurer sur notre compte. Mon petit: ami 

“Dorel vous baise les mains-et embrasse son ami Titine. Aujour- - 
dhui, on va faire examiner ses boutons par Cl&ment. Il se: rap- 

„pelle avec quel soin sa favarable amie Damian. a pans€. sa pauvre. 

.jambe malade. | - 
Je vous embrasse.- tendrement. 

Tout ă toi, 

= Alea. 

- . LXXI 

Bucarest, lundi matin, le 5 sept. 1994, 

Ma chăre -Sacha, 

Hier, je pensais avoir touch& dans ma 'si longue: lettre, toutes 

les questions qui pouvaient nous intâresser; mais ă peine la lettre 

ftait partie. que: je: me suis: souvenu de la nouvelle . :. (2) 

de ce fou 'de Nicolesco, et: puis, quelques instants plus tară; jai 

recu la visite dela petite protegee de Jeanne, avec son pare et ta 

  

| 1) Epocă a disperaţilor (apelpisiților).
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lettre. Je vais done maintenant vous parler de Pune. et de lautre 

e ces' deux questions. Mais avant tout, je vous dirais que j'ai en- 
core aujourd'hui quelque inquietude ă votre sujet pour la journte 

«ui va se passer. Puissest-elle avoir. un râsultat tout ă fait innol- 

fensil pour vos interâts particuliers, et d'autre part, tout ă fait pro- 

fitable au pays, Mais laissons lă la politique. | 

„Ce fou de Nicolesco nous a de nouveau cite en justice, toi, Tho- 

„lore et moi. Il est probable que Thâodore recevra sa citation lă- 

bas; quand â nous deux, elle nous est arrivte ici et je ten envoie 

un exemplaire, pour que tu voies ă quel degre d'insanite cet animal - 

est arrivâ. Il ne peut pas esperer un gain de cause devant le tri- 

bunal, du moment qu'il n'a aucun angagement direct, 'ni €crit, ni . 
verbal; mais il veut probablement nous chicaner dans Vespoir de 

gagner quclque chose. Il est bien entendu que de ta part comme de . 

celle de Theodore, il n'y aura aucun engagement pris pour Pavenir. 
„Pai &crit tantât ă Costică Caracaş pour quiil vienne se concerler 
avec moi sur avocat qui nous representera le 16 du mois ou plus 

tard, sil y a, comme de raison, ajournement; je ne crois pas que 

cela vaille la peine de m'adresser pour cela ă Alecu Constantinescu. 

Seconde question plus intâressante. La. petite Alexandrine 

est venue; M-me Peretz Pavait dejă inscrite dans son cole; elle 
Pa vue hier et elle a demandt ă son îrtre de lui faire parvenir. ex: 
trait de naissance et celui de vaccination de la petite. J'ai dis ă mon 

tour au îrtre de remettre ces deux actes î Jeanne qui me les fera 

parvenir aussitât. Quant ă la liste des livres qu'il faut ăla petite, elle 
VPaura aujouird hui de Pâcole, ct je les lui procurerai. 

En ce qui concerne le logement de lPenfant, c'est une alfaire 

plus compliqude. Ă ce qu'il parait, elle ne peut pas rester chez les 
Peretzi...; on:a recommend ă son frâre une vieille femme qui. 
Dabite du câte de la Biserica Săraca, deritre la Mitropolie. Maritza 
a st voir cela et cela lui a paru tout ă fait sale et corrompu. La 
vieille demandait 35 îr. par mois. Maritza a trouve une autre femme 
moins surfaite et qui en demande 25 par moi. Mais il y a, je crois, 
encore mieux.



. 
id 

. 
îi 

i 
ţ So 

i 4 
4 =, - 

! 
. 

ţ 

ţ 
! 
; ; 

  

Alexandru Odobescu în vârstă de 58 de ani.
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Dans âcole secondaire No. 2 chez M-me Racovitza, il y a une 
petite mansarde chaufite qui est vide. Dans cette mansarde'sera 

logte et chauiite une autre €lăve trâs pauvre, protâgte par M-me 
Peretz. On me propose de lui joindre la petite Alexandrine qui 
sc trouvera avec une jeune fille sage et plus agâe, que leur direc- . 

trice commune <aura>, protegâe. De plus, pour Alexandrine, la femine 
de mânage de Pecole secondaire No. 2, qui fournit le dâjeuner aux 
€l&ves externes, se chargera pour 20 îr. par moi de. nourrir, blanchir 
et soigner la protegâe 'de Jeanne. De cette fagor, la jeune fillette 
sera toujours sous les yeux de personnes qui lui porteront de lin- 
târât, on lui achâtera aujourd'hui mâme un petit chapeau Wuniforme 
„de 40 sous dont elle a besoin pour ne pas provoquer le rire des col- 
legues, en se portant tâte nue comme 'cela :peut sc faire ă Argeş. 

“Tout cela vous va-t-il? J'attends la râponse. Je ne sais pas si je 

pourrais satisfaire tout de suite la demande de Jeanne, â. savoir 
le revolver de poche. Les fonds, chez moi, sont trts bas pour en 
acheter un. Mais, dans les temps j'en avais prât€ un ă Costake 
Caracaş. Je vais voir s il Pa encore et, dans ce cas, je profiterai de 
la premitre occasion pour vous Penvoyer. 

Mergi pour les deux flacons. Je vous embrasse tendrement 

et j'attends impatiemment de vos nouvelles. N'avez-vous pas trouvâ,. 
chez vous oi dans Lune des poches du paletot que Theodore m'a 

-prâte, mon porte- cigares en cuir noir avec mon chifire en argent? 

RR „ Alez, 

LX 
-* Bucarest, 'mardi matin, le 6 sept. 1894. 

Ma chăre amie, | 

Costică... -viens de m „apporter la liste. des €lus aux 'conseils 

municipaus. Eh bien, .sapristi! Je ne vois pas de quoi nous au- 

rions ă nous plaindre. Curtea d Argeș y butte par un gouverne- 

mantalisme foudroyant. Est-ce dă aux mrites extraordinaires du 

professeur de politique dont le ballon captit a dote notre Theodore?
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Enfin. le principal -est que vous voilă lestement debarasse du 

„froid. qui “pesait. sur vous tous ă cause deces elections. 

Quand ă :moi, ce que j'ai ă vous dire d'ici est assez interessant. 

Jai dă interrompre ces lignes ccrites ce matin pour ne. les re-: 

prendre que le soir. J'ai- eu une nouvelle visite de Thâohari Anto- 

-nescu que j'ai garde : ă dejeuner et qui ne m'a quite que îrâs tard, 

cest-ă-dire vers les 3 heures, quand j'ai dă sortir pour difierentes 

courses d” affaire.- C'est en rentrant tard, que je reprends cette leitre. 

Dans' Pintervalle, j” j'ai-regu 'ta petite” letire: oi tu me: parles 'de ta 

nouvelle indisposition, et'puis aussi tont 6legramme o tu me rassures 
'sur-ton tat. Je crains cependânt de te savoir seule, si les enfants 

sont partis tous les deux pour Pitești comme il en avaient Pintention. 
Dieu veuille que tu n'aies plus de pareils soucis! 

„Ce que j'annoncais comme nouvelle interessante, c'est que hier 
inatin,. au moment ouă je causais avec Locusteano sur les racontars 

touchant A......; B.:...., ne voilăctil pas que je vois: entrer 

dans notre cour, B...... lui-meme: avec -sa fille A...... Tous 

"peux revenus ă peu de distance du voyage qu'ils avaient fait en 
„Allemagne; nous avons parls librement de toutes les ignominies 
qu'on: avait inventâes „ici, et B...... a. -ajoute un câte, inconnu 

de - ces .vilains tripotages. | 

-Cest-ă- dize t toutes les lettres anonymes et 'les visites îndiserătes: 

que.M-me L.... avait regue pour la dissuader de son mariage | 

sous pretexte que B..... 6tait ruin&, ivrogne, joueur etc., etc. 
En dâpit de tout cela,son mariage va s'effectuer aprăs demain,. 

jeudi, sans tambours ni trompettes ă B.....; De plus,il a pro- 
mis. son fils aîn6 ă la fille du gânâral R..... de Jassy. Quant: 

A pil Pa decidte ă renoncer ă sa petite passion, mais elle nous a 

avou& que ce n'âtait pas de plein cour qu'elle le faisait, mais bien pour 

complaire ă son păre. Rien n'est done arrâte pour son mariage ă elle. 

- Il est convenu que Pon reparlera la. semaine: prochaine, quand -* 
le 'menage'paternel sera install€.. De. mon câte, j'ai reparle de mon: 
prâtendant ă moi, sans insister cependant. Mais d'un 'autre câte, 
comme -j'ai” trouve ă :Bucarest :une lettre adresste :de Soveja oi
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Mehedinţi me disait qutil est dans le pays, dans son village, et sans” 
„avoir, pass& par. Bucarest, j'ai hasard& hier une dâpâche dans cette 
“localitâ, avec demande: de me repondre quand il pourra venir ă 
Bucarest, Jusqu a. present. je m'ai aucune. r&ponse, ÎN6us verrons. 

Vous ais-je dit que je suis dans la commission du bacalaureat 
et qwă partir du 15 Septembre nous commengons le“ travail? 

Ou.m'a donnă les langues francaise et roumaine ; cela m'en-, 
“nuie. Paurai preferă Phistoire ct la gtographie qui sont devolues 
â Ureche. Je Pai dit hier soir ă Maioresco et nous verrons sil y a 
possibilite de.. -. dans la prochaine -rtunion que | nous aurons. . 

En' ce moment, les. &lâves. de l&cole sont encore en - vacances 
et en vagabondage, ce qui m” 'ennuie asez, mais i n” ya pas moyen 
de. faire autrement. | . _ 

“Les professeurs mâme ne sont pas ici pour que je puisse entre-! 
prendre un arrangement de nos cours pour lannee qui commence. 
II faut du'reste pour cela que je connaisse aussi le contingent d'â- * 

l&ves qui me viendră. Et ceci ne peut etre sâr. que dans le con- | 

cours qui suivră le bacalaureat. . 

„Jai achete aujourd'hui pour la petite “Alexandrine tous les 
livres, cahiers, plunes, etc., dont elle a besoin.. Elle est deja installee, 
comme je tel ai &crit hier, et demain clle ira ă son tcole, ani nes' ouvre 

que demain. pa 

| „Yoici, j je crois, ce que j'avais a vous raconter. Peut:- -âtre, y ast-il 

encore ă vous rappeller les. fruits sauvages (mure, porumbe, et gratte- 
culs), due je voudrais avoir et de plus, la grande affaire de 'envoi 
par chariot exprâs de quelques. beaux arbres bien droits et hauts 
de plusieurs mâtres: c'est-ă- -dire des bouleaux, mesteacăni —, Theodore, 
peut- -il rEussir ă 'organiser cela pour les-premiers jours d! octobre. 

- Je 'lui en serais fort obligă. Je: vous embrasse.. tendrement. Si 
vous allez a la viene; peut-âtre vous y reyerrai-je avant le baca- 

- laureat, car quand jy entrerai, je. ne pourrai Plus quitter Bu- 

carest de. 20 jours au moins. - 

„au Tout ă oi, - 
x pm , Alez. i 

7
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LXXIII a 

Bucarest, jeudi, le 8/20 Septembre 1894. 

„Ma chere Sacha, i | 

Dans la lettre. „que je. viens de recevoir de toi, j'apprends avec! 

chagrin que tes indispositions continuent presque sans relâche; 

il m'y a rien de consolant dans cet âtat de ta santâ. Quand done 

cela sera-t-il fini? 

Aprâs tant d'annes de souffrances pâriodiques, il .scrait bien 

temps que cet etat de transition ait enfin une fin heureuse. 

De mon câte, je nai pas trop ă me plaindre de la sante etce 

n'est gutre que par prudence que je ne me suis pas encore chauss& 

de bottes, gardant toujours aux pieds des chaussons par dessus de 
nombreux bas et chaussettes. - | 

Tant mieux si les affaires d'€lection ont si tranquillement 

fini, et tant pis si le professeur de politique s'en est mele, car je. 

pense qwavec la douceur unie ă la fermete, Theodore aurait tout 
aussi bien fait, si non mieux. | 

Pattends que vous m'annonciez vos dâcisions au sujet de votre 

_sejour ă la vigne1), ou je pourrai peut-âtre aller vous voir pour quel- - 
ques heures, avant que les examens de bacalaurtat ne commence-. 
ent, c'est-ă-dire avant d'aujourd' hui en .huit. | 

„ J'amenerai cette fois encore probablement le petit Dorel, 

qui parle toujours 'de vous et d'Argeş et. qui a pris dans la plus 

grande affection (Clement ayant -vu son bouton dit que cela pro- 

vient du vaccin qu'on lui a fait ă Segarcea). ta petite protegâe 

Alexandrine. Comme pour le moment il dort seul dans la chambre 

des enfants (Citta âtant depuis longtemps â Bacău d'oă il ne re- 
viendra que pour rentrer chez Schewiiz), Dorel garde ta „protegte 
aupris de lui. Elle est et sera râs bien soignâe. Les cours ne com- 
mencent pour elle qwă partir du 15 sept. 

  

1) Sacha Odobescu locuia la Curtea de Argeș, iar vara la i via dela Măgura 
Dealului de lângă Curtea de Argeş.
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En ce qui concerne le Nicolesco, je suis peinâ de t'avoir donn& 
tant de soucis. Costică m'a assur& qu'il n'y a aucun danger; seu- 
lement aussitât que Theodore aura officiellement recu ct accepte: 
la citation, vous ferez chacun de vous deux, une procuration avec 
le nom en blanc pour vous reprâsenter le 16 de ce mois au tribunal.: 
Nous trouverons ici un avocat de bonne volontt qui exposera alors 
aux juges inanit6 des pretentions du îou, ou plutât qui fera a- 
journer ă Pinfini ce -procts, dont Panimal porte les frais et qui ne 
peut aboutir ă rien. Je n'ai pas vu Gregoire Mano, mais j'ai appris 
hier par Costesco qu'il &tait parti pour P&tranger. Ne vous troublez. 

donc pas tant que ga, pour cet energomtne. On n'en finirait plus 
si on devait se troubler de toutes les chicanes ct le embarras que 
se plaisent ă employer les desoeuvres de notre pays. 

Dans ma dernitre lettre je t'ai repâte mon idâe sur les bou- 
leaux qu'il s'agissait de faire venir de chez vous. Je m'empresse. 

d'ajouter' aujourd'hui qu'il est parfaitement inutile que quel- 

qu'un s'en occupe lă-bas, car j'ai trouv& chez un jardinier dici 
ct ă bien meilleur compte, de superbes bouleaux, dont j'aurai 
un 'exemplaire, en mâme temps que des tillculs et des lilas, aussitât. 
que le temps" permeitra de faire des plantations. Done Vincident.. 

est clos sous ce rapport. 
Hier j'ai recu la longue visite d'un jeune savant russe, M. 

Smirnoft que PAcademie de St.-Pâtersbourg a charg& de faire des: 
&tudes sur les vases sassanides qui se trouvent dans tous les musâes de” 
PEurope. Il est venu ă Bucarest pour me consulte sur cette que- 
stion que j'ai ctudite autrefois. Il parle tres difficilement le fran-" 

cais, et de plus, il begaye; malgr& cela, nous avons longtemps cause 

sur des matiăres sociologiques (?). Demain, je: Paccompagnerai 

au muste pour. le:lui. faire visiter en dâtail. Je clos cette Lettre, lă- 

dessus, Je me sens ă. tout. point paresseux: et pas en train de-travail: 
due je... mâre avec des &preuves de Balcesco? :) que j 'ai corriger. 

  

- 1) A. 0. este, după cum seştie, autorul primei ediţii din opera lui N. Băl- 

cescu « Istoria Românilor sub Mihai Viteazul 3, publicată, după însărcinarea dată . 

de Academia Română și însoţită cu o precuvântare și note,. București, 1878.
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En somnie, je me repose avant les fatigues prochaines du -bacca- | 

laur at, des concours de on cole ct de Vorganisation de la. sus- 
dite €cole; sur laquelle: je n'ai encore rien de decid,  parceque 

avec.7 culottes, on ne sait jamais ă quoi s'en tenir. Et e ces 7 culottes, 

ne s'usent pas, helas!!!1) 
Je vous embrasse, . Ai 

e Tout 'ă toi,. 

Alez. 

LXXIV 

Bucarest, vendredi matin le 21 octobre 1894. 

Ma chtre Sacha, . N sa 

Hier j'ai regu ă la fois deux .lettres de toi, oă tu me racontais 
„le dâjeuner champâtre que vous avez fait, il y a quelques jours. 

„Si le. temps a chang& chez- vous, comme il Pa fait trop subitement * 
dans la journâe d'hier, de pareilles parties. sont devenues impos- 

sibles.. En effet, hier matin ă...(?) heures je suis sorti pour mettre 
en ordre le concours des peintres ă PUhniversitâ. Il faisait un temps | 
trts tiăde; mais en sortant de lă vers 10 heures, le vent s'âtait | 
fort rofroidi jusqwau soir la tempârature etait devenue râellement 

îroide, de facon que pour commencer hier dans Paprăs- midi les 
" examens oraux de nos candidats,_il a fallu faire du feu dans les 

„poiles, ce que Ion :continue de faire aujourd'hui. Les examens 
continuent aussi. Dans la section litteraire, le Tzapu 2) (?) fait -tou- 
"jours la corde en premier, 

O a doua ediţie apare la 1887. O alta se tipărește sub titlul de Opere complete, 
" “Bucureşti (a Minerva 5), 1901—1902, vol. 1. Ediţia po care o pregătea A. 0. 

la1894 apare în același an, în colecţia «Autorii Români vechi şi contimporani ș în 
3 volume. In ediţia dela 1878, 4.0. anunţa o ediţie critică în introducerea sa, 

1) Tache Ionescu (7 culottes), Ministru al Instrucțiunii în guvernul lui Lascăr 
Catargiu dela 1891 până la 1895. 

* - 2 4.0. se referă la' concursul prezidat de el pentru ocuparea catedrei de. 
"pictură dela Şcoala de Bele-Arte din Iaşi, Juriul prezidat do el era alcătuit din | 

C. Stâncescu şi G. Sterian. , .
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Vos 2...(2) sont- plus faibles, mais jusquă prâsent. je les . 
soutiens toujours ; 'je..ne pense. pas ;que les concours finissent ! 
avant la semaine prochaine. Locusteanu part dăcidâment „demain . 
soir (samedi), mais îl compte rester deux jours â Craiova, avant 
de s'acheminer dans la 'grande route. Je voudrais! lui donner 
ă porter ma' lettre ă Perret (?) dans laquelle je 'demandeiais 
un remplacant pour Locusteanu, mais jattends une r&ponsc prâ- 
alable de la part de Pompiliu Eliad, ă qui pai €crit, il ya 
quelques jours, pour tâter le terrain, avant que je fasse la demande 

ă Perret. . A 
Je te raconte tout cela pour: &viter de te dire combien lau- 

_nonce du froid et de Phiver, accompagne hâlas ! de lant d erinuis | 

Vargent, me: rend de triste humeur. : | 
"C'est avec un vâritable repos: de” Vesptit* ct du coeur que je 

pense că votre. petite retraite. de! lâ-bas. Vous m'avez: cerlts 

„pas toutes les 'satisfactions que Lon peut'. avoir,. mais tout de 

mâme il me semble “que lă-bas vous âtes: plus â Pabri du grand 
vent Îroid qui soufile par  tourbillons dans la sociâte dWintri: 

gants et malveillants de la capitale. Aussi ne m'en voulez pas 
de vous dire que je vous rcrois beăucoup plus heureux lă-bas 
«ue si vous „&tiez ici, malgre "les: distractions que l'on. pretend 

Y avoir. 

Je: dois m'oceuper â enterrer un rosier aujourd'hui ou demâin: 

au plus tard,'et ă faire planter. des tilleuls, des lilas “et un „beau 

bouleau, dans votre cour et dans. mon jardinet. : i 

Cetto horiiculture est Pune de „mes. distraclions consolantăsi 

aussi je ne la nâglige pas. A 

Je finis, ma chăre amic, en Vous embrăssant tendrement. 

Je: verrai ă faire le payement de Niţă, aprăs le dăpârt de „Lo- 

custeanu.: La - petite Alexandrine va son petit train. 

” Biicore une fois, je vous „embrassc. 

  

Tout ă toi: 

a A “ iai i Pata . .: “Alea: za
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LĂXAXYV 

Ă Bucarest, dimanche, le 23 oct: 1894. 

Ma chere Sacha, 

a 
"Je recois a instant la letire oi tu entames de graves questions: 

dargent, que tu îinterromps pour me parler plus gaiement et plus 
tendrement de la vic affectucuse de notre Jeanne avec son mari. 
Cette diversion m'a âtt, on ne peut plus agrâable, car dans la. si- 
tuation terriblement tendue sous le rapport financier dans: laquelle- 
je me trouve en ce moment, des tourments dWargent qui vous -pr&- 
occupent ne peuvent que mettre le” comble au chaos (2) qui m'en- 
toure sous ce rapport. Aussi fais-je mon possible pour m'oecuper 
MWautre chose. Hier, nos candidats ă Padmission ont finis leur con- 
cours ; je dois aujourd'hui revoir toutes les notes quiil sont obtenues, 
faire le triage, et leur donner demain le resultat. D'autre part, je 
dois aussi preparer pour le Ministâre un tres long rapport sur lor- 
ganisation de Pecole, afin qu'elle quisse commencer a fonctionner plus. 
ou moins regulitrement ă partir du l-er novembre; je dis plus ou 
moins, parce qu'il se passera encore du temps avant que j'aie (si je 
Vai) le remplacant...(?) de Locusteanu. a N 

Celui-ci est parti hier soir pour Craiova, oâ îl restera 2 jours; 
ct mardi soir il compte prendre la grande route de Paris. «Pespere | 
„avoir aujourd'hui ou demain une r&ponse de Paris et alors j'enverrai 
ă Locusteanu une lettre officielle î Perret. [Hier ta pension est 
arrivee et je pense que Petrescu a dă te Pexpâdier; je dis: je pense: 
car ce brave Petrescu, je le vois î peine; il est avant Paube î la 
casierie, il rentre î peine quiil est reparti pour. le. college. . 

Il est difficile de conduire toute une &cole qui a mille exigences 
avec un personnel totalement pris en d'autres occupations. 

Si je m'avais pas ....... (2) et George, ce serait insoutenable 
sous tous les points de vie. Mais Pespoir d'un avenir meilleur ne 
in'abandonne pas encore et je pense qu'en ayant pour le câtâ: &- 
tudes ct surveillance, un &tranger, et pour le menage, ma jeune mâ- 
pere (6quivalant, en ce 'cas, de menagere), cela pourra aller. 

.
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Ces -deux derniers jours j'ai dti aussi surveiller î la destruc- 
tion de non jardin, et que jai dă abimer en pleine floraison. Tout 
avait reussi ă merveille pour les grandes ctalures qu'il a. fait: 'ceiie 
anunte. . Ă 

" Jamais je m'ai'eu d'aussi beaux nâliotzopes et des  -etraniu 
aussi .splendides ; les rosiers Gtaient aussi presque tous pleins de 
houtons. ÎI a fallu arracher et. ctouffer tout cela pour enterrer les . 

" rosiers; car.il a fait: pendant 2 jours. trăs froid. 
Nous ferons du:fcu; mais en ce moment le soleil brille tout 

de mâme. Demain on plantera chez imoi un beau bouleau, des uil- 
Jeuls -et du lilas, qui nous charmerons si Dicu nous donne vie et 

bonheur, et6 suivant. Je n'ai pas encore fait le payement 
de Wilză, parce quiil a 6t6 tr&s util ces jours-ci pour. la imise 
en. terre des rosiers. Mais, je serais bien oblig& de -chereher un ser- 
viteur moins săuvage, si mon sous-directeur [rancais arrive. 
„Je vous embrasse tendrement. Si j'avais de Pargent, je me fe- 
rais un plaisir d'aller vous voir pour le seul j jour de la St.-Dâmâtre, 
mais c'est 90 îr. î depenser ! IL! 

Petrescu a fait ă instant porter ă la poste ta. (2). 

Tout ă toi, 
Alez. 

LSXVI 

Bucarest, samedi. matin, le 5 novembre 1894. 

Ma chere Sacha, 

Je t'âcris ces lignes ds le matin, avec la conviction que, ne 
-devant partir d'ici que ce soir, tu les recevras demain â Argeș. 

'Ton depart a laiss€ un grand vide dans la maison, malgre la place 
modeste et retirâe que tu y occupes, quand tu y es; mais en tout 

cas, quand tu n'y es plus, cela devient plus froid, plus indif- 
fcrent, moins. vensrable, moins attractif. D'autre part, ta presence. 

aupris des enfants remplit alors le grand vide qui se fait chez eux; 

quand tu n'y:es. pas: "
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y 

Tu mas: quitt&: hier sous un-assez ...... (2); -'cela - wa: 

pas eu. dautre gravitt que de me dâcider î m'abstenir .- le 

soir de toute autre-nouwriture qu'un .peu.de the. En ce moment 

ien reprends une...-(?) en t'ecrivant. „Quand il sera dix heures 

jirai au ministere pour y trouver. ...;.. (2); mais Je crains 

bien que le depart. de L. M. ce imatin ne Pemptche de venir,. ce 

“qui me serait tres desagreable, car probablement il fera aussi son 

choix d'aller passer le dimanehe -ct le lundi &.... . (2),'ce 

qui ajournerait encore les ctudes ă mon cole. Infin nous verrons. 

Ă mon retour.ă la maison hier j "&tais . a... (9). E 

Quand Hașdeu (?) est venu, nous avons revu .ensemble Pal: 

faire Lâtzica, qui ira bon train je Jesptre. De Paris, j je n'ai regu 

quwune' carte postale de M. ..... (2) qui demande ses “appoin- 

tements pour octobre. Je la. trouve bonne, quand il est absent de- 

puis quatre mois, sans jamais revenir pour Pâcole. Ces messicurs 
sont tous incroyables sous ce rapport. Les appointements; toujours. 

„es Jecons. jamais, ou râs rarement !. a 

Je lui ai repondu qu'il pouvait se ..... (? ..Ă propos de ... 2) 

Pespăre que, lorsque vous aurez cette letire, Jeanne sera en -plein 

dansla.. „(2) des... (2) que vous avez dă expâdier ă Pitești des Paube, 

afin quw'elle arrivât tout en mâme temps que vous ă Argeș. Jesptre 

„<pue vatre Îilletie sera contente cette fois'encore de la Donne moisson 

faite par sa chtre maman. 

Toutes les deux je vous cibrasse « ct le.. (2) de Jeanne pardes- 

-sus le marchâ. 
| | Tout -ă: toi, 

-. Na Ne Alez. 

LXXVIL : A 
N 

Bucarest, mardi malin, le 0 mai 1695. 
Ma. „chere Sachu, - : Si 

"Je. suis.de nauveau en :dâfaut. Hier je ne tai pas “&erit;. mais 
cela se comprend. Je tenais absolument ă faire remettre: ce "matin 
au plus tard, mon 3-me ct dernier cahier au ministere: Avant-hier;-
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je Wavais pas fini le tout; îl me restaită faire une composition histo- 
rique pour laquclle j'ai choisi comme sujet «P'Unioh des Princi-" 

pautes». Cela a &t€ baclă hier,:et j'ai dă travailler ferme, Vautant 
plus qwune, grande partie de la matinte ma âte-prise par des vi- 
sites  A'âtudiants qui venaient me demander de leur donner les 
notes pour ines cours, ce dont îls ont besoin pour se prâsenter ă la. 

licence. ]l'y en a des masses cette fois-ci et lorsquwiils viennent îl 
faut bien que je cause un peu avec cux. Malgr& ma manitre de 
leur dire la vârită, â ce qu'il “parait, ils sont contents des con- 
versations de quelque 20:0u 30 moments (?) que je fais. avec cha- 
cun. Steriadi doit venir. tantât dâjeuner avec moi; c'est lui qui 

; _portera: mon 3-&me ct dernier cahier au ministere, pour tâcher . 
d apprendre* par lă ce qui est advenu des deux autres, car dans 

le cas ou on le aurait nâglige pour une cause ou Pautre, je me pro- 

pose d'intervenir personnellement. 
Mon travail fini, je me trouverais-un peu en dâsarroi, si je n'avais 

promis d'aider de mes conseils la redaction. d'une petite... (2) pour 

„les classes primaires. Puis aussi, il s'agit de corriger notre abe- 

cedar, dont la derniăre âdition faite en hâte par Socec, ă la suite 

des tribulations de Van dernier, est pleine de fautes grossitres. 

-- Hier, Georges a apport& de' la gare la fameuse caisse qui con- 

tient des rideaux de toute espăces et. surtout beaucoup de... (2) Je. 

n'ai pas laisse expădier cette caisse ă Pitești, car elle &tait toute, .. (?) 

Puis, qw'auriez-vous: fait de tous ces. rideaus trâs lourds dont vous 

ne pouvez trouver. Pusage lă-bas. Peut-âtre serviront-ils ă renou- 

„veller en hiver ceux de notre salon. Quant. aux papiers (2), pensez- 

„vous qu'il soit utile que je vous les expedie î Argeș? Le tout en. 

ce moment — sans la caisse qui ttait toute briste—se trouve 

depos& en haut, dans la chambre de Jeanne. Vous me direz ce que 

Vous en voulez. Je sais 'bien que Jeanne m'en voudra de ce' que 

je ne lui ai pas laissc le plaisir:de dâballer, mâis ]ă, râellement, c'cut: 

te une folie... que de faire faire îi cette lourde caisse le voyage 

d' Argeş. Je verrai sil est: mâme possible 'de vous expâdier du 

„beurre; mais il fait, dâjă bien chaud. II fond tout scul ă Pair. 

z -
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Je ne sais,:quand vouș dire que je viendrai, vous voir. Ce me 

serait agreahle, mais cela coâte, et c'est assez fatigant. Mais enfin, 

je tâcherai de vaincre -ces diflicultes, 

Je vous embrasse. | Aa 
Tout î toi, 

„Alez. 

pc | LXXVIUI | | 
Bucarest, Jeudi matin,- le 1 juin 1695. . 

Ma chere Sacha, | 
! . 

Avant-d'tcrire ces lignes, ce que je fais aprăs avoir recu la 'leLtre 
que je recois de toi, j'ai fait une annonce pour lUniversite, oii 
je dis que vendredi prochain le 9, de.3% î 5,je tiendrai â LUni- 
versit& mon examen de fin d'annte. : . 

. Hier. pai 6t6 chez Ghedem qui a en main mon manuserit de 
urammaire, et je lui ai expliqu& mon systâme. 

Il + a en tout; 12 manuscrits que la commission s'est partagâ. 
-Pai bien fait de lui parler, je crois, car dans un tel fatras, on peut 
se perdre et nâgliger sans le vouloir ce qu'il y a de micux. Enfin, 
ă la grâce de Dicu. Moi je ne suis pas trop mecontent dece que 
Jai fait. En ce moment-ei, je fais de la revision gtographique;. ce 
qui me donne fort envie de faire cette annte Pexcursion manqute 
Van dernier du câte dela - Bistritza moldave. Mais les. projets sont 
plus faciles ă faire qu'ă rtaliser. Nos nouvelles sur. . . (2) se sont entre- 
“eroistes. Pour la fille de la sage femme, c'est ttonnant qu'elle ne 
donne pas des nouvelles ă:sa mere. Elle est dispenste._ du travail 
manuel ă cause de ses yeux; mâme elle r&pâte les legons avec une de- 
moiselle î qu'il faudra donner 20 îr. pour les deux mois de pre- 
paration. Elle n'aura trts -probablement pas le desappointement 
de rester, ni corigentă, ni repetentă. . 

J'esptre que Jeanne ne m'en veut. plus. de ne pas. lui avoir ex- 
ptdi& la,..? Quand î Thâodore, il a trăs tort d'en vouloir ă ses: 
fonctions (2).
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Non pas au point de vue financier seulement; mais il faut bien 
"1uer son temps. Et îl ne peut le faire mieux qu'en prenant Pexpâ- 
rience que lui donnent ses inspections. 

En somme, c “est un grand enfant— gât, et il a retrouv& en vous , 

-dcux qui le dorloter. Rien quwă penser ă ce bonheur qu'il a: cu, il 

-devrait se secouer et ne plus geindre si souvent, sans de trâs bon- 
mes raisons.' Il se-nourrit du reste de choses qui sont contraires -ă 
:son estomac. Il hume d un facon tout ă fait 'pernicieuse pour 
„sa santă. * - 

Ș'apoi mai are şi mutra să se plângă!! Dis-lui tout cela de ma 

part. Et sil veut se bien porter, il.n'a 'qu'ă suivre ces conseils: 
1. Qu'il ne fume plus du-tout (s'il-peut) ou du moins diz Jois 

moins, qu'il ne le fait. 
. Qu'il.ne mange „pas de choses &picees. 

Di 3..Qu il se dise qu'un homme doit -faire quelque chose de bon 

FI sa vie, et quand on met quelque ordre parmi: quelques cen- 
daines de paysans — fut-ce mâme en s'entendant critiquer par 

n importe qui — c'est que !Pon fait du bien... 
4..Qubil sc dise que tout le monde n'a pas une aussi gentille et 

bonne femme comme la sienne, une belle-măre qui est un ange 

„gardien et un beau pâre pas trop gânant, comme il a la chance, 

«de les avoir! 

Avec cela, et.un peu d'argent par le dessus, il doit âtre .exem- 

pte de toute maladie, de tout ennui. 

Pour Pargent, je n” ai pas de remâde ă lui donne, car j'en cher- 

-che moi-mâme. Et — quand je n'en trouve pas, ce qui arrive le 

plus _souvent —je me rabats pour vivre avec quelques. . (2) sur - 

le restant.de la vie. Qui'il fasse de mâme. Je lui ai dit dans les 4 ar- 

ticles prâcâdents ce que doit &tre pour lui le restant sur la vie. Et 

“c'est beaucoup. | 
Lă dessus,je vous embrasse tous les trois. 

E n Tout ă toi; 

Alez.
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ie LORIN i 
o “Bucarest, jeudi matin, le 13 tin 1895. 

, „Ma chere Sachaj a , ui 
„Ce matin, je. ne puis pas. encore te! donrier des nouvelles. posi=, 

tives concernant Paffaire 'du Credit.. Pai vu hier matin Constan- 

tinescu et je lui ai. parle ; mais, avant tout, il faut qu'il. consulte le 
dossier. qui est-au Credit, ce qu'il a. di faire hier. Tout î Pheure 

„ă 9 heures, je dois retourner chez lui pour qu'il me dise positivement 
sil; y a. moyen de contracter un nouvel emprunt, ce qui lui. parait 

douteux, puisque: la feuille. dotale. limite Pemprunt aux 200.000 
Îr. qui ont &tâ.touchâs et qu'en sommc, apres.3 ans, le capital vesti- 

- tu6 au crâdit, le reduit î tres peu de chose, car. la somme passte 
annuellement est passte toute exploitte par les interâts: pendant | 
leş. premitres annes. Enfin, il verra, il fera tout son possible pour | 
contenter- notre desir; mais a Vimpossible nul n'est tenu. E 

- .Demain, ma lettre vous dira ce qui cn est; mais j'ai tenu de vous. 
prâvenir des ... (?) de ce que Constantinescu ma dit hier... Done 
nous: sommes pour. le. moment dans nos trâs. petits souliers-. 

En ce qui-concerne mon voyage ă Argeș, rien n'est change. 
Pattends toujours le mandat dont arrivee dâcidera ă Pinstant. 
ineme mon tâlegranune. Dorel qui a toujours un peu de fi&vre pen-" 
dant que son Îvâre est tout ă fait malade au lt, attend aussi. avec 
impatience le plaisir. de, vous: voir .et. de giberner . avec . M- elle 
Damian. Cu i . Na 

„Je: m'oceuperai avec plaisie. de la petite robe M-elle Damian 
dont javais dejă cu; Pidâe. Cela se trouve que vos idâes se sont 
rencontrees ă. ce sujet. Pespăre dans les. prix. .. (2) trouver. quelque 
chose. qui: lui plaise et tu:.p'a pas besoin pour cela: de penser. â: &- 
branler encore ta pauvre petite pension de juin. .  ...i o 

Hier, ayant trouvâ dassez belles asperges.— clles finissenta mainte-. 
nant—j? ai cu Pidee d'en faire remettre ă la poste une assez grosse 
boite.. pour: «Jeanne. J'esptre. qu'elles seront encore mangeables 
quand clleş.vous arriveront. Je ne sais-pas encore comment-est.. . 0) | 

x
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poz :voir: si les. combinaisons . de - Costică sont. realisables, - = Cola 
mirait, beaucoup . mais c'est dificile... 

Le palais de Costică est... (2), les murs en sont deja bâtis e et Lier- 
soir. les: macons ont .arborâ le drapeau tricolore sur les chevraux 

de:.la- toiLure. qui ont. 6t€: poses dans la journte. 
Jusqw'en aoit elle sera prâte et domine: de ses doubles + terrasses . 

tonte.la place Bibescu-Vodă avec une vue splendide sur tout ce 
coin de la ville. Les obâlisques ă aigles de la Mitropolie sont main- 
tenant au niveau des... (?) du palais de Costică.. - să 

„=. Aujourbhui,. je vais dâjeuner avec Steriadi, puisqu'il est jeudi, 
mais, avant cela, je vais aller voir Constantinescu ; ce pourquoi je 

quitte cette lettre en vous embrassant pour aller m “habiller. 
+ 

A Tout î toi, 

! i Alea, 

LXXX 

Bucarest, samedi matin, 17 juin 1895. 

Je 'viens-de recevoir ă la fois deux letires de toi, dont 'lune 

contient'la 'reponse ă celle de Citta. Je la lui porterai dans la jour- 

nâe, car îl est malade, tandis que son petit “făre habite pour le mo- 

ment chez moi. Jattends toujours ce qu'il me faut pour partir 

pour. "Argeş il s'agissait.- quc, lorsque. je „partirai, je laisserai Citta 

î Golești ct; en revenant d'Argeș, jY laisserai aussi . Dore]. Pour 

“le momcint;: je ne puis rien dire de positil, car je n'ai pas encore le i 

mandat et que je ne crois pas que Citita puisse partir avec les ta- 

ches blanches qu'il a dans la gorge.. En 'tout cas, ces deux garcons. 

ont besoin ” de prendre de Pair, car îils oni terriblement maigri et 

sont 'affaiblis” î “force de pousser comme des asperges. 

Demain, j jaurai: probablement de toi une letire.ă la suite de 

celle oă je te faisais connaître: les constatalions de Constantinescu. 

II ne, faut, pas Lrop, sc. desesperer et tâcher de faire bonne figure î 

ma tivaiş jeu;. Je, t'ai, dit ce.- que . „Constantinescu proposait.. comme. 

une chose „possible, et il stest'offert ă preparer cette-.afiaire non
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pas lui-mâme, car, comme avocat du Crâdit il ne peut pas s'y mâler 
ostensiblement, mais il veillera ă ce que tout se fasse au mieux. - 
„Pattends done votre r&ponse. i a 

En ce qui concerne P... je:mets ici un article pris dans le 4 Na- - 
ționalul » ct je voudrais de tout mon coeur que le nom de Thtodore 
restât en dehors de toutes ces turpitudes. a 

De .mâme, dans Paffaire de Dobresci- Argeș, je sais bien quc ce 
drâle-lă msrite d'âtre ross6; mais dans un pays comme le nâtre, 
ou ne sait pas au juste si les coquins ne reviendront pas 'sur Peau 
oi ne se vengeront pas plus cruellement quie les ... -(2) Donc, sans 
le favoriser il faudrait que Thâodore n'y .mette pas trop .d'achar- 
nement. Ă Sa , 
„ai revu hier... ?...et d'apres ce que je vois, sa tombinaison 
au sujet du .....(2) n'a pas grande chance de râussite. Done de ce: 
câi€ lă, Je n'ai plus ă esperer quelque radoucissement financier. Du 
reste, je n'y ai jamais compte beaucoup. e 

Je finis ma lettre eu vous souhaitant un tas de choses, sant 
ct joie du cour ă tous les trois. | 

| 
Tout. -ă toi, 

Alez. 

LXXXI | E 
Bucarest, dimanche, le 1 oât.. 1895. 

Ma bien chere amie, i | 
Depuis ce matin, je veux t'âcrire, comme je n'y suis engag& 

dans le tâlegramme que je t'ai envoy€ avec les 100 îr, dont tu avais 
„besoin et que j'ai eu. la bonne chance de pouvoir remettre au 
i€legraphe sans plus avoir besoin Wen parler ă Petrescu 1), que j'ai 
vu tantât. La journte depuis ce matin (il est 5 heures) s'est passâe . : . . 2 . d'abord eri courses n&cessaires pour regler mon dâpart pour Jassy 

  

„_4) Acest Petrescu despre care.e vorba aci, ca şi în cele mai multe din scrisorile sale, a fost 7. S. Petrescu, subdirector al Şcolii Normale Superioare, apoi pra- fesor secundar, . - i aa a
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lequel est decide pour aprts-demain soir mardi. Je serai lă-bas mereredi 

matin et il est probable que je passerai au moins î2 jours ă Jassy. 
Dans ce concours 1), le Ministre avait nomme comme ses dele- 

gu6s: Haşdeu, comme president et moi comme 2-me del&gue. Au 
regu de cette communication, j'ai remis ma dâmission disant î 
Laurian que je n'entendais pas âtre maintenant slugă la dirloagă, 
la. ou Pan:dernier j'Etais maiître 2). Mais ă ce quiil parait Hașdeu a 
relus& d'aller i Jassy et alors on ma donn& la prâsidence: Je:n'ai 

“ pas reluse, parce que cela me fait plaisir d'aller lă-bas. Il est -en- 
1endu avec A.D 3) que. mes lecons commenceront ă mon retour. Ce 
voyage va me divertir mais il me coâtera, parce que j'ai bien des 

“ emplâtes ă faire et je dois, de plus, prendre Ghija avec moi: par- 
tout, les soins que râclament mes vilains... m'inftrent Vavoir un 

„serviteur ă moi. - - 

Aujourd'hui; je vous îi lait expedier par le lampiste des verres 
ct des mâches assorties ă votre lampe, ce qui est plus pratique que 
-de vous expedier la lampe -plus grande diici. 

Pendant mon absence, on terminera la:cuisine et ce n'est qwă 
mon'retour que je m'occuperai de Pamenagement de xotre salle 

ă manger. Ce sera - aussi une petite depensse. - 

Je me suis occup€ aujourd'hui de Pafiaire Filiti 4); je: me suis 

fait preparer le matâriel par un jeune que je connais et qui m'est 

d&vout et discret. Demain, je tâcherai de le redacter et probablement 

dans Paprăs-midi, je donnerai la tartine (2) ă qui de droit (2). 

Du baccalaurâat il nous est revenu ă chacun 1030 fr. Cela n'a 

pas 6t€ de rebut; cela m'aidera â: paver le loyer: je voudrais” aussi 
  

E vorba de concursul pentru ocuparea catedrei de istorie universală dela 

Facultatea de Litere a Universităţii din București, concurs ţinut la Iaşi. 

1) Vezi n. 1 dela pag. 452, 

2) Anghel Demetriescu. (1847—1903), profesor, publicist și directorul liceului 

particular Sf. Gheorghe din București. - - 

1) Această afacere Filiti se referă, după cum rezultă din restul corespon- 

„«lenţei, la.o lucrare. cu. care-ar îi fost însărcinat - A..0.; lucrare. ce urma. să..ser- 

vească pentru inaugurarea Palatului de Justiţie. In: această scriere, autorul 

pare să fi făcut un istoric al justiției românești. :
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faire la “provision 'de bois, mais. cela ne . sera possible: que lorsque 
la cuisine sera toul ă fait termninte. 

îmilia est en train de faire toutes. sortes de murături. Tu peux 

dire â Jeanne, d'abord que je Paime beaucoup et puis que ces trois 

_protegts: ont râussi au bacealaurtat, plus le desagrâable jeune 

“homine dont tu nas envoy& la lettre cavalitre et dont la 'mâre ina 

Pair dune vilaine harpye (?) Mais tout le monde presque a ter“ 

mine (2); tant nous (et moi -surloul) avons Gt6 gencreux celte 
[ois-ei. . i | . 

Tu.me demandes ce qui en est de la politique. Ce qu L y a.de 
stir c'est que, le ministăre est bien tomb&,; quoiqu'il puissc encore 

„_durer une trentaine de jours. Qui viendra apr&s? C'est difficile - 
î dive. Il est peu probable que ce soient des Conservateurs pers. 
sans Junimistes, Et si cela arrivait, ce serait pour bien peu de jours.. 
Ce seraiț 'peut-âtre les l.iberaux pur sang; mais dans tous les cas, 
ce qui parait clair, dans un târziu (?) plus ou moins €loignt, c'est 
qu'il-y aura une association de Libâraux et Juniinistes. C? est-ă-dire 
un gouvernement compost de gens qui sont les plus ă la Triple- 
Alliance, ce sont Carp et Sturdza. Mais comment cette association 
se fera? et quand? voilă ce qui est difficile ă predire.. Dans tous les- 
cas; cela ne peut pas tarder, si les alfaires dela politique extârieure 
se compliquent . comme-cela en a toutl'air. | 

En voilă assez-lă-dessus, car tu. sais que j'abhorre la politique. . 
En revanche; je vous aime beaucoup vous tous „et je vous em- 

brasse de. tout: coeur. , N 
“Tout ă toi, 

„Ale. 

LXXXIIL 

PI Bucarest, lundi main, le 2 oct. 1895. 
Ma _chere Sacha, : 

„1 est iris probable' que! tu. recevras celte lettre 'ecrite â 5% 
“du „matin, .en- mâme temps que, celle que j'ai fait mettre ă la 
poste hier vers les 5 heures.du..soir.: Depuis lors, il.m'y.a eu-rien
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de nouveau et je crois avoir - &puist dans mon long bavardage d'hier 
out ce que j'avais ă vous dire sur mon compte, passâ, present 

et avenir. Ce matin ă .9,heures, j'attends Cutzana qui doit m'ap- 
„porter les notes qu'il s'est charge de rassembler pour Paifaire Fi- 
litis. Je souhaite qu'elles soient bonnes et complătes; afin que je 
m'aic quw'ă en fâire une râdaction que j'esptre porter ou envoyer 

- dans Papris-midi î Filitis, afin, si. c'est possible, de rcaliser lim- . 

portant avant mon dâpart pour Jassy; il est peu probable quc le 
ministâre ne soit pas changt Mici ă mon retour ă Bucarest. Tout 

bien compt&, mon absence : ă Jassy ne peut pas durer moins de 10 

jours au plus court, cest-ă-dire: que partant “le 3 au soir pour ctre 

“ Jă-bas'le 4, je ne pourrai tre de retour qu'au 14 ou 15 peut-âtre, mâme 

le 16. Si cet imbeecile de Căpitanorici n'6tait pas inscrit parmi 

"les concurrents, je pense que nous pourions gagner deux jours, car 

tous les autres concurrenis (Iorga, Calloianu et Georgian) 1): aceep- . 

ieraient, je pense volontiers, ă faire deux preuves 6crites par jour. 

Ce qui fait que les 4 €preuves &crites se feraient en 2 jours, au licu 

de 4; mais Pimbecile accepte pas. Aveo cela, qu nl a quelque chance 

de rtussir. . (2). 

Pour rigier mon rotârd î î St. Geokges j ai pass hier chez A. D. =) 

et ne, Payant pâs trouv€, je lui ai âerit de venir ce matin chez: moi ; 

peut-ctre viendra-t-il dăjcuner i ici et je tâcherai de lui... (2) pour 

septembre, pendant lequel j je lui ai 'rendu de trts urands services, 

en protegeant un grand nombre de ses 6lăves.” Cela'me serait trâs 

agrâable, car 'sans cela je ne pourrai donner: ă Daniil, avant mon 

depart, que.la moiti& du loyer. Il me faut quelque argent en! poche 

i: Jâssy. Avee les 200 fr. que le ministâre m'avance, je crains dy 

île trop gânt Je n 'aime guetre âtre.. sans argent dans lendroit 

pas habit& d'ordinaire; ă letranger cela dovient pour moi une: hor- 

vible torture et je ne vais pas ă Jassy pour me torturer. Cette fois- 

ci, la lutte des concutrents sera encore. plis ăcharnte ; ce sera rude 

Pc a „și 
  

1). Candidaţii la catedra de” istorie, amiritită măi sus. *: ” 
. e. pa 

2) Vezi nota n. 3, p. 463: : ! Ă | 
7
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ă dâbrouiller ct je m'attends dâjă ă ctre... (?) dans les journaux par 
les 3 concurrents qui ne râussiront pas, si ce n'est mâme pas les 4, 
s'ils restent tous en-dessous de mes exigences.. 

Mais en somme je me fiche des journaux. 
Je regrete ma longue absence de' Bucarest sous le scul rapport 

que je ne pourrai pas te tenir un compte, pendant tout ce temps, 
de..ce qui se dit et se passe dans la politique; mais en general, je 
ne suis -jamnais bien renseign& sous ce. rapport, donc vous ne per- 
drez pas beaucoup. En tout cas, je recommande î notre fils i) Ia plus 
grande prudence dans ces circonstances ditficiles. 

Il doit. ...(?) s'attendre d'un moment ă Pautre ă se voir remplacer 
en meme temps que le prâlet; mais encore, sil'a des sympathies 
dans le parti (2) qui viendra au pouvoir, peut-âtre restera-t-il 
en place. Mais, toujours faut-il qu'il s'attende î une retraite hono- 
rable. Il est certain que dans Pesprit du Roi, lidâe qui domine, 
“est qu'il n'y ait pas des changements trop brusques. Îl est pro- 
bable. que le passage sera le moins. . -(2) quiil ne Pa ete ă la chute 
des collectivistes quand il y a eu du... (2) dans les rues ! cette fois ci, 
Lout se passera je pense, dorânavent cn douceur, comme cela a dâbută. 

Je ne sais si, avant mon dâpart, pe pourais aller voir Gregoire 
Manu 2), on ma dit qu'il &tait trâs souiirant; mais c'est si gânant 
Waller lă-bas ă cause de sa... de femme qui fait si mauvaise mine 
aux Visiteurs, que .le malade lui-mîme s'en ressent avec inalăise. | 

Je finis ces pages en vous embrassant tendremeni, Je t'âcrirai 
de Bucarest demain matin encore et puis ce sera VIlassy. que tu 
recevras de mes .nouvelles. Je t'enverrai par telâgraphe mon a- 
dresse.de. lă-bas, laquelle sera selon toute probabilit& Phâtel Binder 

1) Ginerele său, citat de mai multe ori în aceste scrisori, Teodor. Damian, 
care ocupa slujba de sub prefect în jud. Argeş și care urma să demisioneze, din, cauza schimbării guvernului, : 2) Amic al scriitorului, La 1863, când A. O. era Ministru, Grigore Man l-a ajutat la coordonarea materialului” pentru redactarea faimosului. memoriu - lipărit în franțuzeşte cu titlul şi pseodominul următor: Etude sur les droits et les obligations des monasttres roumains dedits auz Saints-Lieuz d'Orient, par 'Archimandrite Agathon Otmenedec. , : IE
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ou j ai habită Pannte dernitre, ă ă moins qu'il ne soit tombe, remplace 
par un meilleur, ce qui n'est pas probable. „ 

Cette fois-ci encore, j'essayerai ă Jassy de voir la princesse Cuza 1) 
que je ne suis pas parvenu ă voir Pan dernier. Je regrette beaucoup- 
dWavoir perdu î Jassy un bon garcon qui tait gentiment installe 
avec sa jeune femme dans une vigne prâs de la ville, ă Socola. C'est | 
Gruber 2) - lequel est devenu îou et qu'il a fallu transporter. ă 

Vienne. C'est dommage pour ce pauvre gargon, qui m'aimait beau- 

coup et m'âtait trăs devou& et tr&s sympatique. Il âtait apparente ă 

-ce brave Manu 2). 'Teohari Antonescu 4) ne sera pas non plus ă Iassy, 
puisqu'il est ici ou ă.....(?) attendant son concours qui doit com- 
inencer le 10 octobre.- Probablement, ce concours sera aussi ajournt, 
parce que je dois en faire partie, puisqu'il s'agit de la chaire d'ar- 
chtologie ă Iassy, et qu'il ne peut se passer sans que j'y participe: 
Mais je finis.. Mille tendres choses pour toi, ma châre et bonne amie, 

„pour notre fille chârie, pour son bon mari et pour votre neveu; 
je suis tout heureux de savoir qu'il. te plait:si fort aupris de vous. 
Jai appercu le petit Goe5) en oflicier de cavalerie. 

II Pa air tout petit et tr&s gentil; il rappelle Jean Bratianu 
dans sa loute jeunesse | | i 

. | " “Tout ă toi, 
„Alez. 

LĂXXIII 

, "Bucarest, mardi, le 3 oct. 1895. 
Ma bien chere amie, 

Ce matin j'ai interrrompu le travail si presse que i 'avais ă 

faire pour griffonner quelques pages a ton adresse. 
Et'en... (2), j'ai termine jusqu'ă 10 heures et tout seul ma pe- 

tite... (2) due le brayve Petrescu a joliment recopite sur quelques 

  

î) Principesa Cuza, soţia Domnitorului Alea. Cuza. Era sora lui Th. Rosetti. 

2) Eduard Gruber, publicist la Iaşi. S'a ocupat cu filosofia şi linguisticu. 

„3) Vezi nota n. 2, p. 466. 
4) -Teohari' Antonescu (1866—1910), : proiesor de arheologie la Iași. 

+) Grigore Odobescu, acum general în retragere, e nepotul-de frate al lui A. 0. : , |



, 
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10 ou 12 pages set qui, ma foi, avait un. aspect trâs. sortable: 

Cela na fait plaisir de voir que je n'&tais pasencore tout'ă fait | . 

 abruti et que, lorsque je m'y mets, malgre cette nonchalance: qui 
me. fait laisser le travail pour la toute: dernitre -heure, je me tire 

encore assez bien d'alfaire; ă deux heures et:demie la copie âtait 

faite et je suis alle moi-mâme le porter â Marghiloman qui en a 

&L& irts content; il doit la porter tantât au Roi, ă quiil a 'dejă dit 
„qu'il mavait charge de la preparation de ces notes. Se 

Le ministere toutefois a bien donn& sa demission hier: soir ; -elle 

a.cte acceptâe et Sturdza appele: par le Roi est en train de com: 
-poser son cabinet tout collectiviste qui prâtera sernient ce . soir 

mâme. La ville est en grande agitation. : Dans les rues, depuis le 

club collectiviste (?) jusqwau Palais, on ' voit: cireuler. et -jubiler 

“outes les figures. ..(2) Les collectivistes, decidement, ils sont: laids - 
„et peu...(2) On dit que le ministere sera ainsi „compose;:m mais ce 
n'est pas “encore tout â fait -săr. : : 

“Sturdza, president et “Int&ricur,. 

Stătescu, Aflaires 6irangăres; -î. NE 2 

Gogu: Cantacuzino, Finances; . a 
Poni, Cultes et Instruction; DR apa 

Aurelian, 'Travaux publics ; - | 
Fleva, Domaines; 

G-ral Budişteanu, Guerre 

Mârzescu, Justice. 

- C'est du liberal en: pleiu. Grand bien leur fasse !. | 

Le ministere ne m'a rien fait savoir.au sujet de la. nomination 
de son: second. dâlegue pour le concours de Iassy, de fagon que. je 
ne pars pas ce soir,. ct peut-âtre - -mâme m'aurai- je pas "Poccasion 

de partir du tout, Ma lettre de ce „matin, grâce ă Peâtourderie de 
„mon... de Ghiţă, n'est partie de la maison que vers midi, Je doute 
que tu'la recoives demain. Je 'vais' tâcher de remettre cclle-i -ci ă 
la sage-lemme' ă lagquelle je nai” pu dire „que. queldues: inots en 
partant pour aller voir ! Marghiloman. Je vaiş:tâcher de la xetrouver 
pour lui donner ces lignes ă. vous- porter des. demain, alin: que: vous



„CORFSPODETĂ, a | „489, 

_ayiez des. nouvelles de ce qui 'se'passe ici. Il me sezable que le jour 
de la retraite de “Theodore approche fort. Surtout ă cause .de son 
demâle avec ce..... de Mala!) le propre „(ou plutât le......) 
beau îrâre de Stătescu. 

Il ne faut pas s! en desoler. G'etait ă „prâvoir; je vous s le prâdisais 
depuis longtemps, car le Roi avait promis au Libâraux qu' "ils au- 
raient le ministere, cet automne. Si -je ne pars pas pour Iassy, 

.Jirai vous voir ă Argeş. Tous ces troubles politiques doivent nous. 
ctre prosquc . indifferents, quand .nous avons en . perspective: le 
grand &v&nement d'un! enfant ă notre chăre fille. Il y aura des 
moments difficiles î passer: avec cela, que le repos des. Conser- 
vateurs vous a &t& si favorable ! Courage donc! J'attends ce cher 

Daniil pour lui remetire les 1200 îr. de son loyer, quoique ce 
serait ă lui de me dire: «Maintenant que nous arrivons au pou- 
voir je ne veux plus de l6yery. Mais je ne compte pas du tout sur 

cette genârosite., Le changement de 7. culottes 2) ne me. fâche 

„pas; le retour des Libâraux. m'enchante pas non. plus; mais je 
“suis content pour. “le -momenit d'avoir fait un petit travail, et je 

suis surtout content de penser que. nous aurons un. petit. dtre. de 

plus a aimer. Ceci doit faire oublier ă Jeanne et ă Theodore tous - 

les ennuis, de meme que cela sera pour nous, les vieux. | 

*Jattends. la fin de cette. affaire. du concours: vais-je ou ne 

vais-je pas ă Iassy; pour commencer ă aller ă St.- -Georges. A D.3) 

sest trs gentiment conduit, îl a ceru devoir -me  preseuter les 

honoraires pour. septembre, tant il a âte content ” des „resultats 

du bacalaureat, grâce. ă ma protection. 

“Je finis en vous .  embrassant, tendrement. „ i 

“Tout ă toi, 
- Alez. - 

-. 

  

3) Malla era ' cumnatul lui Stătescu şi. unul dintre fruntașii liberalilor din 

Argeş, în care calitate a şi fost ales atunci deputat. Ie i 

:) Tache Ionescu care, prin: schimbarea guvernului, a plecat din fruntea 

„Ministerului Instrucțiunii, înlocuit fiind cu Poni. a 

%) Vezi nota n, 3; p.463, Ne - a i 

_30
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LXXXIV 

Bucarest, mardi matin, le 3 oct. 1895. 

Ma chere Sacha, 

Ta ne men voudras pas si aujourd! hui j je ne puis que griifonner 

ces quelques lignes. Je me trouve dans une trăs grande perplexită. 

"Jespârais „que Cutzana me...(?) le travail pour Vaffaire Filitis 
Ce qu'il m'a apporte ne valait pas le diable: îl n'a pas compris ; 

"1out &tait ă faire. Jai couru hier toute la journâe pour rassem- 
bler les matâriaux qui m'ătaient nâcessaires ă moi pour faire 
le” travail. 

De plus, j'ai ât€ voir Filitis et Marghiloman pour qu'ils m'ex- 
| pliquent plus clairement ce! quiil fallait. Pai promis de donner 

la tartine aujourd' hui. Cependant! hier, je. n'ai rien pu faire, - 
car Jesp&rais trouver quelqu' un qui m'aide au moins en &crivant 
sous ma dictee. 

: Petrescu” etait oceupă a son .€cole. Steriadi :) avait aussi ă faire.: 
Lun et lautre m'ont promis de me donner leur concours aujour- 
d'hui. Hier soir, pendant que j'etais ă prendre mon th$ le soir, Mar- 
ghiloman m'a &crit pour me prier tres gentiment de lui donner 
aujourd' hui pour sir le travail. Ă ce qu'il parait (d'aprts ce que" 
j'ai constat& de plus au Ministâre des Cultes) la debâcle (2) du 
ministere sera imrmdiate ct les actuels ont toute hâte de regler leurs 
affaires. Je me suis râveill& ă 5 heures et me suis mis au travail 

- tout seul; j'ai dejă finit le tiers du travail et je continuerai. Ste- 
riadi viendra m 'aider pour les retouches (2): Petrescu viendra 
copier au net, car cela va aller en hautes. .: (2) Je pense que aprâs- 
midi ce sera prât et port â Marghiloman par moi-me&me. Quoi- 
que je me sois apprâte ă partir, je pr&vois que mon dâpart ne sera 
pas pour „ce. soir, car le Ministâre, n'a pas, encore dâcid€. qui sera 
mon compagnon et si je vais. tout: seul, on. ne peut pas,, d aprăs la. 
loi;-commencer le travail du concours. tant que: la commission n "est 

. 

  

1) G. Steriadi, gazetar și bun “prieten al autorului. : 
LEA
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pas - complăte. Donc, j'attends quwon nomme le second dâlegu& 
avec lequel je-partirai pour lassy, si le debâcle ministâricl ne met 
tout cela en complet dâsarroi; mais en somine, je ne vois pas que 
ce soit un bien grand malheur, de ne:pas faire ce voyage qui toute- 
[ois: mvest distractif. -- a a : 

Hier la sage-femme. est venue et m'a apportt ta lettre. Elle: 
sest occupte des habits de son fils qui reste ici jusqu'ă nouvel ordre 

“, Je finis en vous embrassant tendrement car je dois continuer: 
mon travail tres, tres, tres, tres presse. 

| Tout ă toi, 
Pa se Alez. 

LXXXY . 

| "Bucarest, mercredi 4 oct. 1895. | 
| Ma bien chere aniie, | a 

“1 est 4 heures passe et j'ai fait des courses touie la journâe 

jusquwă en tre tout âtourdi. C'est que le second delegu ayant 

_€t6 nomin€ par le ministâre dans la personne de Bogdan!) (professeur, 

jeune de litterature slave ă notre „Universit6). Mon 'depart pour 

Iașsy est fixe ă ce soir ă 9 heures. Je serai demain matin ă lassy 

ot selon toute probabilite je resterai. 12 jours. . _ | 

Jusqu'ă cette heure je nai pas pu apprendre si le nouveau 

ministere ă "prât serment, mais cela se faira bientât, si ce n'est 

pas dâjă fait ă cette heure. Cependant on dit que la combinaison' 

dâfinitive est differente de celle que je t'ai donnte hier. C'est-ă- 

dire que le gracieux microbe?) prend avec la prâsidence du conseil, 

le porte-feuille des Affaires &trangăres, ce qui montre que la poli- 

tique extârieure joue en ce moment le râle principal. C'est Pleva, 

qui vient, assure-t-on ă Plntârieur, Stătescu ă la Justice, Poni ă 

Instruction publique, Budișteanu (le general) î la Guerre, Gogu 
t 

  

-) Ion Bogdan, cunoscut profesor. de paleoslavă dela Universitatea din Bu- 

curești.: - | A ps Să NR SE - . 

2) D.A. Sturza, al cărui cabinet se formează lă 4 Octomvrie 1895, 

30* -
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Cantacuzino aux Finances, les aninistăres des Travaux publics et 

des Domaines seront d&volus, assure-t-on, ă Palladi et.a . Stoicescu, 
deux: jolis. cocos, ana foi. Je mets sous plis 3 « Ind&pendances que 

„les troubles de ces derniers j jours ont mis en retard. Jusquă ă cette 

heure, je n'ai rien regu du Ministere de la Justice et cela m'* „ennuie, 
car ce retard peut faire oublicr les promesses.. - 

De plus, je n'ai pas vu Daniil 1) dont on: me promettait, tous les. 
jours la visite, afin de râgler avec lui, avant mon dâpart, ou du moins, 
lui payer une bonne part du -terme, car il me faut râserver 'aussi 
de Largent pour notre provision de bois qu'il faudra faire bientât, 
ainsi que de coke. La petite cuisine est presque prâte. Je charge 
Emilia de faire un grand nettoyage pendant mon absence, car 

„Ghiţă je le prends avec moi. Si la: nomination de Bogdan n'avait 
pas ct6 faite, et que le concours de lassy ait &t& remis, je me faisais 
un tr&s grand, plaisir. d'aller vous voir ă Argeș et „voir quelles sont 
vos intentions et vos. projets aprăs. la 'retraite de Theodore de sa 
sousprâfeoture 

Tu m'6criras ă lassy, ma châre - amie, . a Phâtel Binder, tout ce 
que vous pensez et 'tout ce que vous faites. Mon depart est trop. 
prochain pour que je puissc, sans une indiscrâtion que js. tiens 
ă &viter, tâcher de voir Poni. Je 'pars, content d'aller ă Iassy, | pour. 
mon propre compte,' mais ayant souci de vous autres, mes chers 
Argâsiens. Jattends lă-bas de vos nouvelles journalitres.  Aussi . 
je vous embrasse de tout mon cour et vous souhaite sant€ et 
bonheur. E - i 

Tout 'ă toi, 
Alez. | 

“A ce qu'il parait cette vieille folle de M- -me. Paul Martin (2) 
est venue faire. du tapage chez moi, aujourd' hui, en mon _absence, 
Ecrivez-lui. . -. . a , 

  

1) Proprietarul caselor unde locuia 4.0. în str. Cuza- Vodă, în dosul bisericii 
Si. Spiridon. Un Daniil Sterescu, fără să știm dacă e una şi. aceeași persoană 
cu proprietarul lui A. O., a fost ales deputat de Liberali în toamna anului, 1895, 
după ce fusese primarul Curţii-de-Argeş, până la 1886. -
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Iassy, jeudi matin, D 5 octobre; 1895. 

“Ma bien chăre “Sacha, e mat 

Aussitât arrivă, je tai t&legraphis pour te Vannoneci. "Hier en 

allant au Ministtre le matin, on m'a dit que Bogdan âtait nomme 

2-me dâlegue et j'ai decide de partir le soir. Vers 5 heures Pai. €t6 

-au.ministtre pour y prendre des papiers. Poni ftait lă, mais il âtait 

“dans le cabinet ministâriel avec le secrâtaire general: Laurian, et . 

Pai ceru qu'il serait indiscret de demander ă le voir. Je lui 6crirai 

ces jours-ci, dici,. pour le prier d'ajourner jusqu'ă mon retour a. _ 

Bucarest le concours - d'archtologie de Thâohari Antonescu. Je 

suis parti aussi sans .avoir des nouvelles du Ministere de la Ju- 

stice. Mais pour que la chose ne se passe pas mușama, je viens d'&- 

_crire dhici ă Filitis de s'en occuper et de m "informer ici. En plus, . 

je dois te dire que la jeune Ispirescu, avec son consentement, a te - 

transfârte ă Tă ârgovişte; ; done vous en voilă debarasses. Taut mieux, “ 

car je crois que maintenant il vaut mieux „pour vous tous de vous | 

tenir ă Pecart de ces relations anciennes avec les gens du pays. Je 

„tavoue que j'ai trâs grand souci du chagrin et du dâsarroi dans 

-lequel je.crains que Theodore se trouve apres cette dehbâcle inat- 

tendue. Mais vous &tes toutes les deux auprâs de lui, pour le sou- 

tenir et le relever: toi, qui a toujours de. douces et râcontortables 

" consolations dans” tous les revers de existence; ct Jeanne: qui a; 

je crois, ma fiert altitre 1) de dâfier le mauvais sort et Vavoir mâme. 

en quelque sorte une satisfaction ă ă dire: si je ne suis plus sousprâtet, 

je n'en reste pas moins ce que je suis par moi-mâme, c'est-ă-dire 

beaucoup plus que tous ceux qu "il vous plaira de mettre_ă ma 

place; ils ne me valent pas et je les meprise sans le leur faire sentir 

_autrement que par la placidită et Vamabilite, “Pâgalite dWhumeur 

que je. garderai quand- mâme. 

  

3) In aceste două cuvinte se află toată esenţa fiinţei. spirituale a lui 4.0.; 

iar tot pasagiul până la finele alineatului este un adevărat auto- portret al 

scriitorului. E N :
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Paurais aimâ aller aupris de vous, dans ces.. .(2) mais vous le 

voyez,: c'est impossible. En tout caș, je'ne manquerai jamais de 

Vcrire et: j'espăre:'chaque jour (juisqu'ă ă ordre contraire) . rece- 

voir des nouvelles dâtaillees de vous. Je suis parti hier sans voir 

Dahiil Steresco malgr& les. . .(2) que j'avais fait qu' "il vienne “văgler. 

P espăre recevoir ici de vos nouvelles par lettre et arranger les af- | 

faires par correspondance. Hier soir, avant mon dâpart, j'ai man- 
qu& devenir enragt de colâre contre ce Jocrisse de Ghiţă qui s'est . 
enfui dans la rue .juste au moment ou j'avais hâte de faire mes 
malles, disant qu'il avait peur de venir parce, que je le battrais ; 
tant il m 'avait mis en coltre. | i 

C'etait une scâne comique dont je ris maintenant que ma co-.. 
ltre est „passce ct que grâce ă Emilia (qui ne s'y entend pas beau- 
“coup) je suis parvenu ă fourrer dans la malle tout et plus. que ce 
qu'il ne me fallait pour mes 12 ou 15 jours diici. 
"Je n'avais plus cette pauvre brave Maritza qui enrage parait-il - 
maintenant dans la sociât... (2) de ces mahalagioaice grecques 
de ...... (2) (scorpiile, cum le zice Petrescu). Je finis ce long grif- 
fonnage en vous rappelant maintenant et „toujours: courage ct calme. 
On a une gloire ă ître €vinc& sans qu'on n'ait jamais eu rien ă: 
vous reprocher, Ce sont ces tristes meeurs politiques de notre pays 
qui consistent, non pas dâns le changement d'idâes et de: courants 
politiques, mais tout simplement: « Otes-toi de lă, pour :que je 
my mette ă mon tour». Cela vous peine, îl cst vrai, parfois, mais 
3 en faut rire. Et puis, nous avons en perspective la joie d'avoir 
un petit moucheron ă nous tous. Et quand j'y pense c'est moi qui 
me” fiche pas mal de Pignoble microbe 2) et de toute sa sale 
clique. Les ministres? Tout ca c'est de la canaille: Ce sont des 
misârables. 
Je “vous: embrasse, mes trâs châris. | 

| : “Tout ă toi, '- 

Alea 

1) D. A. Sturza. | i ” - . ” i
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Iassy, vendredi, le 6 oct. 1895. 

Ma bien chere Sacha, i EN 

Je Vecris ces lignes dăs le matin, car ă 1014 nous commengons 

aujourd'hui les travaux1) de la comission qui n'a pu se complâter 

hier ă cause de Pabsence â Iassy de Pun des membres. Hier, ă 

dâjeuner, dans la salle ă manger de Phâtel, j'ai caus& avec Thâo- 

dore Rosetti qui se: trouvait ici. Je lui ai exprim& le dâsir de voir 

“cette fois-ci la Princesse Couza qui ne m'avait pas regu la: dernitr 

fois, mâtant pas prâvenue de ma visite. .., E 

Dans la journce, Rosetti qui est reparti hier soir pour Bucârest 

m'a envoy& un petit mot pour me dire que sa sur me recevrait. 

avec plaisir, n'importe quel jour, entre 1 et 3 heures. | 

Je compie y aller aujourd'hui ou demain, et je ne manquerai 

pas de lui exprimer tes respectueux et affectueux compliments. 

C'est dommage que j'aie trouvâ cette fois-ci ă lassy un temps 

froid et pluvieux. Je ne puis pas profiter despromena des si jolies 

que Lon peut Y faire. Et c6 quiil y a d'inquistant, c'est que le ciel 

est tellement couvert quiil y a peu d'espoir de le voir se rasserener 

mais 12 jours sont un long temps et peut-âtre ce ph&nomene s'apai- 

sera, ă ma tres grande satisfaction. . a 

"Ce que j'avais ă-te dire de ma part et sur moi est pour le Im0- 

ment &puisâ. C'est de vous que jattends avec impatience des Lettres, 

car je n'ai plus aucune nouvelle qui me parle du nouvel âtat de 

choses, dans votre localite. Cette nuit, j'ai eu des râves dans les- 

quels Jeanne avec son cher fardeau jouait—je m'en souviens bien 

— un trts grand râle: mais te dire au juste ce que. c'etait, je ne: le 

puis pas. Cependant je me rapelle: que la sctne?) se passait dans 

  

1) Cele patru lucrări. scrise date candidaţilor au fost: 1. Liga Hanseatică 

şi rolul ei istoric ; Campania Indiilor şi întemeierea dominaţiei engleze în India ; 

3. Inrâurirea culturii. limbilor naţionale asupra statelor din Evul Mediu şi tim- 

purile moderne ; 4... Rolul Conquistadorilor spanioli în lumea nouă. : '; „i 

2) Principesa: Bagration, bunica . Sașei Odobescu, din faimoasă familie ru- 

sească, în care s'a ilustrat, între alţii, Prinţul Petre Bagration,;. general „în
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Vancien-St.-Sava de Bucarest, que la Princesse, ta grand” mâre, en ' 
âtait, que Jeanne devait sortir. de lă-bas pour rentrer. chez elle. 
et que: pour fâter son tat, on avait fait.une, grande ctrâmonie, 
oă îl Y avait mâme de la musique. militaire. Comme ce tralala, 
"qui avait rassembl beaucoup de monde men. ..(?) je m'en suis alle 
ă...(2) dans la foule. Cela a enervâ Jeanne et elle est venu me dire 
qw'elle avait des attaques de neris- tres inquittants. Voilă mon 
râve. Expliquez-le: si quelqu'un chez vous a le talent: devinateur 
de Joseph. Je vous raconte cela. pour vous amuser et vous prouver 
que ma pensâe est toute ă vous, mes chris, le j jour comme la nuit. 

Je vous embrasse i 
Alea. 

_LXXXVII IL! 

- Tassy, samedi matin, le 7. oct. 1895. 
Ma bien chere Sacha, Ii | 

. Voici le 3-me jour que je me trouve ă assy oi il pleut et il fait - 
îroid- et je n'ai encore rien recu de vous. Je pense quc ce silence 
ne se prolongera pas au-delă Lb aujourd” hui, et j aurai peut-âtre 
bien fait de. retarder le dâpart de cette lettre' jusqu' au moment 
ou le. facteur 'arrivera avec la correspondance;, mais, comme je 
crains qw'en retardant de t'âcrire le matin je ne sois trop pris par 
les affaires, aprăs les 8 ou 9 heures, j'aime mieux jetter sur papier 
ces lignes ă votre adresse, Je; dis que j'aurais probablement beau- 

"coup ă faire aujourd”hui, car toutes_sortes d incidents sont venus 
troubler ce concurs dont les concurrents, hormi le brave Iorga :) sont 

  

armata rusească (1765-1812), care a iost unul dintre comândanţii armatei ru- 
seşti, la 1806, condusă de Kutuzof, Se distinge la Friedland. La 1812 conducea 

_o armată şi a fost rănit la Moscova, sub comanda aceluiași HKutuzof în războiul 
Ruşilor - împotriva lui Napoleon. Această ilustră înrudire a adus după sine 
faptul că Sașa Odobescu, soţia lui A, O. primea din caseta imperială rusească 
o pensie viageră,. despre care e vorba, în această corespondență, de câteva ori. 

3) Catedra. dela București pentru. care se ţinea concursul 'era catedra de 
istorie universală . -a lui Petre Cernătescu, mort la 1892, După lege, concursul se 
ținea la Iaşi. Din comisiurie făceau” parte, în afară de prezidentul. A. 0. și I.
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des: coquins ct des miserables. Ils ont deja employe toutes sortes. de 
“trues pour nous fourrer moi et 16 ; jury dans des complications dâsa- 
grtables.'De plus,ils ont tel&phon€ ă Sturdza et & Poni quiils nous 
vecusent Bogdan et moj, comme ignorants et partiaux (2). Nous. 
allons voir si. cela va leur r&ussir; jusqw'ă prâsent aucune.râponse 
n'est venue. de Bucarest. Je suis tellement degoât€ de toutes ces 
saletâs' moldo-valaques . qu il 'me scrait fort agrtable,.ma foi; de. 

trouver un moyen de men retourner! tranquillement  ă Bucarest, 

dWautant plus quiil fait trâs froid et que je m'y ennuie: beaucoup, 
ne.pouvant pas sortir ă cause de la pluie. Enfin, je pense que, jus- 
qw'ă ce soir, je serai fix6 lă-dessus. Du reste, autant mon stjour de 
Pan pass ici m'a €te agrtable, autant celui-ci m'est ă charge cette 
fois-ci.: Mais ne vous inquistez -pas, mes amis cheris, de mes petits 

tracas dont je 'me d&barasserai facilement, car heureusement: tous 
mes collăgues d'ici- dans le jury.(quoique la plupart libâraux) me - 

- montrent beaucoup d'estime et: de: considtration. Cela me rend 
plus. ă mon aise dans. la lutte contre ces coquins de concurrents 

qui veulent. &tre cux nos juges. ! “Mais assez de 'celte niaiserie. Je 
- voudrais săvoir ce.que vous faites. Il me păse de rester si longtemps 

sans nouvelles de vous, surtout en de pareil moments. Aussi. me. 

sentirais-je - “bien: heureux, sil se presentait ă nous un moyen de 

mechapper ! honorablement  d'ici pour retourner ă Bucarest et 

aller aussitât vous 'embrasser ă' Argeş. | 

Je le fais, en attendant par la penste. : R e 

ş 

LXXXIX i 
ass. dimanche matin, le 8 oct. 1895. + 

Ma bien chire. “Sacha, 

- Voici .huit jours que je suis tout ă fait” sans: nouvelles de vous. 

Chaque j jour jattends que le facteur de midi : m 'apporte de tes lettres 

et jusqwă present, rien, Tien. “de rien. | Du 

  

Bogdan, dela Bucureşti, între alţii, A. Xenopol, p. „ Răşeanu, Vizanii şi 4 

Caragiani, toţi dela Iași.



478 ” OPERE LITERARE _ 

Jen suis tout inquiet, tout attrist. De fait, jai eu cette annte 
une bien mauvaise inspiration d'accepter cette mission ă lassy. 

Autant le stjour de cette ville m'a t6 agrâable Pan dernier, autant 

maintenant îl m'est dâsagrâable et ă charge. Comme je te Pai dâjă 

&crit;il y a sur les 4 concurrents deux coquius, dont Pun est imbăcile et 
Pautre fou et mal €levâ, qui chaque jour me donnent des ennuis, 

par leur fagon W'agir, par les chicanes qu'ils inventent. Un journal 1) . 
misârable de Iassy, le parent de PAdevărul de Bucarest, publie 

chaque jour des notes sur le concours oii je 'suis trait& de la facon 

la plus inconvenante. Ces mâmes misârables envoient chaque jour 

des protestations aux Ministere ă Bucarest et les publient dans 

ce mâme journal. Il est vrai que le Ministăre ne fait rien en leur 
faveur. Il a simplement charg& le Rectcur..d'ici de voir ce qui en 

est, et comme celui-ci voit bien que tous les tors sont du cât& de 

ces coquins et de ces insolents,il a r&pondu dans ce sens. Le tout 

„est que ces misârables, se sentant infârieurs ă lorga que toute .la : 
comission protâge, et comme ils savent aussi mes relations peu 

amicales avec Sturdza, ils se figurent que, par leurs intrigues, ils 

feront avorter le concours et demoliront Iorga. Au contraire, ces 

sales mentes ne font que le raffermir dans opinion de tous. Îl n'en . 

est pas moins vrai que ces incessants 'aboiements: autour de 'moi, 

me donnent du mauvais et que:je donnerai bien quelque: chose 
pour echapper ă ce sabat de partout. 

Je ne puis cependant pas me retirer et leur doner gain de 

“cause. Il faudra donc ă mon tres grand ennui que je reste ici, dans 

„ce gutpier encore huit jours au moins ă partir d'aujourd'hui. Jugez 

1) Intre gazetele locale, « Evenimentul» a avut o atitudine obiectivă, căci 
înregistra probele scrise fără comentarii, iar când a fost să înceapă probele 

orale, anunţa că prilejul este foarte interesant, întru cât e vorba de o luptă 

serioasă între oameni de știință, De uceea lumea cărturărească, * scrie 4 Eveni- 

mentul», va veni în .mare număr (6, Evenimentul ».a. II, n. 491, Sâmbătă 8 

Oct., 1894). De asemeni « Ecoul Moldovei » spune că d-nii concurenţi Iorga și 

Georgian sunt admiraţi de publicul asistent pentru modul lor de expunere 

(« Ecoul Moldovei », a. IV, n. 116, Joi 13.0ct., 1934). Gazeta la care face aluzie - 
A. O. aci, n'am putut-o identifica, ..
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comme c'est agrtable. Ajoutez ă cela que le temps est triste, mauvais, 

îroid, pluvieux, et qu'en somme je n'ai pas: d'autre soci€t& que .celle 
de mon jeune collăgue Bogdan qui, tout en tant trâs convenable, 
n'a rien de rechauffant pour mon coeur. Quand ă la sante, grâce 
ă Dieu, elle n'est pas mauvaise, sauf les... qui ne cessent de.m! im- 
portuner depuis plus dun mois. ' 

De plus, je. porte le souci de chez moi, de. Bucarest. Daniil n'est 

pas encore râglă, et je n'ai pas ma provision de bois. Puis encore, 
îl faudra arranger la salle ă manger et mettre la maison sur le pied 
Whiver. Jusqu'ă present, de mâme que je n'ai pas regu des nou- 
velles de Vous, je n'en ai pas non plus du Ministtre de la Justice, 
uoique j'aie âcrit ă ce'sujet ă Filitis. J'ai toujours Pespoir que la 
journte d'aujourd”hui sera riche e lettres qui... (?) m'apporteront 
de bonnes nouvelles. Dans les journaus, je n'ai pas vu quc lPon 
aie fait quelques changement dans le personnel administratif du 
district  d'Argeş. Ce que j'ai vu avec deplaisir, c'est que P...ait 

pris pour secrâtaire gântrale Panimal B..:, Pâne damn du mi- 
crobe1). Cela m'inquitte beaucoup sous certains rapports, car, 
certainement, je ne puis pas compter, de la part de cette bâte vâ- 
nencuse, sur les mânagements du bon. Laurian. Enfin, â la grăce 

de Dieu. C'est, je le crains, un mauvais temps d'epreuve qui s'an- 

nonce et qui commence pour moi par cette vilaine campagne que 

je fais ici a mon trâs grand regret. 

Je serasi bien-content d'âtre ă huit jours dici pour en avoir fini 

et me rapprocher de tout ce que j'aime. Ici, cette fois, il fait .froid 

au physique et.au moral.. Mais cela n'6teint pas mon courage. Je 

dois lutter et .du moins sortir avec succes de ce petit combat ou 

Pon s'acharne contre moi. Si je: r&ussis, je pense que cela pourra 

me servir ă affronter avec succts dautres difficultes que Pon m'op- 

posera. J'ai beaucoup parle de moi dans cette Lettre, car labsence 

si longue de vos houvelles fait que je ne sais que dire â votre âgard, 

mes bien cheris ; ce qui reste toujours egal et fermement dans mon 
. 

  

1) D. A. Sturza.
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"cour c'est'Palfection: sans bornes que je vous porte:et qui n'est 

si douce, mâme: de loin; qu'elle me donne Pespoir ât:l6 sentiment 
que vous vous.portez tous bien et. que vous supportez. avec cou- 
rage ct calme les difficultes de la vie qui ont. pu survenir chez vous 

aussi, pendant ces temps. agitâs.. oi je, suis reste sans rien savoir 

de vous. 

Je “vous embrasse. PE Ma 
| „o Aleg,. 

XC 

i Iassy,. le 12 oct., «18953 jeudi matin: 

Je viens, ma châre Sacha, det 'expâdier. un tâlegramme' pour 
" Pannoncer que je suis arriv& en bonne sant hier soir ă 91/ heures. 

ici, apres un long ct irts ennuycux voyage 1). de 14 heures par un 
petit train de personnes. ? Mais j'ai repose cette nuit ct je viens de lan- 
cer .ma convocation pour recommencer bientât -ă 9 heures les -tra- 
Vaux du .concours. A Bucarest, j'ai arrangă la remise du concours 
“Thâohari au 20 de ce mois, quand, depuis deux jours, je Pesptre; 
je. serai dejă ă Bucarest.. Comme je n'ai eu aucune.nouvelle de 
Filitis ni ici, ni dans la capitale et: que cela m'a râpugne d'aller 
lui “parler, bien qu "il - soit restâ. (2) Jai charge Costică bă alter . 
s'informer ce qui en est. | 

Cepandant Costică m'a quelque peu citray en me disant que” 
le sicur Filitis est en âtat d'avoir jou et boulotte mon argent. 
Ce -serait dâsagrtable, mais dans ce „cas, Costică en parlera: aussi 

„a Marghiloman. Enfin nous verrons. ” 
Dans mon tâlegramme de tantât, pour r&pondre ă tes: deux 

lettres que j'ai trouvees hier soir ici, je te dis que J'aimerais bien 
apprendre que vous n'alliez pas. ă la vigne. Cela me semble  douteux, 

1) Intre timp, probabil, că d. 0.a fost la Bucureşti pentru 2—3 zile, sus- 
pendând examenul pentru acest răstimp. : . 

2) Acest Costică este virul său, Costică Caracaj, fiindcă el era fiul docto- 
rului Caracaş, care, pe lângă mama lui A. O., a mai avut și un băiat, tatăl ace- 
stui Costică, pe Gr. Caracaş. 

Li
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vu les relations -de cette espăce de...... de Fundăţeanut) (tel 
_on'me Pa dâcrit î Bucarest) avec cet autre..... -. de- Malla,. .lequel 

doit en vouloir beaucoup î Theodor, pour la fâcheuse. aflaire 
qui m'a toujours &t& si desagreable. Sans celle-lă je ne comprends 
mâme pas comment Theodore aurait, n'importe quoi, ă craindre de 

la:part des Argâsiens, -auxquels pendant 4 ans il n'a fait que du 

bien, de quelque part quw'ils aient €t€. . DCI o | 

Mais,. tout de mâme, il me semble que votre deplacement de lă- 

bas, surtout maintenant en hiver est une chose trăs, trâs dificile, 
irts onâreuse, et qui contera autant ct plus mâme que lincendie 
(Doamne fereşte !) que vous redoutez.: Et comment. laisserait-on 
'Jă-bas la maisonette? Et les chevaux, les chiens, la basse-cour, les 

voitures, enfin tout ce gentil petit mânage de campagne de nos 
enfants, qui contribuait si justement ă .leur douce vie ! Non, c'est 

terrible de penser que tout cela sera ananti en un jour, pour cause 
de politique ! . Re . De 

Ma foi, la politique est chose .trop &ph&mtre pour qu'elle vaille 

la peine de dissiper son bien-âtre... .(?) pour les craintes qu'elle peut 

vous inspirer. Donc, si vous men croyiez, vous jugerez et vous cal- 

culerez toutes les chances, cent et cent fois, avant de vous decider 

ă un dâplacement immediat, avant quiil y ait une position [ixe et 

avantageuse pour Thsodore autre part quă Argeș. Lă-băs, il a 

“du moins son chez soi-ou il peut rester avec sa dignitâ, sans ran- 

cune. pour tous. On le respectera-et sauf les quelques vexations 

auxquelles tout. le. monde est expose trop souvent dans un pays 

aussi desâquilibre que le nâtre; je 'pense que vous pourrez bien 

paisiblement passer. votre hiver lă-bas ; surtout, si le fermier vient 

cn aide aux enfanis pour qu'ils aient de quoi vivre tconomiquement 

jusqwă nouvel ordre. Voici, ma châre amie, ce que je conseillerais, 

pour ma part en premier. Cependant si, apres la plus mire, la plus 

sage, et la plus calme reflexion; en renongant bien sâr ă ioute ner- 

„Vosit& 'de la part de nos enfants, si tout, bien tonsidârâ, vous Jugez 

  

« 2) Acest Fundăţeanu este. Haralambie Fundăjeanu, numit: prefect la. Curtea 

de Argeş de către Liberali, după stăruința lui Mala. . a
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tous les trois le prolongement de votre sejour ă Argeș comme tout 

ă [ait impossible,. alors, pour mon compte, j'exelus totalement Pidee 

d'une installation quelconque ă: Piteşti. Alors, puisque le cas est: 

si d6sesperâ que les enfants ne peuvent plus rester dans leur maison, 

dans leur meânage, alors vous -viendrez tous les trois ă Bucarest 

et dans notre: maisonette, ou nous 'aurons maintenant une petite 

„chambrette de plus (Pex-cuisine); nous nous arrangerons' de notre 

nieux et, malgrâ le nouvement quelque peu troublant - qui suc- 

câdera au grand calme de mon sâjour â Bucarest; je veux que 

nous restions tous ensemble. Pour toi, pour Jeanne, cela vaudra: 

beaucoup micux que: Pitești sous mille rapports. Pour Theodore, . 

tout en... que cela pourra lui paraître d'âtre ă Vâtroit dans ce: 

Bucarest oă il ne connait presque personne, cela lui &vitera la re- 
prise de.sa vie de gaziu ă Pitești dans le.:. des” paraponisii, des- 
&vincâs. Toute gâne d'argent, qu'ils. ..(?)-lă-bas, sera commentâe, 
exagâree. Eniin, ce sera tres-tres, tres-lrăs mauvais. , 

"Iei on vivra retir€; personne ne s'oceupera de nous. Mais vous 
serez tous, plus: ou -moins mal ă laise. Ce sera la consequence de 
Vâtat des choses, mais au moins notre. malaise ne sera. pas le sujet 
des commtrages des. ..(2) de Pitești. Je trouve qu'il y aurait de la - . 
dignit6 pour nos enfants ă rester. guand mâme î Argeș. Je trouve 
que dans un cas extrâme ce serait utile de se râsigner a lexistence 
„embarassâe -de Bucarest. .. . - a 7 

Mais dans tous les cas, pas de Pitești, je vous.en supplie. 
- Dis leur bien cela de ma part. en les embrassant avec toute 

la tendresse que tu sauras. Ii 
- De tout cour ă. toi et î cux, - | Alez. 

Mon hătelier, en m'apportant mon the, vient me 'demander 
timidement de vouloir lui bien câder ma chambre pour deux j Jours, 
afin Ay loger lignoble microbe 2) qui. vient demain, a  lassy. „Cela, 

  

-1)' Vezi riota n, î,'p: 474 şi n. 1,p, 479. D. A. Sturza venea la Iași, spre a 
reprezenta Academia la' inaugurarea monumentului lui Adamaki. .
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m'embtte et peut-âtre, ă cause de cela, changerai-je dWhâtel, quoique 
les autres soient de beaucoup inferieurs et je. m'Etais fait ă celui-ci. 

Nous verrons. iz - 
- 1. Argeș de prâference ! 
'2. Bucarest comme pis aller!! 
Jamais: Piteşti, jamais-jamais!!!!!! 

a a XCI 

Iassy, 12 oct. <1895>, 3 heures de Papres- -midi. 

Ma bien chere amie, | 

"Ce matin, dăs mon râveil, je tai adresse une d&pâche tel&- 
-graphique et puis une lettre tr&s longue et trâs explicite, toutes les 
deux ă destination d'Argeș. Quelques heures aprts, pendant que 
je dâjeunais et que je travaillais ă la revision des thâses de nos 
concurrents, j'ai recu Pune apres Pautre.ta lettre datte du 11 oct. 
et ton telegramme d'aujourd' hui o tu me dis significativement 

que tu pars pour la vigne. Comme je crains que ma lettre de ce 
matin ne te parvienne qu' apr&s plusicurs jours, et que je tiens â 

te dire mon avis sur vos projets, je me mets sans retard ă t'âcrire 
ces quelques pages en les adressant ă la vigne oi vous vous trouverez 

dâjă tous rtunis ce soir. J'attends aprâs-demain les details sur la 
dâmission de Thâodore,.je les attends avec impatience: 

„Pour mon compte, je vais r&sumer en quelques mots ce que je 

Pai &crit ce matin mais, pour apprecier ce que je te dis, je tiens abso- 

lument ă ce que vous lisiez ma longue letire qui aboutit ă ces con- 

clusions: 

1. Si possible — eten y mettant tout le calme el toute la dignite 

possibles — je crois que le mieux serait que. vous gardiez, pour -cet - 

hiver et jusqu'ă Papproche des couches de Jeanne, votre. installa- 

tion ă- Argeş, en tâchant de vous y faire une existence €conomique. 

mais digne avec Pargent que pourra procurer aux enfants' le fermier 

de Poieni. Dans tous les cas, vous depenseriez ainsi: mille fois moins 

que dans un deplacement surtout ă Piteşti. . Ă mon point de vue, 

N
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ce serait digne et convenable. Les enfants sont maintenânt: non pas 
des habitants : d'occasion de cette petite. ville, mais des -propri6- 
taires de toute notorict& dans la localit6. Ils doivent y rester quand 
mâme, tant qu'ils n'ont pas ă eux une installation tout aussi con- 
venable ailleurs. Fuir la localită, a Pair d'une. dâfection, d'une fuite 
de gens qui ont tă lă des malfaiteurs. On ne tardera pas ă recon- 
naiteo qu'il“ en est tout le. contraire,. 

2. Si: cependant, aprăs avoir râflechi sobrement et sans nervositâs - 
„ce que” je viens de dire, il y a des causes majeures qui reclament 

qpuatid mâme votre. deplacement, je “vous declare que je suis tout î 
fait contre le dâmânagement â Piteşti ei la crâation lă- bas d'un 

* întârieur improvisâ., Vous .y auriez tous une position sans dignită 
et j'en rougirais, j'en serai amârement pein. Cela sera pernicieux 
pour Jeanne et pour toi, ma femme et ma. fille, ce sera encore plus 
desastreux, je le crains, pour. Thtodore. . . .- 

Donc pas de Pitești. a: & | ă 
-3. Alors, si vous. ne poupez pas. ester pour. cet liver i ă Argeș, 

„il faudra vous dâcider, tous .les trois. â. venir. sans tarder — peu 
commodâment, il est vrai sous bien des” rapports — dans notre mai- . 
sonette de Bucarest oi nos enfants et toi vous vivrez ă Pabri des 
“potins d'une ville de province. Ce sera... (2) mais.nu ne face 
de râsul 'calicilor, ciocoilor şi mitocanilor din Pitești, comme cela. 
arriverait, si vous vous. installiez, Dicu: sait. comment, ă . Pitești. 
Tout cela je le dis avec plus de dâveloppeimients encore dans la lettre 
que je voudrais que tu lises avant de prendre une dâcision definitive. 

Ii le temps s'est remis au beau et j'en suis bien aise; il est en 
probablement de mâme lă-bas, de fagon que vous pourrez. passer . 
quelques bonnes journâes â la vigne.. Je pense que mercredi pro- 
„chain, le 18 au soir ou jeudi .le 19 au'matin, je serai de retour ă 
Bucarest, et alors il-faudra nous voir, soit que j'aille vous trouver 
ă la vigne dans les intervales de liberte que me donnera le concours 
de Ttohari qui commencera ds mon retour, soit que vous... (2) veniez . 
en ville. D'ici lă, je continuerai -ă vous. &crire chaque jour et j'en' 
attends surtout de toi, ma chere Sacha:
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Iei on fait des pr&paratiis pour recevoir demain Pignoble mi- 
“<robe; on lui a trouve un logis dans Phâtel, sans qu'on me d&range 
de ma chambre, comme on me lPavait demandt ce matin. Je m'oc-- 

cupe de mon concours et ne me soucie gutre de leur sale politique. - 
En finissant, ma trâs chtre amie, je vous embrasse de tout coeur, 

toi ct nos chers enfants. 

a - Tout ă toi, 

Alez. 
« 

Sur Padresse de ma Jeutre de ce matin tu pourras observer que 
le S de ton nom est corrige. Javais instinctivement, mis un E en place . 
du S, tant dans mon coeur et dans mon esprit, tu es confonduc, 
ma tr&s châre Sacha, avec notre pauvre châre mire qui n'est: plus. 

Iassy, Jeudi le 12 Oei., 3 heures de Vapres-midi 

XC 
Iass4 y, vendredi matin, le 13 Oct. 1895. 

Ma bien chere Sacha, | 

Malgr& mes deux lettres d'hier adressâes, Pune ă Argeș et p autre 
a Florica, et que je voudrais que tu regoives et tu lises pour toi 

<t pour les enfants, avant que ccux-ci aient .pris une râsolution 

dâfinitive sur votre s€jour d'hiver, malgr& ces deux lettres, dis-je, 

"je vais encore. griffoner pour toi; ces quelques lignes. Je le fais de 

trăs bon cour le matin ă Paube par.un ciel superbe, une aurore aux 

teintes suaves. Ă' Jassy, quoique on soit en ville, il. y a presquc 

partout de Pair et une vue libre sur les contres environnantes; 

quand ceux-ci mangquent, on voit du moins le ciel. A huit heures 

et 'demie, la cour de Phâtel sera inondâc d'immondices par la pre- 

sence du degoâtant microbe 1). Mais ă 10 heures, je serai dejă ă luni- 

"versită pour ecouter les 3 premitres. legons 2) de nos trois concurrents 

  

1) D. A. Sturza. o - _ 

-2) Se pare că AM. B. Calloianu se retrăsese din examen, în timpul “înscrisului, 

le accea e vorba acum numai de trei concurenţi, nu de patru. Cel retras 

st
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qui debutent aujourd'hui dans art oratoire1). Cela durera jusqu'ă 

1 heure de Paprts-midi pour recommencer demain. Sur les epreuves 

&crites que -nous avons commencâ ă examiner hier, c'est toujours 
Iorga qui tient la corde. Les autres'sont au-dessous de lui sans con- 
teste. Mais en somme, tout cela ne peut pas vous intâresser Enor- 
mement. Je vous l'&cris, parce, que, en dehors de mes penstes qui 
volent toujours vers vous, afin' de regler au mieux Vavenir pour 
vous, mes tres chris, je me trouve dans le courrant de ces affaires 
d'ici, dont je veux me tirer le mieux possible. Heureusement, le 
calme y regne pour le moment. 

Le 4-ăme concurrent, un sot, nommâ Căpitanovici?) s'est retir& 
et a quiti6 Iassy quiil remplissâit de son braiment d'âne. Et pour 
le moment, tout va assez paisiblement. Pourvu que les pierres (?): 
ne recommencent pas, car il y a encore un fou, Georgian, qui 

alimenta ziarul « Românul», cu notițe şi dări de seamă asupra examenului, (Vezi 
N. Iorga, O viaţă de om, 1, București, 1934), în care ataca pe concurentul său, 
N. Iorga, fără să semneze, Asemenea notițe găsim în n. 52% de Marţi & Octom- 

- vrie 1894; în n. 532 de Joi 13 Octomvrie 1894; în n. 533 de Vineri şi Sâmbătă, 
14 şi 15 Octomvrie 1894. . | 

În n. 534 de Duminică și Luni, 16 şi 17 Octomvrie 1894, același Calloianuw 
publică un așa zis fragment din raportul juriului examinator şi despre care 

"pretinde că are forma următoare: Căpitanovici, periectă insuficienţă; Georgian, - 
lipsă de oarecare cunoştinţe necesare studiului istoriei; Iorga, confuzia faptelor şi 
mai ales în totul neformat pentru a îi profesor, Mai departe arată în același raport 
„că ar fi vorba de hotărîrea luată în unanimitate ca să se publice un nou con- - 
curs, întru cât nimeni n'ar îi obţinut Ja probele scrise media 7, iar la oral, 
sar îi umplut de « condoleanţă? notele, spre a se obţine la urmă media generală 
7,07 pentru d-l N. Iorga și 7,02 pentru Georgian. N 

Asemenea note, dări de seamă şi chiar articole au fost publicate unele de. 
acelaşi autor și în « Lupta» din aceeași epocă. Aci începe fără să sfârșească şi. 
un studiu despre e Legea concursurilor» (« Lupta», 18 și 19 Oct. 1894). 

') Prima probă orală a fost: Istoricul marilor feude ale Franţei. în domeniul 
regal j a doua: Rudolf II de Ilabsburg şi epoca sa ; a treia: Organizarea monarhiei 
spaniole până la venirea Barbarilor şi a patra: Acţiunea Euvopenilor în Extremul: 
Orient: China şi Japonia. . 

2) Retragerea lui Căpitanovici sa făcut după proba a III-a orală. EI nu 
s'a mai prezentat deci la ultima probă orală.
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tout en ne manquant: pas de talent et d'instruction, est ă la fois... 
et prossier autant qu'on peut lâtre. Hier, Rășcanu, un de mes collt- 
ques d'ici qui a 6normâment de considârâtion et d'estime pour moi, 
ma dit que la Sociât& des dames de Iassy, qui entretient ă ses frais 
des âcoles diverses, me prierait de venir ă assy, quand îl me plaira, 
pour Yy-tenir une conference payante en benffice de leur cuvre. 
Je mai pas dit .non et nous râglerons cela avec Rășcanu, avant! 
que je quitte cette ville. Pour le moment, ma bien chtre Sacha, 
je m'arrâte dans ma correspondance, n'ayant rien de ncuf et d'in- 
t6ressant ă te dire. Je vous souhaite un sâjour paisible et agrâable 
a tous les trois ă la vigne. Je souhaite que lă-bas le temps soit re- 
„mis aussi heureusement quvici, ou il fait râellement bien beau pour 

le moment. Ainsi va la vie; tantât des nuages, de la pluic, du 
froid, des calomnies,.des ennemis; tantât du soleil, du calme. Par 
malheur, ces derniers avantages durent le plus souvent moins quo les 

mecomptes qui alternent aveceux. Je vous embrasse de tout mon cetur. 
Jattends avec impatience des dâtails sur la dâmission de Theodore. 

Tout îâ toi, 

„Alea. 

XCILI 

, Iassy, -samedi, le 14 oct. 1895. 

Ma bien chere Sacha, . , 

Hier je n'ai pas cu de lettre. de toi, ce qui s'explique par ton 

deplacement d'Argeș ă la vigne, ou j'ai dâjă adresse deux lettres, 

a part celle-ci. Hier c'etait un vendredi et le 13 du mois. « Dou& 

_ursuzlucuri ». De plus ignoble microbe!) est arrive ici, il-repart 

heureusement. ce soir. Nous avons eu de 10 ă 1 heures les 3 legons 

de la 1-âre &preuve orale; aujourd'hui de  ă 4 nous avons la seconde 

&preuve. Cela durera encore comme cela, demain lundi et peut- 

îtr6 mardi, aussi mais tout cela m'est bien ă charge; j'ai la tâte 

„...? prâoceupte de tout ce qui se passe loin, bien loin de moi, 

  

1) D. A. Sturza, 

31*
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chez vous, mes bien châres amies, et aussi ă Bucarest, d'oă cette pau- 
„vre amie!) mecrit que le nouveau ministre a reconumanc les per- 
s&cussions contre elle et qu'elle est trăs menacâe de perdre sa di- . 

„Feetion, toujours ă' cause des mâdisances et des intrigues qui la 
„poursuivent sans râpit. Tout 'cela me „trouble fort et je voudrais 

„de tout mon coeur pouvoir coutrir au plus vite aupres de tous ceux 
qui auraient besoin de mon courage ct de mon affection pour en- 
durer avec moins de peine les epreuves (?) du sort, si inopin&ment 

“ survenues. Dâcidâment, j'ai beau faire, ce voyage ă Iassy a €tâ 
“pour moi une pânible chose cette annâe-ci. Du reste pourrais-jem'at- 
tendre ă autre chose du moment que cet horrible vermine de Sturdza 
est devenu I€...(?) du pays? Dumnezeu să ne păzească de mai rele! 

„ Impression6 par tous les ursuzlucuri de la Journde d'hier, je regrette 
de n'avoir pas assez de piâte pour attendre..... dela part de S-ta 
Paraschira, dont on câl&bre aujourd'hui la fâte ici oă on sort ses.pro- 
„pres reliques. Si en effet, elle a quelque pouvoir lă oă Pon dâcide 
„des joies et des chagrins des hommes, elle pourrait se rappeler que 
moi, avec mes faibles ressources, j'ai crig& un jour une €glise en son 

_honneur?), qu'elle veille done sur. ccux que 'j'aime et quelle leur 

  

- E ” . Ă ” - 1) In legătură cu aceasta, este interesant, între altele, articolul din « Gazeta 
Poporului » (n. 233—234 din 16—17 Noemvrie 1895) în care uh anonim. (|, L.. 
Caragiale?), face aluzii la rolul unei doamne din pricina-căreia A. O. şi-ar fi. 

” pus capăt zilelor, - - _ 
*) A. O. în « Inseninări despre monumentele istorice din judeţele Argeș şi 

Vâlcea. Călătorie făcută în 1860 din însărcinarea Ministerului Cultelor şi Instruc- 
Jiunii Publice », scrie: 4...0 bisericuţă fără turn, o mică ogradă de pari, fără » 
-altă poartă decât ușa casei pe unde au trecut și caii noştri, iată ce e Schitul Pătrunsa, 
Nu departe sunt poalele pietroase ale Munţilor Albu şi Piatra pe care sunt și brazi. 
„Acest schit (la obârşia Ostrovului în jud. Vâlcea ) e închinat Cuvioasei Paraschipei ; 
„auzind; de aceasta, am făcut dar deoliră, proporțional cu slabele-mi mijloace de acum 
dar aş dori la vremi mai bune să [ac ceva pentru acest schit depărtat și' aşezat 
la un loc mai aspru decât oricare din câte am văzute (« Convorbiri Literare », a. LXVII, Lulie—Septemvrie, Bucureşti, 1934). 

E totuşi o deosebire între « j'ai trige un jour une €glise... e şi cam făcut dar de o liră...» Poate că dorinţa exprimată la 1860 prin a aș dori la vremi mai bune să 
fac ceva, pentru acest schit... » s'a realizat, dar noi nu cunoaștem acest amănunt,
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apporte de vraies et sincâres consolations autani & Târgul Dealului : 
qu'ă Bucarest ! Pardonne-moi, ma bien chtre et sainte amic, de con- 

fondre ainsi mes affections. Du moment qu'elles sont sincâres ct 
profondes d'une part et de Pautre, ne serait-ce pas mentir, alors 
que le cceur est serr& par Pinquittude et le chagrin, que d'eluder 
une partie 'de ce qu'il ressent? Je crois que tu ne le voudrais pas 
toi-mâme ; tu ne croirais pas ă la sincerit& de mes sentiments si je 
ne les dâvoilerais pas tous, tels qu'ils sont. 

Je me sens tourment& chaque matin ă partir. de Pheure de mon 
reveil trâs matinal (414—5 heures) jusque' vers midi, quand alors 
seulement arrive le courrier de Bucarest. Puis, dans la journte, 
î peine mes occupations de concaurs peuvent-elles dâtacher pour 

peu d'instants ma pensâe des soucis qu'ont loin de moi tout ceux. 

que j'aime. Que Dieu les ait en sa garde! Je vous embrasse de 

tout mon coeur. | 
o Tout ă toi, 

_ » Alea. 

P.8.— Quand tu 'auras recu cette lettre, tu ne m'ecriras plus 

ici, car ta lettre aurait ă peine le temps de me parvenir. 

XCIV. | | 

- Iassy, le 15 oct. 189%. 

Machire Sachă _-. 

"Ta petite' lettre du 13, la premitre, me vient de la vigne; 

je Pai regue hier et j'esptre que le courrier dWaujourd'hui m'ap- 

portera de ta part de plus amples' nouvelles,. sur „la manitre 

“ dont 'Thtodore a donnt sa dâmission. Pour mon compte, Je vois 

qu'il me sera impossible de quitter Iassy avant mardi soir au plus 

tt ;. peut-âtre m&me sera-ce. niercredi. En tout cas, Je vous. tel6- 

- graphierai. Je. dois âtre au plus -tât ă: Bucarest, non seulement 
» . DS 

r 1
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pour le concours de Thâohary, qui commence le 20, mais pour 
m'occuper du paiement de notre loyer, de notre provision de bois - 
et de toute notre installation d'hiver. Du reste, celle-ci ne pourra 
âtre decidâe que lorsque je vous aurai vus, en allant le plus tât 

. possible vous rejoindre pour quelques heures ă la vigne, ot. vous 
âtes. Ce que je ferais aussitât de retour ă Bucarest. Lă-bas, je sais 
bien que ce n'est pas la joie qui m'attend, car je te ai dâjă ccrit, 
il n'y a que chagrins ct inquittudes chez tous ceux que jaime. 
Quel enfer cela a ât6 pour moi cette annâe-ci ce sâjour ă Iassy, 
pendant qu'il ne m'y arrive que des cris de dâtresse de la part de 
ceux ă qui je tiens et que je voudrais savoir heureux, calmes et 
contents! Je t'ai parle de Vaffaire de Filitis. J'avais charg& Cost. 
Caracaș de s'informer ce qui en est; il vient de mvâcrire aujourd'hui 
qu'il a vu Filitis, lequel lui a dit qu'il en avait parle ă Stătescu et 
qu'il n'y aurait rien de decide avant Pinauguration du Palais de 
Justice. Tu comprends bien, tout cela m'ennuie, d'une part, d'avoir 
ât& jou6 de cette facon, et puis de savoir que les collectivistes sont 
au courant de cette affaire,. 

Ici le concours suit son train, avec des păripeties beaucoup 
plus calmes que dans les premiers temps, mais cela tarde et j'ai. 
hâte de retourner plus prăs de vous. Le temps mâme est souvent 
trăs beau; mais j'ai trop de soucis pour en jouir avec quelque plaisir. 

La poste ne mia rien apporte aujourd'hui de ta part; je suis 
aussi inquiet du sort de mes lettres. Vous arrivent-elles râguliăre- 
ment? Ce serait une autre calamite que celle de la perte de cette 
correspondance qui est pour le moment noire seule ressource, pour 
ne pas nous aifoller totalement. 

Je finis ces pages chagrines, en vous souhaitant, mes bien cheris, 
le retour aussi prompt que possible au calme etă la vie paisible, 
quelque modeste qu'elle soit. Je souhaite aussi d'âtre le plus tot 
possible auprâs de vous. 

Je vous embrasse du cceur, |. 
i Tout ă toi. 

Alez.
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XCV 

Iassy, lundi matin, le 16 oct. 1895. 

Decidement, ma chăre amie, ces journtes de mon stjour ă Iassy 
sont cette annse-ci sans fin. J'en ai encore pour 48 heures et îl me 
semble que le temps dure, dure et ne passe plus. L/an dernier j'âtais 
ici sans soucis. Cette fois-ci, j'en ai par-dessus la tâte. J'ai hâte de 
retourner ă Bucarest pour voir comment je pourrai me trouver 
dans tous les embarras et les ennemis que je vais aborder de plus 
prâs, et pour lesquels il faut de toutes parts une prompte solution. 

C'est une grande fatigue d'esprit et de cour que de se trouver 
dloign& de ceux dont le sort vous inquitte et d'attendre des jour- 
nâes entitres pour ne recevoir qu'une lettre dans laquelle, certes, 
on ne peut vous dire que quelques mots sur les circonstances em- 
barrassantes du moment et, auxquels mots, on ne peut râpondre 

que vaguement, 24 heures plus tard: voilă Pesptce de torture que 

j'endure doublement depuis tantât 15 jours. ÎI est temps que cela 

finisse. 

Hier, je mai mâme pas eu de lettre de toi. Je ne sais pas encore 

si tu as recu mes longues et nombreuses missives, adressees les unes 

â Argeș, les autres ă Florica. 

Espârons que le facteur qui arrivera dans trois heures diici 

(il est neuf heures du matin) m'apportera de quoi me rassurer un 

peu. D'autre part je regois aussi des lettres de dâtresse, dicttes par, 

Paffolement de perdre le seul et unique moyen de subsistance ), 

Je ne sais pas au juste ce qui en est, mais je soupconne fort que 

est encore des intrigues, ourdies par cette mâchante clique des 

Arions qui sans ... (2).raison, veulent me faire du mal, n'importe .- 

de quelle fagon, et; pour cela tourmentent autant, qu'ils peuvent 

ceux qui ont quelque affection pour moi. Telles que les choses se 

presentent ă moi qui ne suis pas lă, cela m'a Pair de simulants de 

persâcutions et d'interdiction (?), dont peut-âtre le ministre Poni 

est presque'un innocent. Mais encore faut-il que je sois lă-bas pour 

1) E vorba de scrisorile doamnei din Bucureşti. Vezi nota n. î, p. 488.
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voir ce qui en est. Et je n'y suis pas. J'ai demain encore (mardi) 
une derniăre €preuve, une legon des candidats. Mais le soir, j'en aurai . 
fini. Out ! et ă 8,40 heures du soir je ne me ferais pa prier. pour | 
monter en Sleeping-car, pas plus que je ne tardera pas ă le quitter 
le lendemain ă 8 heures du matin, en gare de Bucarest. | 
Mais d'ici lă,il y a encore 47 heures. Ce n'est rien quand elles- 

sont passes, c'est enorme quand- on attend qu'elles s'&coulent, 
„la tâte toute prâoccupte de mes chers, ahuris par les revirements 
stupides de la politique. Douze, quinze, jours passes, et ne rien sa- 
voir de ce que vous deviendrez vous autres, mes chers Argâsiens ! 
C'est decidement dur! Et j'en veux ă lassy. J'ajoute quelques lignes 
a cette lettre 6crite ce matin pour te dire que j'ai regu la...(2) ou 
tu me parles du projet de passer Phiver (ou une partie) ă la vigne. | 

„Moi, je pars d'ici demain soir et je ferai de mon mieus pour âtre 
auprăs de vous le plus tât possible ; nous parlerons alors de tout cela. 

Mult a fost: Puțin a mai rămas. Ia Dă 
Je vous embrasse de tout mon cour, tout dâsireux de vous revoir.. 

„Tout ă toi, 
Alez. 

XCVI 

Dă Bucarest, vendredi, 20 Oct. 1895, . - 
„ “Ala bien chtre amie, ” | 

„Je t'âcris ces lignes un. peu tard aujourd'hui, et je crains que 
na lettre ne t'arrivera pas aussitât que je le voudrais, non pas 
qu'elle continue quelque chose de -parfait, mais il est doux et bon . 
d'âtre le plus possible en continuelle comunication d'idâes et de. 

“ pensâes. | ” : 

  

1) A. O. moare la 10 Noemvrie 1895, adică după 25 de zile. Sinuciderea sa, pe care, ultima scrisoare, publicată în această 'serie, o explică îndeajuns, își găseşte și în aceste penultime scrisori anumite legături ce se citesc printre rânduri. In special, acest «mult a fost, puţin a rămas» este o străfulgerare a acelui proces care se-urzea în subconștientul său, spre a ajunge la ultimul liman ce-l întrezărea vag, dar implacabil.



Jai eu grand plaisir ă vous revoir hier dans ma courte visite, et. 
j'esptre bien que le temps et Pargent me permettront de faire de nou-' 
velles excursions, plus souvent que je ne pouvais,comme celles d Argeş. 
Hier, ă mon depart, j'ai regrett& de quitter si vite Jeanne qui — je ne 
Pai vu que plus tard —— est restte en gare jusqu'ă Parrivâe du train 

„de Piteşti et de son beau păre Nae. Je les ai vu de mon vagon re-! 
-prenant ensemble la route de la-vigne. Je suivais des yeux et du 
cour notre -chtre fillette qui, maintenant, je le sens, nous est dou- 
blement chre, puisqu'en elle il y a deux tres que nous aimons et 
aimerons. Dans mon voyage. Bucarest, je n'ai fait que dormir. 
et, arrive ici, j'ai soupe et j'ai bien dormi jusque vers les 5 heures. 
Depuis lors, j'ai travaille ă preparer le concours darchâologie. 
qui commencera tr&s' probablement demain; de plus, j'ai eu quel- 

“ques visites de jeunes gens. J'attends pour le dejeuner notre ami 

Steriadi.... Ce pauvre garcon est reste dans une bien mauvaise po- 
sition. Rien 'que les 250 fr. par moi de sa pension. Il a perdu depuis 

“assez longtemps sa place ă «P'Independance». Sturdza, en venant 
au ministăre des Affaires Etrangăres, lui a pris celle qu'il avait ă la. 

correspondance avec les journaux. Done, il est bien mal. Il y a des 

situations plus difficiles que celle de. nos enfants. Dans le train 

il y avait Pavocat Aslan, le frăre de la directrice,.il revenait de 

Piteşti ou il avait eu affaire au tribunal; il ma dit quă Pitești 

il y avait une... (?) complăte. ÎI est probable que le prâfet Funaă- 

“ţeanu devra se retirer. Enfin, qw'ils se cassent la tâte; si notre 

“Fhăodore se tient prudemment et dignemment î lâcart, je 

suis sâr quiil ne se passera pas longiemps, et on aura -recours 

ă lui... aa SN . 

“La femme au beurre n'est pas venue ce matin; des quelle ar- 

- zivera, je vous ferai un envoi de beurre en y ajoutant une part. 

de3...? &piceries que je possăde. _ | 

Aujourd'hui le temps est. humide. Nonobstant, Emilia a dâjă 

„iwansfâr& depuis hier sa cuisine dans la nouvelle case; il faudra 

anaintenant s*Gccuper.. de transformer. l'ancienne cuisine en salle- 

î manger, et pour cela il faut que je rentre- en fonds. 

CORESPONDENŢĂ O e e a9g 
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Pour le moment, nos mandats de professeurs ne sont pas en- 
core prâts. Ce sera pour la semaine prochaine. Je finis ce long ba- 
vardage en vous embrassant tendrement tous les trois. Dire 'que 
Van prochain, ă pareille &poque, j'aurai la possibilit de dire: « tous 
les guatre». Ă 

XCVII 

Bucarest, vendredi, 21 Oct. 1895. 
“Ma bien chere amie, - 

Ce n'est qu'ă 6 heures du soir que je... aujourd'hui un moment 
pour grifionner ces lignes. Dans la matinte, jusque vers les 10 heures, 
j'ai fait le paresseux; je suis restă au lit et j'ai presque dormi, me 
sentant un peu derangt de lestomac pour avoir mang& d'une pâte 
de liăvre que Bogdan m'a raportă de Iassy, oă je Pavais commandte. 

Puis je suis sorti; j'ai couru pour des affaires en vue de con- 
stituer la somme qu'il me faut pour payer le loyer ă Steresco 
avec lequel, hier et aujourd'hui, nous “avons eu de longues conver- | 

„Sations politico-economiques. Il est trâs aimable, car il m'attends 
pour la...(?) et fait toutes les reparations que je demande. Lundi, il 
part ă Argeș pour y prendre possession de ses nouvelles fonctions 

"provisoires, et vendredi il sera de retour.' J'ai dejeunt avec Thâo- 
hari qui est rest& trâs tard dans la journse chez moi, tout en cau- 
sant de son concours qui ne commencera que lundi. Puis, je suis 
sorti pour faire un tour de promenade ă la chaussâe; il fait un peu 
Îrais, mais la journâe a ât6 belle. 

Tout-ă l'heure on doit m'envoyer ici les deux petits.. .(2) ă qui 
Emilia fera prendre un bain, et puis ils souperont chez moi. Cela 
me distraira. Demain matin, j'aurai ă dâjeuner Anghel Demetrescu 
avec lequel je vais regler mes lecons ă Sf. Gheorghe. | 

J'ai regu ton petit mot,et de mâme que tu m'y dis que ma vi- 
site vous a fait plaisir, je puis te râpâter ce que Jai dit dans ma! 

"lettre d'hier: 
- Cest que j'ai eu aussi un bon grand contentement de me re-. 

trouver aupres. de vous, mes châris. La femme,., (?) n'est pas venue
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aujourd'hui; je Vattends pour vous faire quelques envois que j'a- 
dresserai ă la gare de Golești, en vous en prâvenant par un t6l6- 
gramme, En attendant, je vous embrasse de tout cur, 

„Tout a toi, 
E Alex. 

Hier j'ai vu Poni avec lequel nous avons longuement et amica- 
lement cause de toutes sortes de choses scolaires, 

XCVIIL .. 
CÂTRE TITU MAIORESCU 

25 Oct. 1895 
„Iubite Domnule Maiorescu, 

Ce face Rectorul cu Stelian Petrescu, tânărul fisician căruia, 

— pe când ajuta el pe Bivat în operaţiunile sale, —i se promisese 
că va căpăta în toamnă un subsidiu dela universitate, spre a merge 
să-și completeze studiile în streinătate? El însuși, Stelian, nu 
cuteză să vie la D-ta, ca să cerceteze cum stau acum lucrurile. 

Eu l-am îndemnat și i-am dat aceste rânduri în „chip de intro: 

ducere la D-ta. 

Tânărul e laborios, inteligent, — natură de învățat şi de artist, 

totdeodată. Așa fericite însușiri merită a fi încurajate, şi ştiu că 

D-tale îţi place tineretul cu viitor. 

— Ce facem cu concursul lui Teohari?. 

AI D-tale devotat bătrân coleg și amic, | Odobescu 

XCIX 

CATRE ANGHEL DEMETRIESCU 

Bucureşti, 8 Noemvrie 1895 
Amice Anghele, 

Fără să fiu om rău, nu ştiu cum s'a întâmplat de am avut mulți, 

foarte mulţi vrăjmaşi şi detractori pe lumea aceasta. Puţini, din 

contra, au fost aceia cari mi-au arătat întotdeauna o vădită simpatie, 

Printre aceştia ai fost şi D-ta. Poate chiar de aceea, împrejurări cu 

totul nechibzuite te-au făcut să aibi asupra ultimilor ani ai vieţei 

mele, — şi în mod cu totul indirect, — o influenţă așa de mare, așa
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de hotăritoare, încât o credinţă,-ca și superstiţioasă, mă îndeamnă 
astăzi, când aşi trebui, după convenţiunile sociale, să-ţi urez veselie, 
a veni prin aceste rânduri să-ţi zic un rămas bun pe veșnicie. 

Fericitul chip ce ai de a prețui ale vieţii, nu s'a potrivit cu vio- 
lenţa și cu-idealurile patimilor mele. | . 

„ “Intro zi, ca în glumă, m'ai împins D-ta spre o cale, pe care cu, 
: din nefericire, apucând-o orbește, ea m'a adus, peste patru ani şi: 
jumătate, la prăpastia în care mă afund acum şi din care nu am: 
putut scăpa, căci inima mi-era ferecată. 

Când arare ori te vei mai gândi la mine, cugetă, te rog, și spune > 

tuturor că nebun n'am fost, dar că, cu inima-mi peste fire simţitoare, 
„am căzut pradă ușurinţei și vulgarităţii simţurilor unei fiinţe 1) 
fără inimă, fără conştiinţă, lipsită chiar de acea pătrundere de minte . 
ce-ar fi făcut. dintr'însa o zână  inspirătoare a_ mult-puţinelor 
mele facultăţi intelectuale. 

Mi s'a întâmplat să iubesc și alte femei în vieaţa mea și câteuna 
din acelea au fost pentru mine îndemnătoare la cele mai bune și 
mai alese ale mele lucrări. - . 

Aceasta însă, pe care am iubit-o mai mult decât pe oricare, a 
fost adevăratul mormânt al inteligenţei, al iluziilor, ba chiar și al 
vieţii mele. E 

De ce n'am judecat-o și eu precum o judecaseşi D-ta? 
Aşi mai fi trăit poate ani mulţi încă, lucrând cu folos pentru toţi. 
„Acum m'am dus! Archanghelul Mihail cel răpitor de suflete a 

lost astăzi dânsa pentru mine.” 
Să n'aibi însă D-ta mustrare! Dar iar, să nu laşi ca dânsa să-şi - 

bată joc de.memoria mea, prin tot felul de murdare clevetiri, precum 
şi-a bătut joc de ultima parte a vieţii mele." . 

„ Aceste, amice Anghele, ţi le spun rândurile de faţă cu prictenească 
limbă de moarte dela mine, - | i 

Odobescu. A. 

  

1) Vezin. 1, p. 488; n.4, p. 491; n. 1, p. 492, Această scrisoare împreună cu penultima au fost publicate de d-l Al. Tzigara-Samurcaş, în « Convorbiri Litâ- rare 9 Iulie-Septembre, 1934, p. 610—611; 734, ! Ă >
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MIHNEA VODĂ CEL RĂU 

I. 

(Titlul): Mănești | ABCDE: , 

| Să n'aibi milă aABCDE 

1 Ca la un ceas aA. Ca la două ceasuri BCDE. — 2 de părae aA de 

pârâie BCD. — 3 câmpia şeasă aA câmpia şeață BCDE. — 5 ş'acoperit 

aA şi acoperit BCDE. — 6 pe la anul aA pe la leatul BCDE. — 12 şi 

Breazei aAB şi ale Breazei CDE = NOTĂ la 11 (Cronica) Constandin Căpi- 

tanul a4ABCD. — 13 primăvara aA primăveara B primăveară CD. — 17 în 

valea Ursoaii' aA în valea Comanacului BCDE. — 19 rădica aABCE ridică 

D. — 30 băiatul ieşit din copilărie a băiatul abia ieşit din copilărie 
ABCDE. — 30 vădea de acum aAB vedea de acum C vădea de acum DE = 
NOTE la 20 (vecinii== )Aşa se chemau sătenii robi pe vechime a4ABCD ţăranii 

robi E; la 27 (ogoarele pustii) Vezi D. Cantemir, Descrierea Moldovei a. 

Vezi pe Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei A. Vezi în Dimitrie Cantemir, 

Descrierea Moldovei BCD. — 36 săneţe aABC sâneţe DE. — 410 lacrămi 

aA. lacrâmi BCDE. — 34 aveau un grumăjer a4AB aveau grumăjer. — CDE 

40 cu glas a cu glasul BCD.— 41 boierul aADE boiarul B. — 42 mereu 

cere de D-ta aAB mereu cere de domnia ta CDE. — 47 uscat şi galbin aADE 

uscat şi galben BC. — 17 odăii a ABE odăi CD. — 51 în perete aAB în pă- 

rote CDE = NOTE: la 36 (săneţe=) Puştele vechi; franţozeşte: arqucbuse 

aA Puştile vechi; căci puşcă se chemau mai nainte tunurile B Puştile vechi; 

căci puşte se chemau mai nainte tunurile CD. In vechime puşcă se chiamă 

tunul E; la 44 (direapla=) dreapta E; la 51 (iroiţă=) icoană cu două 

obloane lăturaşe, zugrăvite cu sfinți E.— 59 şi alte dispuneri a şi alte dis- 

puieri A şi dispuieri BCDE.— 56 sta aşezat aA sta așezată BCDE. — 60 ca 

candela aAB ca o candelă CDE. — 63 se cază biată: moşia a să cază biată 

„moşie BODE. — Gă dela moși strămoșii noștri aA B dela moşi strămoşi CDE.— 

63 când te va vedea aAB când te vor vedea CDE 71 se îaci a să faci BCDE 

= NOTE: la 65 (ghioagă=) măciucă de fer cu ţinte; massue aAB măciucă de 

fer cu ţinte; îranţ. massue CD măciucă de fier cu ţinte E; la 63 (moşie=, 

ţara, patria aABCDE ; la 53 (tuiwri=) steaguri formate dintr'o coadă de 

cal; la 56 (armaș=) căpetenia poliţiei și a închisorilor E; la 69 (ticăit=)
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nenorocit, slab, neputincios E; la 77- (proașcă=) gaură, . spărtură, bortă E. 

— 69 ridica aAB rădica BC, — 76 zângăetură aABOD zângânitură E. — 7% 

dureroasele- lanţuri aAB dureroasele lor lanţuri CDE. — 80 intră iarăşi în - 

tăcere aAB intră în tăcere CDE.— 83 Deodată începură a4B Deodată însă 
începură CDE. — 89 boieri ai ţeri a boieri ai ţării B boiari ai țării CDE — 84 

aceia a ABCDE. — 91 boeri aA boiarii B boierii CDE.— 95 s'au pristăvit 

aABCD s'a pristăvit E.— 192 ca se 'ngroape aA ca să 'ngroape BCDE.—" 

97 boerii aA boiarii B boierii CDE. — 99 trimis aAB trămis. CDE. — 106-- 
107 Boerii aA Boiarii B Boierii CDE = NOTE: la 95 (s'au pristăvit=) a murit, , 

a răposat E; la 101 (pohtesc= ) poltesc, privesc cu lăcomie E; la 111 (jupaniţă= ) 
jupan şi jupaniţă erau titlurile ce se dau boierilor şi soțiilor lor '£, | 

II 

(Titlul): Curtea de Argeș II ABCDE. 

i Nu-i aşa c'avuţiile-s amăgitoare? aABCDE 

1 Se aflăm aA Să allim BCDE. 6 boerii aA4 boiarii B boierii CDE. — Vlăduţ: 
a. Vlăduţă BCDE. — 10 boiarilor aAB boierilor CDE— 8 se aşeze a să 
aşeze BCDE. — 16 lui Ţepeluş Vodă co trăia aAB lui "Țepeş Vodă carele trăia 
CDE. — boierilor aACDE boiarilor B. — 17 bocri aA boiari B boieri CDE — 17 
pe! boieri aACDE pe boiari B.— 6 = NOTE: la 4 (se răpusese= ) murise 
E.— 19 îu boerul aA fu boiarul DB îu boierul CDE.— 20 a doua zi după moartea 
“ai câteva zile după moartea BODE. — 24 cu găctan a cu găetane BCDE.— 32 
a oltarului a a altarului BCDE.— 32 de sfântul aAB de sântul CDE = NOTE: 
la 19 (Măneşti= ) Constantin Căpitanul; Fotino; Şincai aA Constantin Căpitanul; 
Fotino; Șincai; Engel BCD ; la 22-23 (chepeneag= ) haină de gală strânsă pe trup 
E; la 24 (gugiuman=) căciulă înaltă purtată numai de domnitor şi de. boierii 

„cei mari E; la 26 (alaiu=) escorta pompoasă.— 35 cu sfântul mir aAb. 
cu sântul mir CDE.— 38-39 pe cap gugiumanul Voivozilor aAB pe cap coroana 

Voivozilor CDE. — 40 Atunci prea sfântul a4 B Atunci prea sântul CDE, —42 
d'a dreapta bisericii aA da dreapta în biserică B la dreapia în biserică CDE. 
— 41 postelnic aABCD postelnic. E. — 43. purtând marca ţării aABC 
purtând pajera DE.— 45 slobozi tunurile. aA4B slobozi 'puştile CDE.— 4. 
boerii aA boiarii DB boierii CDE, — 47 liturgia aABCDE. — 57 la curtea 
domnească aABC la curţile domnești DE.— 52-ca se deschiză aA ca să 
deşchiză 2 ca să deschidă CDE = NOTĂ: la 44 (Tebe dopa hwalim=) 
Te deum laudamus... aABCD pe tine Te lăudăm Doamne (pe slavonește) E; 
la 53 (omoforul=) patrahirul: arhiepiscopal; la 47 (postelnic= ) boierul 

„însărcinat cu întroducerea și prezentările în ceremoniile curţii domneşti E; 
la 40 (spătar==) căpetenia oștilor £ ; la 46 (pauce=) ţimbale E; la 46 (surle=)
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dluiere cu sunet ascuţit (fi/re, pe franţuzeşte) E; la 49 (caftan): haină sau | 
mai bine manta largă de gală £; la 50 (harșa=) învelitoarea şelei E.— . 

51 Verziorii călări aA Verzişorii călări BCDE.— 55 apoi comișii cu caii 

domneşti aA apoi caii domneşti BCDE. — 58 boerii a boiarii B boierii CDE. 

— 59 copii de casă aA copii din'casă. BCDE, — "59 boeri a boiari B 
boieri CDE. —. 60 chibiniţe de felurite stofe a cabaniţe de felurite stote 

"BCDE.— G1 lotaze aABCD foteaze E.— 63 După dânșii veneau Simenii | 

"<u haine galbine, Lefegii şi Scultenicii pedeştrii a4 Dupe dânşii veneau 

Lefegii cu .haine galbene, Simenii şi Scutelnicii pedeștrii B După : dânșii 

_'Yveniau Letegii cu haine galbene, Simenii şi Scutelnicii pedeştrii C Dupe : 

„dânşii veniau Lefegiii cu haine galbene, . Simeniii . și Scutelnicii "pede-. 

tri. DE.-— 69 scoțând gugiumanul aAB scoțând coroana CDE = NOTE: 

la 76 (cai) Miron Costin aABCD ; la 60 (şavanele=) “un fel de căciule de postav 

BE; la 60 (cabaniţe=) haine mai largi îmblănite E; la 67 (fofeaze=) tunde, 
pompane E; la 67 (sângeacul=) steagul: principal al Domniei E; la 64 

(mazilii=) boierii care nu erau în serviciul activ E; la 65 (sala spătăriei=,) 

:sala tronului E. — 70 ce murise a4ABCD ca murise E, 74 trimis a4AB 

1rămis CDE, — 78 obicinuita. blagoslovenie aAB  obicinuita binecuvântare. 

CDE. — 79 boer aA boiar B boier. CDE. — 88-69 zise aruncându-și aA 

zise -el aruncându-și BCDE.— 91 Basarabești aAB Băsărăbeşti C  Basa- 

răbești DE. — NOTE: la 76 (fară) Şincai aA - Șincai, Engel.. Acest: mi- 
twopolit era din neamul Brancovici BCD; la 87 (vornic=) boierul însăr- 

* inat cu. administraţiunea supremă a Ţării. E. — 92 cerească aABCD cer-. 

__cesă E. '92— Ia, spune-mi aA Spune-mi BCDE.— 101 şi galeşe chipuri 

aA * drăgălaşe chipuri: BCDE.— 105 îiu cu nun a4B fiu nun CDE.— 

106 adăogă Pârvu aAB adaose Pârvu CDE = NOTE: la 105 (comis=) boier 

însărcinat cu îngrijirea grajdurilor domnești E; la 108 (logo[ăt= ) secretar E ; la 

109 (har=) favoare E; la 110 (vătăşia de vânători=) dregătorio ostăşească, 

| căpetenie peste oștile de plăieşi E, — 116 Copii mei de casă aA Copii mei din 

casă BCDE. — 119 boerimea aA boiarimea B boierimea CDE. — 120 îiecărui 

a fiecăruia ABOCDE, — 124 Nu trecu mult şi aAB Nu trecu. mult timp şi 

CDE.— 130 pentru o nesiârşită a pentru o desăvârşită BODE = NOTE: 

la 130 (conciu=) un fel de cununie pusă pe creștetul capului E; la 131 (2- 

von)= văl de mireasă E; la 131 ([ilaliu=) stolă străvezie E, — 133 de, 

mărgăritar aAB de mărgăritare CDE. — 134 ori şi cine a4B oricine CDE—: 

139 sămănat aAB semănat CDE — 142 și lui Mihnea Voievod aABCD . 

si Mihnei Voievodul E. — 143-144 boieri şi jupânese ai boiari și jupâniţe B boierii 

- şi jupaniţele C boieri şi jupaniţe DE. — 145 un slujitor a4ABCD un slujitoi E = 

NOTE: la 132 (biniş=) rochie lungă cam strânsă pe corp E; la 132 (sevaiu=) 

sștotă grea de mătase E; la 139 (galbini verietici=) monedă de aur din Veneţia 

- B3 la 141 (Banul=) guvernatorul suprem al Olteniei. — 156 eră scrisă a4ABCD | 
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erau scrise E, — 153 luară cu dânşii aAB luară cu sine CDE. — 756 obrazele 
"aAB feţele CDE. — 159 o patimă aAB. patima CDE. — 164 c'acest omor s'ar- 

îi făcut aAB c'acest omor nu s'ar îi făcut CDE.— 164-165 şi în sfârșit aA în 
sfârşit BCDE. — 166 prin odaia de culcare, a: lui Vodă aABCD prin odaia lui 
Vodă E. — 167 învălit âAB învelit CDE. — 171 din aur aA de aur BCDE. = 
"NOTE: la 163 (pe sub cumpăt= ) pe ascuns, pe îuriş E;la 165 (cămărăşeii= ) servi-- 
torii camerei domnești E ; la 171 (cuparul= ) servitorul care turna de băut numai. 
“Domnitorului E.—172 bea Domnii și păhărniceii a bea Domnii și când păhărniceii 
ABDE beau Domnii şi când păhărniceii C. — 175 arăta aAB arătă CDE.— 
175 pre pământ aABC pe pământ DE. — 176 daruri ale Proniei aA toate: 
daruri ale Proniei BCDE. — 178 cum n'o să fie aAB cum n'a să fiă Ceum. 
mor să fie DE. — 162 sta a stau ABCDE. — 188 ca de dor de măsele aA 
ca de durer BCDE— şi “scuipară aA şi-şi scuipară BCDE. = NOTE: la 172 
(păhărnicei= ) servitorii care turnau de băut 'oaspeţilor Domniei E; la 192 
(dreseră prin pahare=) umplură paharele cu vin E; la 176 (pronia=] provi-- 
denţa E jla 184 (medelnicerii== servitorii care aduceau bucatele pe masa dom- 
nească E. — 194 drept învăţ aA drept învățătură BCDE. — 199 boiarii mei 

_a4B boierii mei CDE, — 200 să spuie aAB să spună CDE. — 201-—202 cu la 
dobânzi și la bogății aA eu la dobânzi... BCDE. — 202 boieri D-stră, nu ce aşa 
aA Boiarii D-voastră, nu-i aşa B boieri domnia voastră nu-i așa CDE= NOTE: 
la 208 (stăpânului său) Gluma cu mărgăritarii în pilaf e o tradiţiune păstrată 
prin graiu despre un boier lacom la avuţiiBCD ; la 192 (nu vă zăticniți=,) nu 
vă opriţi E. — 191 ca nu doare cumva aABCD că nu doară cumva 42. — 203 
avuţiile-s aABCD avuţiile sânt E.— 275 credinciosul lui aAB eredin- 
ciosul său CDE— 217 ca să întinză aAB ca să întindă CDE.— 217 
să şi puie aAB și să pună CDE.— 220 Se ceară aA Să ceară BCDE.— 
293se cobori aAB se: coboriră CDE.— 223 şi se o ție deschisă aA şi să. 
o ţie deschisă 'B și să o deschidă C și să-mi deschidă DE.— 226 era. 
printre copii de casă aA intrase printre copii din casă BCDE = NOTE: la 230 
(vorbire==) Kronicarul anonim. Mg. ist. pentru Dacia IV B Cronicarul anonim: 
în Magazinul istoric pentru Dacia, tom. IV CD; la 216 (banoveţi= ) familia | 
Banului Craiovei, adică Basarabii E; la 222 (Justaş=). ostaşul care păzea 

„cu Îușta sau sulița la intrarea camerei domneşti E. — 236 aicea cu mireasa 
a4B aici cu mireasa CD cu mireasa lui E. — 242 Apoi dor că nu o îi ples- 
tem d4B Apoi doară că nu o îi blăstem CDE; — 242 d'aici aA d'aice B d'ai-- 
cea CDE. — 216 înghiţindu-mi amorul; sunt sătul cu atâta făţărie a înghi-- 
tindu-mi amarul; sunt sătul cu atâta fățărie ABC. înghiţindu-mi amarul; sunt 
sătul de atâta fățărie DE. — 251 d'ai pune 'pe 'toți d'odată aBCDE d'aii 
bune pe toţi d'odată A, — 252 să nu ne scape aAB să nu scape CDE,— 
253 neam blestemat aABE neam blăstemat CD.— 254 ca să te -zdrobesc: 
aAB'ca să te strivesc CDE. — 254 mâna sa aAB mâna lui CDE. — 253.
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paiajin a4B păiajen CDE.— 257 n'a venit aABC n'a mai venit DE.— 

257 adăugi cAB adause CDE. — 260 poltindu-i aA pohtindu-i BCDE. — 277 . 

să le dai a AB să le dăm CDE. — 266 mâine aA B mâne CDE.— 264 Măriei Tale 

vor. pune mâna pe ci şi-i vor aduce aABC Mărie Talei îi vor aduce DE. — 267 

_Neagului, se pui oameni a4 Neagului; să pui oameni BC Neagului; să rân- 

„duieşti oameni DE. — 268 până mâine cAB până mâne CDE.— 270 bles- 
temaţi aA blăstemaţi BCDE = NOTE: la 262 (nemet=). neam, familie (ex- 

presiune despreţuitoare) E; la 263 (să pribegească=] să fugă în altă ţară, să 

se expatrieze E; la 267 (învârtejire=) întoarcere E.— 275 aice aA aicea 

BCDE. — 275 pereţii spoiţi aAB păreţii spoiți CDE.— 266 nisip a AB năsip 

CDE. — 282 .rumene aAB profire CDE. — 286 « Sunt nişte aA Ia, sunt nişte 

* - BCDE. 286—287 mai încoa aABC mai încoace DE. — 289 toc ca inimă aA 

“foc la inimă BCDE = NOTĂ: la 277 (chezașii=) bârnele pe care se așează 

buţile în pivniţă E. — 292 câinele aAB cânele  CDE. — 296 buţii sale aA 

buţii BCDE, — 298 se trimiseră cu această veste Banului Barbu şi aA se tră- 

miseră cu această veste Banului și BODE. — 303—305 porunci să se prade, să se 

arză şi să se sfarâme până la pământ toate casele și toate bisericele lor pre unde 

aA BCD porunci să se sfarâme până la pământ toate casele și toate bisericile 

“lor, pe unde £. — 308 clădită de Basarabi a clădită chiar de Banul Barbu 

Basarab BCDE. — 310 lepădă aA lepădând BCDE.— 311 boeri îi omora 

aA hoiari îi omora B Boieri îi omora CDE. — 294—295 ieroglifeele a ieroglii- 

cele A ieroglificele BCDE = NOTE: la 294—295 (ieroglițice= ) complicate, grele 

de descifrat E; la 295 (pisanii=) scrieri, scrisori E ; la 298 (lipcani de olac=) 

curier de poştie E. — 315 silui o nepoată aABCD batjocori pe o nepoată 

E. — 319 jupănesile boierilor aA jupaniţele boiarilor B jupaniţele boierilor 

CDE.— 319 femeile de afară aAB femeile-după afâră CDE. — 320 Doamnti 

“ Smarandei a4B Doamnei Smarande CDE. — 326 luă o bogată fată de boier 

aA luă o bogată fată de boiar B luă de soţie pe fata lui Rareş Vodă dela 

- Moldova CDE. — 318 şi a măriei aA şi a măririi BCDE, — 320 astiel şi 

leul aA astfel şi lupul BCDE— 320 de a bănui aA4B da bănui CDE = 

NOTE: la 377 (răsbunării) Constantin Căpitanul, Chronicarul anonim BCD ; 

Ja 314 (Ungariei) Engel BCD; la 321 (jicniţă =)) grânar E. 

- III 

(Titlul): Cotmana III A: Kotmeana III ECD Cotmena Iil E 

| Fuga e ruşinoasă... 

| . . | dar e sănătoasă... aABCDE 

2 câţi putuse aABCDE. — 1 Baiţit a Baizit A Baiazit BODE. — 9 stau 

gata aABC sta gata DE. — 10 se adăugi aAB se adause CDE. — 11 se . 

*mchine a4 se închine BCDE. = NOTE: la 18 (tiptil=) pe ascuns, deghizat 

32*
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E.'— 13 Toate! acestea se auzise aABOCDE. — 14 peste Olt aAB preste : 

“Olt CDE. — 17 Mircea trecu: tiptil prin Râmnicul Vâlcii aA Mircea, te- 

mându-se a trece. prin-Râmnicul Vâlcii -B Mircea temându-se a merge d-a 

«dreptul în Râmnicul Vâlcii CDE. — 18-19 şi, nevoind a trage la gazdă în oraş, 

-să' "ndreptă către mica Mănăstire din Kotmana a şi,. nevoind a trage 

-nici chiar tiptil la gazdă în oraş, se îndreptă către mica Mănăstire din Kotmeana 

R şi nevoind a trage nici chiar tiptil la gazdă în oraș mai/nainte de a îi aflat 

ce se petrece pe acolo, so opri la mica mânăstire “Cotmeana CD.... se 
“opri la mănăstire Cotmeana E. — 20-21 puţin mai în vale decât Cozia. Sfin- 

„ţise Soarele a puţin mai în jos de frumoasa vale a Luminilor, pe Topolog. 
Sfinţise Soarele DCDE, — 21 din dosul piscurilor Bistriţii, când el poposi a 

„din dosul piscurilor Coziei când el poposi BODE. — 23 ce acuma aA ce acum 
BCDE. — 24 din lăuntru aAE din întru BCD. — 24 cu tinde lungi şi arcusto a - 

"cu tinde lungi și arcuite ABCDE. — 25 se atla o săracă bisericuţă aAB se. află 
„e bisericuţă CDE. — 93 Călugărul să gătea aABC Călugărul se gătea DE. — . 

&5 o *'nchise a AB o închise CDE. — 36 apucase să-i iure aA apucase însă să-i 
fure BOCDE = NOTE: la 25 (biscricuţă) (nota e aceeaşij:BCD; la 2: 
(ogradă=) curte E; la 27 (sehastru=). pustnic E 3, la 28 (arhontărie=) ca- 
„mera de primire pentru oaspeţi în: mănăstiri E; la 32 (trapezărie=) camera 
de mâncare în mânăstiri. — 39 Ne-a călcat a Ne-au călcat ABCDE Făţi 
„pomană aAB Fă-ţi pomană CDE.. — 46 şi pe. somnoroșii. dA și somnoroşii 
BCDE. — 49-50 la Kotmana aA la Kotmeana BCDE. — 50 se repezise 

„a AB se răpezise CDE. — 51 să-i deschiză aAB să-i deschidă CDE = NOTE: | 
la 40 (haramini levinţi=) blestămaţi, tâlhari, ostaşi nedispeilinaţi E; la 55 (lo- 
trii=) hoţii, tâlharii. — 50 se repezise aAB se răpezise CDE. — 60 adăugi înţe- 
leptul aAB adause CDE. — 64 numai cu cămașa pe dânsul a4 numai în câmaşă 
BCDE. — 62 să-şi piarză aABC să-şi piarâă DE. — 68 Se înturiea intrării a În 
iuria intrării A BCDE. — 70 cu'paloşul pe dânșii a4B cu paloşul' la dânşii CDE. 
— 67 deschiră aA deschiseră BCDE. — 73 alţii, cazură sub numeroasele loviri 
ale dușmanului aABCD alţii cercând să stea împotrivă, cazură sub numeroasele 
loviri ale dușmanului E. —77 de popa a de popas ABCDE = NOTE la 6J. 
ftârâind=) Kronica anonima în tomul IV din magazinul istorie pentru Dacia 
«AB Cronica anonimă în Magaz. istor. pentru Dacia, tom. IV CD.— 78 
căldarea de mămăligă aAB căldarea. de fiertură CDE. — 79 basne a4B 
basme CDE. — 86 se întoarse "n Râmnic —aAB se întoarse în Rămnic CDE. 
CDE. — 88 Kotmana a4 Hotmeana BCDE. — 90 fugeau mereu înainte 

„dA fugeau. înainte BCDE. — 91 îrunzele ce tremurau aAB frunzele ce 
lâşiau CDE. — 92 în mleşitină aA4 mlăştină B mlaștină CDE. — 93 sbu- 
gea a4AB sbughia CDE, — 95 despucţi aAB' despuiaţi CDE. — 98 din 
Irunză în către a din frunză către BCDE == NOTE: la 89 (otârnie sau mai 
bine utrenie=) rugăciunea dimineţii E; la 92 (pătuiu=) puiu de iepure E. — 98
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pitoască a pitească  ABCDE. — 102 îi pusese pe calea cAB ii puse pe cala 

CDE. — 102 când se răvărsară a AB când so revărsa CDE. — 1017 se. 'nlţase 
aA se 'nălţase DB se înălţase CDE. — 105 ajunseră 'n aA B ajunseră în CDE. —10fj 

“ale aceştii aAB' ale acestei CDE.—.109 De cu noaptea aAB De cu noapte 

CDE. — 109 începuseră aAB începuse CDE. — 110-111 la Giurgiu şi la Bră- 

ila ; mai la urmă că Basarabii dA la Giurgiu și la urmă că Basarabii BCDE.—112 

__cu marș grabnic aAB cu mers grabnic CDE. — 114 trimise aAl trămise: 

. CDE, — 115 stat aAB svat CDE.— 115 ca să-i cheme aAB să-i cheme 
CDE. — 121 Copii de casă se răspândiseră a4 Copii din casă se 'respândi- 

seră B Copii din casă se respândise CDE. — 717 trimise. aAB trămise 

CDE. — 119 se visipe sau apucase aA4B. să răsipiso scau apucase 0CDE.—121 

copii din casă aABCD copiii de casă E. —:123 su câteva a cu câteva: 

BCDE. — 125 îi coprinse aABCDE. — 129-130 nu se aprinde a nu se aprin- 

“ dea ABCDE. — 130 cu pas repede aAB cu pas răpede CDE. — 133-134 şi bol- 

tile numai răspundeau cu urlet a4BC și numai bolțile respundeau cu urlet * 

D şi numai bolțile răspundeau cu urlet E. — 735 nu eșiscră aADB nu cşise 

CDE, — 139 cra să fie aABC avea să fio DE. — 155 ca să le 'mearce aAB ca. 

să le încarce CDE. — 155-156 îmbrâncindu-se, împiedicându-se unii de alţii, 

ameţindu-se şi mai rău într'acea pripă a îmbrâncindu-se, împiedicându-se și - . 

mai rău -într'acea pripă BODE. — 160-161 - cămara-i plină aABCD după 

- _cămara-i aşa plină. — 761 după cumaşurile de borangic a după trâmbele 

- de borangie BCDE. — 161 pe delăturile aAB pe delaturile CDE. — 104;ofeliţi 

aA ofiliţi BODE. — 166 până 'n' coviltir de lăzi şi de sipeturi a până m: 

coviltir. de sipeturi B până în covilitr de sepeturi C până în coviltir de sipeturi - 

D până în coviltir cu sipeturi E = NOTE: la 158 (rădvan=). trăsură acoperită 

E; la 165 (chervan=) car mare și încăpător E; la 166 (sipeturi=) lăzi cu 

coperiș boltit £. n a 

(Titlul): Sibiu IV ABCDE 

E | « Să ştie tot omul că am omorît 

PE pe Mihnea Vodă!» aABCDE 

3 și ?n veci a4 și în veci BCDE. — 4 îu se strângă ai fu să strângă | 

BCDE. — 4-5 'se meargă a să- meargă BOCDE. — 7 să aşeze aA să se 

aşeze BCDE. — 6 îi visipiră aAB îi răsipiră CDE.— 9 trimise aAB tră- 

_mise CDE.— 10 Visegrd aABCDE Vişegrad E. —11 împrotiva a4B Împo- . . 

triva . CDE. — 19 Lege, familie, avuţii aAB Lege, familie, avuţie CDE—I2 

"fi jărttit aAB fi jertlit CDE.— 22 în ţepi aAB în ţepe CDE. — „24 cereu . 

sascunză a cerea ca s'ascunză B cerea ca s'ascundă CDE — 25 şi se stea a. 

si să stea BODE.— 30 să-i ţie a4B să-i ţină CDE = NOTE: la 2? (a lucra) :
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Șincai BCD.— 32 tot timpul a le prinde parte aABCD 'tot timpul a le lua 
parte E. — 37 luară de seamă a luare de: sean BCD luare'n seamă 

E.— 36 se făgăduiseră să 'nplinească aA se făgăduiseră să împlinească B 

să făgăduise să împlinească C se făgăduise. să împlinească DE. — 42 şi se: 

'mchina aA şi se închinau BCDE. — 42-43 nu putea fi mai darnic 

şi mai milostiv aA. nu putea fi mai milostiv BCDE. — 46 trimis 
aAB trămis CDE.: — 52 cesă dă aAA ce se dă DBCDE. — 55-56 cinstea 

d'a îi aA DC cinstea dea îi DE=NOTE: la 44 (judeţii şi juraţii=) membrii 

judecătoriilor şi ai munic'palităţii E; la 47 (grofii şi nemeşii=) comiţii şi 
nobilii unguri E. — 59 a uni creştinimea a a uni creștinătatea BCDE. — 60. 
de cotropitori aA de pâgâni BCDE. — 62 Insă tocmai când aABC Insă 

atunci când DE. — 69-70 plini de jalnica aducere aminte aABCD. plini de 

jalnice aducori aminte E. — 71 ce să suise d ce se suise B carele se suise 

CDE. — 73 să se 'ntâlnească aA să se întâlnească BCDE = NOTE: la" 

62 (de aur). Vezi epitaiul latin al lui Mihnea în Engel-aABCD. — 76 îmbră- 

„căminte ungurești aABCD îmbrăcăminte ungurească E. — 61-82 d'o veche 

mâbhnire aAB de o veche mâhnire CDE. — 83-84 chiar în noaptea ei de cununie 

aABCD chiar în noaptea ei de cununie cullie Basarab E. — $7 siluită de dânsul 

aABCD jertlită de dânsul E. — 95-99 ascultă îngenuchiată cântările latinești 
A ascultă cântările latinești BC asculta cântările latinești D ascultă cân- 

tările letinești E = NOTE: la 99 (letinești= ) latineşti, catolice E; la 99 (bă- 

ratului=) preotului catolic E. — 101 o 'leasă de pomi aAB.un tuliş de pomi 

CDE. — 105 se coboriră treptele aA se coboară treptele BCDE. — 107 con- 

tușul aA contoșul BCDE. — 113-114 adevăratei credinţi aAB adevăratei 
credinţe CDE. — 116 adăugă el a zise el BCDE. — 118 blestemaţii de Basarabi 

aABC blăstemaţii de Basarabeşti DE:— 119 trăznet din lcasă aAB trăznet 
din tuiiș CDE = NOTE: la 106-107 (Ioan Ilorvat Vingart) Nicolae Olahul 

aABCD; la 107 (contoșul=) haina ungurească, cam lipită pe trup E. — 719 

„se repezi aAB se răpezi CDE.— 120 cu hangerul gol în mână aA cu han- 
gerul în mână BCDE. — 121 drept în peretele boltit a4ABE drept în petrele 

bolți CD. — 123-124 Hangerul izbindu-se - de lespezi, îi pătrunse coastele şi 
„ieşi sângerat prin spate aABCD hangerul izbindu-l de lespezi, îi pătrunse coas- 

tele şi îi ieşise sângerat prin spate E. — 129 ce să răspândise aA ce se res- 

pândise BC ce se răspândise DE. — '131 elopotile aABCD clopotele E. — 731 
zalea aA zeaua BCDE. — 137 şi cu o puşcă gintuită a AB şi cu o împuşcătură 

CDE = NOTE: la 128 (Mihnea Vodă) Costandin Kăpitanul aA. Konstantin! 
“Căpitanul B Constantin Căpitanul CD ; la 137 (în cap) Kostandin Kăpitanul a4 
idem BC Constantin Căpitanul D. — 139-140 zbierau toţi din toate părţile aAB 
-CE sbierau din toate părţile D— 146 strigăte repetate aA BC strigăte repeţite 
DE. — 148 lăcaşele aADBCD locaşele E. — 150 trunchete aAB trunchiate 
„OCDE. — 157 ce dincolo de Carpaţi aA căruia dincolo de Carpaţi BCDE =



VARIANTE 0 B07 

NOTE: la 719 (măcelării) Şincai aABCD; la 755 (Dominicani) Sigler 
-aABCD. — 155 dela Dominicani aAB dela Dominecani CD din mănăstirea - 

Dominicanilor E — 175 îi-zicea aABCD îi ziceau E.— 162 şi şase alţi Domni 

-aAB şi mai. mulţi Domni CDE.— 162  Dracii 'Armașul aAB. Dracii 

Armașului CDE = NOTE : la 168 (Țărilor noastre) Domnii din neamul 

„acesta sunt următorii: 1. Mihnea cel Rău (1508 —1510).—2. Mircea III 

"Ciobanul, fiul lui (1545—54, 1558—59).— 3. Petre II Şchiopul, fiul lui Mir- 

„cea III (1560—1567 în ţara Românească, 1586—91 la. Moldova). —&. Ale- 

xandru II, îratele lui Petre ÎI (1568—77). — 5.. Mihnea II Turcitul, îiul lui 

Alexandru II (1577—83; 1585—91). — 6. Radul X cel Mare, fiul lui Mihnea II 

(1611—416, 1617—1623 în "Țara Român.. 1611—16, 1523—26 la Moldova). — 

7. Alexandru V Coconu, fiul lui Radu X (1623—1628), — 8. Mihnea III Grecu 

.ce se zicea fiul lui Radu X (1658—59) a.—(cu modificareă anilor 

de domnie pentru Radul X cel Mare (1611—61) în Țara Ro- 

mânească și (1623—26) în Moldova A4.— " 

DOAMNA CHIAJNA | 

FPitlul: Doamna Kiajna (Episodu istoricuj a Doamna Kiajna, 1560—1565. | 

i ABCDE. ” 

. y , 

(Citlulj::I Mormântul e Mormântul II ABCD 

“2 cu glas treptat şi jalnic a cu glas jalnic şi treptat ABCD.— 2-3 col- 

-nicea malului de *npotrivă a colnicea dealului de "'npotrivă AB. colnicea dea- 

ului de *mpotrivă CD. — 7 ale lunei aA BC ale lunii D— $ boiarii aA boierii. 

BCD — 8 pe carii AB pe cari aC pe care D. — 10 peirea aABCD. — 13 cu 

sila aici în “ţară A cu sila în Ţeară BCD. — 15 pe boiari aA pe boieri BCD 

17 tâtână-său a tătâne-său ABCD.— 19 supt sabiea aA sub sabia BCD. 

_— 27-29 să renască nădejdile aA să le renască nădejdile BCD. — 22 ş'ale 

lor” înalte rîvniri aAB şi să se asmută ale lor nalte rivniri CD = NOTE: 

1a 7 (când se întorcea din Ardeal) Constantin Căpitanul, Cronicarul Anonim 

-şi Engel aABO; la 8 (pribegiţi=) expatriaţi D; la 73 (De patru ori) Eng8l 

-aABC ; la 19 (beşlii=) ostaşi călări de neam tătărese în slujba Turcilor D; 

la 25 (pristăvire=) răposare D. — 92 streşini dA streșine BCD. — 35-36 şi 

. *ncepură cu obicinuitul vers a şi începură cu obicinuitul viers A și începură 

«cu obișnuitul viers B şi începură cu obicinuitul viers CD. — 36 cântecile de 

*mgropăciune a cântecile de îngropăciune A cântecele de îngropăciune BCD. — 

36 pe două laturi a de două laturi A de două lature BC de două laturi D.— 

“86 se 'ntindea aa se întindea BCD. — 27. cu steagurile plecate a cu prapurele
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plecate ABCD. — 38 Boiari de taină a Boiarii de taină A Boierii de taină BCD. 
— 35 p'ale lor umeri aAB p'ai lor umeri CD. — 39-40 pe care stau aA pe care 
sta BOD. — 42 pe al căreia chip a pe al cărui chip ABCD. — 43 inimei aABC' 
inimii D. — 49 vechimei aABC vechimii D = NOTE: la 29 (meterez==) întă- 
rire, fortificaţie D; la 87 (aprozi=] servitorii dregătoriilor judecătoreşti D ; 
la 37 (prapure=) steagurile diferitelor.cete de ostaşi D ; la 37 (sănețe=) puşti 

"Dj la 38 (boierii de taină=) boierii cei mai de frunte, consilierii Domniei D ; 
la 39 (plioapa==). capacul sicriului D ; la 40 (buzduganul=) sceptrul domnesc 
D. — 58 plânsuri aAB plânsori CD.— 62 ce se 'ngrijiseră a ce se îngrijiseră . 
ABCD. — 64 cu capetile goale pentru jelire a cu capetile goale pentru jălire 

» ABCD.— 66 a se 'mplini ici cu gardul a a se împlini ici cu gardul ABCD = 
NOTE: la 50 (coconi=). fii de Domni şi de boieri D; la 52 (boiu=) trup, 
statură D; la 69 (alaiul=) cortegiul D; la 63 (praf de puşcă)  Can- 
temir, Descrierea Moldovei aABCD Dimitrie Cantemir spune în Descrierea 
Moldovei că la înmormântările domnești, călăraşii. frecau ochii cailor cu prat 
de puşcă ca'să-i facă a lăcrima Dj la 66 (al gărlei) Constantin Căpitanul vor- 
bind despre clădirea mănăstirii Radu Vodă, adică afară mult di oraş. a Con- 
stantin Căpitanul vorbind despre clădirea mănăstirii Radu Vodă de către Ale-: 
xandru Vodă fiul Mircii, zice: « din jos de București »_ adică afară. din oraș. 
ABCDj la 67 (vecin=) ţăran, plugar Dj la 67 (brăslaş=) _meseriaş, făcând 
parte dintr'o braslă sau corporațiune D; la 68 (scutelnic=) contribuabil 
scutit de birul către Stat, cu condiţiuneca> să-l plătescă în muncă la vreun 
boier D; la 70 (scaunele immăcelarilor=) prăvăliile de măcelărie D 3 la 70 -(ge- 
lepi=) neguţători străini CD, — 68 case de boiar a4' case .de boier BCD.— 
69 boiarnaş 'aA boiernaș BOD. — 72 bisericii a bisericei BC bisericii 
Ghicedului -D = NOTE: la 72 (Mircea Vodă) Engel numește aceasta biserică - 
Ghired, ceea ce însemneazi, mi se pare, turcește: santinela a Engel numește: 
această biserică Ghiced, ceea ce însemnează, mi se pare, turcește: Santinelă A 
Engel numește această biserică Giced, ceea ce însemnează, mi se pare, turcește, 

... Sentenila B Engel numește această. biserică Ghiced ceea ce însemnează, mi se 
"pare, pe turcește: Sentinelă C Ghiced, ceea ce pe turcește însemnează _streajă, 
sentinelă, să numi prima biserică din Bucureşti, adică actuala biserică Curtea: 
Veche” D; la 74 (năsalie=) targa pe care se aşează sicriul, cosciugul Dj la 75 

„f(prohod=) rugăciunea morţilor; la 79 (poposil=) abia sosit. —. 77 “aceia : 
aABCD. — 73 şi 'n. care a şi în care ABCD. — 77-78 surute mâna a-sărute- 
mâna ABC. — 78 boiari aA boieri BCD. -— 79 se auziseră aAB auzise CD.— 
$3 a vă spurea a să vă spurcați ABCD. — 86, Vaţi hălăduit a ela. hălăduit. 
A BCD. — 87 şi v'aţi colăcit a ba încă V'aţi colăcit ABCD.— 90 că ochii 

„s'au stins a că. ochii-i s'au stins A că ochii i s'au stins. BCD. — 92 boiari aA 
boieri BCD.— 92 pe cari a pe carii ABCD, — 87 se repezi aAB se răpezi - „CD. — 102 oghial aABCD. — 103 ca' dulai a ca dulăii ABCD. — 704 o să
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rămâie aAB o să rămână CD. — 104-105 ca s'o: jăluiți a4 ca să o: jătuiţi 

BCD = NOTE: la $6 (hălăduire=) rabdare, menţinere D ; Ja $8 (mohorită= ) 

roșită, pătată de sânge D ; la 92 (cluciar=) boierie veche; cluciarul comanda: 
ostaşi călări, deşi numirea de cluciar însemnează, slavoneşte, chelar D; la- 92 

(naprasnic=) groaznic, plin de sânge D; la 102 (obială=) plapumă. — 110 

despreţ aA dispreţ BCD. — 111 adăogă aA adăogi BCD.— 112 Haolău, aA 

Aolău BC Aoleu D. — 113 şoldiş a şoldâș ABCD.— 113 tacă'ţi gura, nu bârti 
de pomană a tacă "ţi gura, nu bârfi de pomană A tacă ţi gura, nu vorbi de 

pomană BC tacă-ţi gura, nu vorbi de pomană D. — 117 boiarii aA boierii 

"'CBD.— 120 beteşiea a betegiea A betegia BCD. — 120-121 şi iată paloșul 

ec'l va înălța mai pre sus de voi toţi a iată paloşul ce-l va înălța cu capul 

mai pe sus de toate capetile voastre B iată... toate capetele voastre CD. — 122 
ce o perz aAB ce o perd CD.— 125 zăngăetura a zăngăitură AB zăngănitura 

CD. — 125-126 turburate aAB turbate CD = NOTE: la (moşie=) patria, 

țeara se numea așa în vechime D; la J14 (jupaniţă) Jupan şi Jupaniţă 

erau titlurile co se dau vorbind cu persoanele boierești D;.la 123 (lefegii= ) 

soldaţi tocmiţi cu simbrie D.— 131 neobicinuit aACD -neobişnuit B.— 

- 134 găetane de fir;. ccoarici a .găitane de fir,'cioarici BCD.— NOTE: 

la 73£.(cioareci=) pantaloni strâmți D; la 736 (samur= ) o blană scumpă: 

D;.la 137: (aurguciu=] copcă și peniţa formată de “pietre scumpe, .care 

se 'punea la “căciulile -boiereşti D; la 740 (căbranic=) stofă de lână 

foarte subţire şi străvezie D. — 48 vieaţa ce.se 'ndoise în peptul lui a viaţa 

ce în peptu'i se înduoise- BCD. — 153 om ce 'nvederat aA om ce învederat 

BOCD.— 161 pe tânărul a pe tânăr BCD. — 162 se perdu a4BC se pierdu 

D.— 163 peptu-i aABC pieptu-i D. — 167 câţi va din pribegi a călca a câţiva 

din pribegi să calce A câţiva pribegi să calce BCD. — 168 cu despreţul izbân- 

zei pe buză a cu disprețul izbândei pe buze BCD.— 169 risipindu-se “aa | 

răsipindu-se BOD. — 170 traiul seu a traiul său ABCD. — 171 Boiar ai 

boier BCD. — 173 Cluş aABC Cluj D.— 774 octonivrie a octombrie B 

octomvrie CD. — 174 cu nalte a cu alte A cu înalte BCD. — 178 Francisc 

" Kendis a Francise Kendi ABCD.— 783 Boiarului Roman a - Boiarului Ro- 

mân A boierului român B CD. — 184-185 drepturile pământeşti aA drepturile 

părintești BOD. — 185 Boiarii a boierii BCD. — 185 Carii a cari BC care 

D = NOTE: la 17: (22 Octomwrie 1556) Engel, Analele Secuilor, Forgaci, Ve- 

ranie, Şincai BC Sigler, Forgaciu a ; la 183 (boierului român) Engel, Analele 

Săcuilor, Forgaci, Verantie, Şincai dA Sigler, Forgaci BC; la 171 (vornicului= ) 

primul ministru al vechilor Domni din Țara Românească D ; la 172 (s0l=) am- . 

basador D ; la 175 (năzuiri= ) nazuire și năslire = dorinţă, aspiraţiune, gânduri - 

mari D; la 178 (grafuiui=) Comite, titlu de nobleţe din Țările apusene D; 

la 179 ('Țarigrad=) Constantinopol; “la 183. (vistieria=) averile, bogăţiile 

unei Țări, dar și ale'unui particular foarte avut D; la 156-187 (pogribanie= )
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înmormântare D; la 759 (oblicind= ) auzind, aflănd D. — 186 'a'şi revedea 

aA a-și revedea BCD.— 186 sosiră a sosise ABCD. — 1788 înpotrivă a 
împrotivă A împotrivă BOD. — 191 Boiarilor aA boierilor BCD. — 192 Pătru 

aAD Petru BC, — 194 Boiari aA boieri BCD. — 195 lesne îl va risipi oștirea 

-sa; trimise dar împotrivă-le aA lesne '] vă răsipi oștirea ei; trămise dar împro- 

tivă-le B lesne] va răsipi oștirea ci; trămise dar împotrivă-le CD = NOTĂ: 

la 195 (Marele Sărdar=) o căpetenie de oști româneşti în vechime D.— 197 

„Boiari aA boieri BCD. — 201 pe de altă aAD pre de altă BC = NOTE: la 
„197-195 (Româneşti din Dâmboviţa) Constantin Căpitanul, Cronicarul Anonim 

„ABC; la 205 (Roșiorii, Ferentarii, Lefegii=) erau diferite corpuri de oaste ro- 

mânească D;'la 204-205 (Crucile de pedestrași=) crau împărțirile pedestrimii 

-cum sunt azi companiile de infanterie D; la 204 (Spahii= ). oastea călăreaţă 

turecască D; la 209 (Șerbăneştii) Constantin Căpitanul aA BC. — 207 Boiarii 

prinzând de veste aceasta: aA Boierii prinzând de veste despre” acestea 

BCD. — 209 Şerbănești aA Şerbăneştii BCD. — 210 subt aAD sub BC. — 212 

încălicată aA încălecată BCD. — 273 pe pept a de pept BC de piept D. — 

217 vrășmaş a vrăjmaş A vrășmaşi BC vrăjmași D. — 219 boiarească A boie-. 

_rească a BCD. — 219 peiră a periră ABCD = NOTE: la 227 (pribegi) 
Constantin Căpitanul, Cronicarul: Anonim aABC. — 223 daseră aA dase 
BCD. — 221 îuseseră aA iusese BCD == NOTE: la 213 (zale =) împletitură 
de veriguţe de fier, spre a servi trupului ca apărare D; la 273 (hanger=,) sabie 
scurtă și încovoiată D; la 213 (imbiaţi =) însufleţiţi, animați, încurajați D. 

IL | 
(Titlul): II Nunta a Nunta II ABCD! 

, , 
2 sânt unii carii a A sunt unii carii B sunt unii cari C sânt unii care 

D. — 4 c'o nepregetată aA cu o nepregetată -BCD. — 4 care m vecia 
«care în veci ABCD.—6 sânt aAD sunt BC.— 7 de tineri coprinși d'o 
tainică melancolie aA de tineri cuprinși d'o tainică melancolie. BCD. — 13 
ştiu se a știu să ABCD = NOTE: la 4 (zăcășie=) invidie nemărginită, răutate 
îndărătnică E ; la 6 (zăbapnic=) întârziat E ; la 13 (muiere capeșă şi dăunoasă=) - 

„ femeie cu mintea deschisă și stăruitoare precum și cu voinţa neînduplecată D; 
la 76-17 (haraciul=) birul ce-l pliiteau Țările supuse Turcilor D. Raportul amba. ! 
“sadorului WVysz dela Maiu 1568 citat de. Hammer în Istoria € Impărăţiei Oto- 
maney aABC; la 17 (asprii=) bani mărunți de argint, astiel numiţi dintr'o 

„ Yorbă grecească care însemnează, albi D.— 71 înprotivirea a împrotivirea 
A împotrivirea BCD.— 14 și se cumpere cu bani. binevoinţa a şi. să. cum- 
pere cu bani binevoinţa A şi să cumpere cu bani bună voința BCD. — 75 la 
trimiterea . aA la trămiterea BCD. — 16 patruzeci de mii galbeni 
aAB patruzeci de mii galbini CD. — 1 asprii aABD aspri C. — 17 la? nceput
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"a la început ABCD. — 1? sub aAB subt CD. — 18 subt aA sub CD= 

NOTE: la 78:(10.000 de galbeni) Istoria "Țării Românești, tipărită greceşte de 

fraţi Tunuzii aABC; la 29 (Pătru) Cronicarul Anonim în. Magazin pentru 

_ Dacia IV aAB Cronicarul Anonim în Magazinul pentru Dacia, IV C. — 19 

(Vel Portarul împărăţiei=) Marele îngrijitor al Porții, adică al palatului guver- 

namental din Constantinopol D; la 79 (hatișeriful=) ordin al. Sultanului tur- 

«ese D. — 21 isbutiseră aA isbutise BCD. — 22 se mai. încercară aA 

se mai cercară BCD.— 22 Boiarii a boierii BC, — 24 dărapeno aA dârapene 

BCD. NOTE: la 20 (Pătru) Cronicarul anonim., Magazin pentru Dacia IV a 

Cronicarul anonim în Magazin pentru. Dacia IV A Cronicarul anonim în Maga- 

zinul pentru Dacia IV BC. — 26 Boiari a boieri BCD.-— 27 să se'nchne a 

să se închine ABCD—28-29 adimenise a ademenise ABCD = NOTE: la 24 
(risipiţi) Constantin Căpitanul și Cronicarul Anonim aABC; la 26 (se învâr- 

4ejiră=) se întoarseră D. — 97 tresăritură a resăritură ABC răsăritură 

D. — 28 se zărească a să zărească ACQD, să zăriască B. — 40 pe tânăra 

“a la tânara BCD.— 42 pentru ?'ntâia aA pentru întâia BC pentru întiiași 

dată D. — 42 privirei sale -aA4B privirei luiC privirea lui D. — 48 şi 'ngrozit 

A şi îngrozit B şi, îngrozit CD.. = NOTE:la 52 (oblăduirea=) câr- 

muirea, administrarea D:; - la 54  (Padişahul =) Sultanul turcesc 

D.— 55 simţiseră dA simţise. BC D. — 56 Evropene aA euro- . 

pene BCD.— 59 Soleiman a Suleiman ABCD. — 60 umplese... carii “şi 

lepădaseră a se umpluse... carii 'şi lepădaseră A se umpluse,.. cari 'și lepă- 

dase BO: se umpluse... care 'şi lepădase D.— 6I ajunseseră aA ajunsese 

BCD.— 65 Eunuhul Ceafer Paşa aA4  cunuhul Ceatar BCD.— 70 carii 

-după aA cari dupe BC care dupe D— 71 se daseră. . „care aA se dase. .. cari BD 

se dase... cari C = NOTE: la 68 (viță grecească) Hammer, Cantu aABC.— 

75 le daseră a -le dase BCD.— 80, monăstirilor a mănăstirilor. AD mână- 

stirilor BC. — 82 Până 'ntratât aA Până într'atât BCD.— 86 țînuturi - a 

ţinuturi ABCD = NOTE: la 57 (shiauri=) păgânii; astiel numesc Tureii pe 

Creștini D; la GI (divan=) adunarea, consiliul înalţilor dregători ai Porții 

-Otamane D; la 61 (ordie=) oștirea turcească D; la 65 (Capudan Pașa=) 

marele amiral sau căpetenia îlotei turcești D ; la 65 (eunuhul=) castrat; 

eunuhii erau robi care serveau în haremurile, sau apartamentele femeiești, 

în casele Turcilor D; la 66 (Serascher=) căpetenie de oşti turcești, însărcinat 

cu conducerea unei campanii D; la 67 (corsar=) haiduc de mare, corăbier, 

tâlhar; la 77 (Stambulului). Scherer, Istoria negoţului aABC (Stambulul=) 

nume turcesc al porțiunii din oraşul Constantinopol, locuită de Turci Dj la 

80 (hasnaua= ) tezaurul, comoara, depozitul de avuţii D; la 84 (mansupuri=) 

privilegii, foloase băneşti trase din veniturile Statului D; la 85 ( dragomani= ) 

tălmaci,. sau interpreţi . diplomatici D. — 94-95 carii... se risipiseri aA 

„carii... se răsipise BC care... să răsipise D.— 96 lăstări aAB lăstari C



OPERE LITERARE en
 

=
 
>
 

lăstare D, — 96 carii a4 care BOD. — 101 amestecaseră a se ame-! 

“stecase BOD, — 101 în favorul puţin cumpănit aA favoarea puţin 'cum- 

pănită  BCD. — 102. toate jăluirile aA toate jeluirile  BCD.— '103 s'au 

înclinați - a sau înclinați A seau înclinați CD. — 101 mai repede aA mai 

răpede BCD. — 107 reazemul aA 'reazimul BCD. — 109 pe carii aA pe cari 

- BO pe câre D.— 111 june plăcut, tînăr și bine îivăţat aAB june plăcut, mândru! 

și bine învăţat CD.= NOTE: la 711 (Andronic) Henricus Hilarius și Crusiusș 

“Turco-Graccia, citați de Șincai. a Henricus Hilarius în Crusius: 'Turco Gralcia, 

“citați de Șincai B Henricus Hilarius în Crusius: 'Turco-Graecia, citați de Şin- 

cai AC. — 118 mii de galbeni A mii galbeni B mii galbini CD. — 122 dar Turcii 

- aă iar Turcii BCD. — 122 îl porecliseră aA îl poreclise BOD. — 123 a călări: 
“a'să călărească ABCD. — 125 Ianiciari a aniceri ABCD = NOTE: la 95 (tu-: 

păaţi=) pitulaţi D; la 103 (raiale=) supușii Turcilor, care nu sunt de religie: 

"mahomedană D ; la “109 (Fanar=) mahala din oraşul Constantinopol, locuită! 
de Greci D; Ja 121 (Arhonta= ) Domnitor pe greceşte D;la 124-125 (Ciohodari=) 

servitori care însoțesc pretutindeni pe înalții dregători la Turci Dj; la 125 (Ia- 

niceri=) o armată puternică, pe care Sultanii au destiinţat-o pe “la: începutul” 

secolului nostru <al XIX-lea> D; la 125 (pretutindeni) Şincai, Hammer, N.! 

_ Bălcescu, Postelnicu C. Cantacuzino aA BC. — 131-133 c'o dragoste a cu o dra- SR 

goste B cu dragoste CD. — 133 cu ncîntinatul a de ne 'ntinatul A de neînti- 
natul BCD. — 137 făr' de odihnă a fără de odihnă: ABCD. — 139 la 'ndoială 

"a la îndoială ABCD ci căută 'ndată a ci căută îndată ABCD. — 143 se nime- 
vească aABCD. — 150 netincuită aA netencuită BOD. — 152 căruia aAC 
căriea A: căriia D. — 152 se "'nălța aA se înălța BCD. — 153 ferestrue a ferestrui: 
„1 BCD. — 155 fuișoare aA foişoare BCD. — 156 Pe din întru aA Pe din-lă-întru - 
BC Pe dinlăuntru D = NOTE: la 153 (meterez= ) întăritură, fortăreață D— .. 
157-158 acei alţi pereţi aA. acei înalţi păreţi BOD. — 138 de locuinţă aA” 
de locuinţe BCD. — 161 mai în lăturile aA mai în laturile BCD. — 763 cuinele: „. 
"a cuiniile BOD. — 164 zahereaua a4ABD zahareaua C.— 165 saelile a4 
-saielile BCD. — 166 vieţii trebuiau prevăzute aA B vieţii cătaua fi prevăzute CD. 
— 167 loc şăţ dA loc şeţ BO loc şes D.— 167-165 apropiat de Dunăre și lipsit de' 
primejdioșii-i mărginași şi de orice apărare firească aapropiat de Dunăre şi de pri- 
mejdioșii-i mărginași şi lipsit de orice apărare firească ABCD.— 172 late 'n poale! 
alate în poale A BCD.— 172 tincuială aA tencuială BCD.— 174 pe ici şi pe coale 
« pe ici, pe colea ABCD.— 175 se intro aA să între BCD = NOTE: la '758' 
(copii de casă==) copilandrii şi tinerii din familiile boiereşti care serveau pe 
vechii Domni ai Țării, în casă D; la 167 .(comişii=) boieri ce îngrijeau de caii 
domneşti D; la 161 (şetrarii=) boieri ce îngrijeau de corturile şi de locuinţele: 
Domnului D; la 762 (pităria=) brutăria D ; la 164 (jieniţele= ) grânarele Zi 7 
la 164 (zaherea= ) aprovizionarea pentru hrana palatului şi a oștirii D; i 

- 165 (saiele= ) adăposturi pentru vite D; la 165—166 (zalhana= ) macelari d; Ș 

.
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Aa 170 (ogradă= ) curte D; la 173 (cerdac==) pavilion, observator înălțat pe 

" Masupra invelitoarii D.— 179 și ?ntărite aA şi întărite BCD.— 181. pe- 

retele a4 păretele BCD. — 121 streaşină a strașină BOD, — 183 tenechele 

„a tinichele BCD. — 185 pereţi aAA păreţi: BCD. — 186 se 'ntindea cA se în-. 

tindea BCD.— 181 săli de adunare aAB sălile de adunare CD.— 195 pere- 

tele aA păretele BOD = NOTE: la.150 (chepeng=) oblon ce se mişcă cu 

întrun toc D; la 183 (tinichele=) un îel:de scânduri subţiri D; la 192 (că- 

măraș=.) slujitor al camerilor D; la 195 (slafuri= ) scobituri: lunguieţe d'a 

lungul stâlpilor D; la 796 (parmaclic=) . balustrată D. — 203 rătunjită a4 

rotunjită BOCD.— 244 fieşce aAB fiesce CD = NOTE: la 200 (spălărie=) 

„Aocul unde se ţineau autorităţile militare superioare D; la 200 (sacnasiu=) 

balcon închis de toate părţile înaintând afară din păretele uniei case D; la. 205 

“(culă=) cupolă, boltă circulară D; la 206 (perghel=) linie încovoiată DD; 
la 207 (firidă=) scobitură lăsată în părete D.— 217 ţiind aAB ţinând 
CD. — 217 cu 'ntocare aAB 'cu întocare CD, — 218 martor a AB martur CD— 
226 ş'al deşartelor a și al deșartelor BCD. — 228 al cărui fraged aABOCD.— 

226 unei perisici a unei persici ABCD. — 230 într'o rocă 'aAA.într'o rouă 

„BOD. — 230 de lăcrămioare aA de lacrimi BCD.— 231 atâta de a atât 

de BCD. — 234 până când vei simţi aA până ce vei siniţi BCD.— 234—235 

„câ'ţi va peri a câ'ţi a perit BOD. — 235 or ce' schintei aAB orice scânteie 

CD = NOTE: la 222 (zălog=) amanet, gaj D. — 241—242 pare că perdu- 

seră aA pare că perduse BCD. — 245 ci ochii săi aA- ci ochii ei PCD. — 247 

să 'ncrează a să încrează ABCD. — 2d7prieteni aAB prielini CD. — 248 inima 

sa aAB inima ci CD. — 250 şi 'ncepură aA şi începură BCD. — 253 veni se 

" poltească a veni să poitească ABOD. — 258 pereţi și pardoseală a. păreţi 

si pardoseala B păreţii: și pardoseala CD. — 259 supt piceoare aA subt pi- 

cioare BCD. — 260 -pe a: cărui învelitoare de hram a pe a cării înveli- 

toare de hram A pe a cării învelitoare de hramă J pe a cărei învelitoare de 

hramă.C pe u cării învelitoare de hramă D, — 261 memvrană a membrană 

ABCD. — 265 în perete aA în părete BCD.—265 slintelor aABD. sân- 

telor. C. — 266 dinaintea mumei 'lor' a :în faţa mumei lor BC în faţa mumii 

lor D.— 269 ca 'ntotdauna aA ca 'în tot-d'auna BCD.— 273 ca-n scurtă 

aA ca în scurti BCD.— 274 nu mă 'ndoesc aAA nu mă înduoiesc BOD. — 

277 în vinele căria aABC în vinele căriia D. — 276 să "'ncercă a se 'ncercă 

ABCD. — 280 sii aAB şi ii CD= NOTE: la 265 (hramă=) stofă _îlv- 

coasă de lână D; la 261. (membrană=) ' pergament, piele pregătită pentru 

scris D; la 267 (pitace= ) scrisori, ordonanţe D.— 250 d'a se supune n tă- 

cere aA d'a se supune în tăcere BCD. — 281 îi coprinse aA îi cuprinse BCD.— 

281—282 ca ?ntr'un fulger a ca 'ntr'o fulgerare ABCD. — 284 se o dea ursita 

2 să o dea ursita ABCD. —.286 lacrămi aA lacrimi BOD. — 269 părul în. 
inele .a părul încreţit ABCD. — 291 inânici a4 mâneci BCD. — 292 colciaci
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aABC tuzluci D.— 294 lucrate ?n aA lucrate în BCD. — 397 şi 'n desghi- 

nurile A și în desghinurile BCD = NOTE: la 290 (palicari=) îlăcăi voinici, 
| pe grecește D; la 290 (fustaneli= ) îustă de pânză creaţă şi scurtă, pe care . 

o poartă Arnăuţii D;la 297. (filaliu=) pânza din cea mai subţire și străvezie 

D ; la 292 (bibiluri= ) îlori formate din împletituri de fire de mătase D; la 

292 (tuzluci= ): poturi, învelitori strâmte puse pe pulpe D ; la 292 (cepchen=) 
vestă scurtă cu mânici despicate și atârnate de umeri D; la 292 (filendreșs=) 
catifea orientală D; la 295 (pală de Taban=). sabie persienească D;— 

299 cu dânsul înainte a cu dânsul înainta ABCD. — 203 şi'nereţite aA şi în- 
_ereţite BCD. — 306 sale îl arăta a sale ?1 arătau BCD. — 310 şi'ncinsă a şi 
încinsă ABCD.— 310 pe subt aA pe sub BCD.— 311 cu matostaturi a cu 

“matostaturi în şatrange ABCD. — 312 și 'nblănită aA şi îmblănită BCD.— 
- 913 începuseră aA începuse BCD.— 315 grămădiţi patruzeci a srămădiți 

optzeci ABCD. — 316 din vâriul căria aA BC din vâriul căriia D.— 312 lată 

pană a lată peană BCD. — 318 și 'mpodobit aA şi împodobit BOD, — 327 

cu suliți aAB cu sulițe CD. — 326 pe catâri bogatele daruri de nuntă ale 
peţitorilor greci a bogatele odoare sau daruri de nuntă ale peţitorilor : greci 

ABCD.— 329 de robini aAB de rubini CD. — 330 şi cu bumbi de mărgean 
a şi cu sponciuri de mărgean ABCD. — 337 cu surguciuri şi cu pipţe de bir- 
liant a cu surguciuri de birliant AB cu surguciuri de briliant CD =, NOTE: 
la 307 (bizantine) Ducange a4ABC. la 308 (calpac=) căciulă înaltă și dreaptă 
purtată de înalții dignitari ai Porții Otomane D; la 308 (hârşie= ) blană 
dela miel nefătat D; la 808 (serasir=) stolă de beteală ţesută D; la 309 
(hlamidă= ) haină de paradă, lungă şi largă D ; la 209 (sepaiu=) stofă scumpă 
de mătase D; la 371 (matostat=,) piatră de preţ, verde închis cu vine roșii, nu- 
mită şi iaspis D, la 371 (şatrange=) dispoziţiune romboidală sau în Jlosange D; 
la 312 (bukur=) stotă de lână subţire şi moale D; la 373 (Cazaclâi=) erau 
neguţătorii români care aduceau din Rusia în Țară şi în Turcia blănuri preţi- 
oase D; la 315 (Alosc) Hammer: Istoria Impărăţiei Otomane aABC; la 316 
(călăreţi turci) Crusius în Șincai aA BC ; la 316 (cucă= căciulă înaltă și dreaptă 
a Ienicerilor, cu care Sultanii dăruiau şi “pe Voievezii români D; la 379 (ca- 
poate= jhaine largi D; la 319-320 (filendreș și ghermesuturi= ) stofe scumpe în 
felul catifelei D ; la 327 (Hind=) India D; la 322 (/orasan= provincie din 
„Persia D; la 323 (frâncești=) din Țările Apusului D; la 328 (sipet=) ladă 
D; la 328 (shiordane=) brățări, colete și salbe de .metale preţioase şi de pietre 
scumpe D ; la 328 (lefturi=) medalioane şi bănuţi de salbe D ; la 329 (balaş= ) 
o piatră scumpă de culoare roşie bătând în vânăt. — 332 de agabeniu a de aga- 
baniu ABCD. — 332 cu primineli aA cu priminele BCD.— 334 și cu bini- 
şuri a şi binișuri A BCD. — 324 cu blănuri de râs, de jder a cu blănuri de jder, 
de râs ABCD. — 326 cu burdaruri aA4 B cu buhurdaruri CD. — 327. de scumpe 
mirosuri din Hegas e dc scumpe mirosuri din Hegias A de scumpe miresme
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"din Hegias BC de scumpe miresme de Hegias D.— 341 le aduceau Venețienii. 

și Evreii în Țarigrad a le aduceau Veneţieni, Armenii și Ebreii ABC le aduceau 

Venețienii, Armenii, și Evreii D = NOTĂ: la 347 (Țarigrad) Scherer: Istoria. 

negoţului a ABC. — 348 pe stinţita masă aAB pe sânţita masă C pe sânta: 

masă D. — 319 o pereche dA o păreche BOD. — 353-354 se repezi”aA se răpezi 

BCD. — 367 smâncindu-se aABC smuncindu-se C. — 368 pân'ce aA până ce 

.BCD. — 368 dosedia a dovedia ABCD..— 370 aduseseră aA adusese BCD— 

382-333 în păcură şi aprinsă a în păcură aprinsă -BCD. — 383 de fugea vulpea: 

a îugea lumea BCD. — 384 se 'nbrânceau aA se îmbrânceau BCD. — 356 şi. 

-cobzelor aA şi cobuzelor BCD = NOTE:. la 831. (sponciuri=) chioturi, copci, 

agrafe D; la 332 (boccialâcuri=) învelitori D; la 333 (agabaniu=) 

pânza de bumbac cea mai subțire D; la 334 (geprea=) batistă cusută cu mă- 

-tăsuri şi fireturi D ; la 324-325 (feregea= ) haină lungă și largă, purtată de femei 

în Orient D; la 325 (biniș=] alt soiu de mantale lungi obişnuite în ţările ră- 

săritene D; la 325 (cănăvăţ=, stofă grea şi luxuoasă D; la 326 (gear= ) boc- 

cea de stofă lucrată cu lânuri colorate în felul şalurilor, dar de formă pătrată D; 

la 336 (taclit= ) stotă de lână servind ca învelitoare D; 327 la (buhurdar= ) 

vas şi căţie pentru. tămâie și parfumuri D; la 328 (/legias=) provincie din 

Arabia D ; la 338-339 (felegean= ) ceaşcă fără mâner D ; la 331 (zarf= ) păhăruş 

în gura căruia se aşeza felegeanul D ; la 339 (sârmă= ) lucrare cu firicele rigide 

de metal, numită şi filigran D; la 340 (cohale=) cupe emisferice, fără picior, 

din care se bea D; la 365 (gerid= ) durdă fără ascuţiş, care se azvârlea la ţel. 

din călărite Dj; la 369 (dovedea=) biruia, învingea D ; la 370 (dinainte-i) Ba- 

Jada lui Mihu Copilu aABC; la 371 (pehlivani= ) prestigitatorii și bufonii: 

jocurilor publice, la Turci D; la 375 (cufunda) Constantin Căpitanu, povestind 

nunta fiului lui Radu Vodă cu Domnița lui Duca Vodă a4BC; la 379 (lucru) 

i Tradiţii dela o nuntă supt Constantin Vodă Ipsilant a.“ Tradiţii dela o nuntă sub. 

- Constantin Vodă Ipsilant BC; la 380 (zicea=] cânta D; la 380 (tubalhana=) 

muzica militară turcească. . ” E 

III 
(Titlul): III Fuga a Fuga III ABCD 

2 purcese ?n grab a purcese în grab BCD.— 4 nu-și venise bine în simţiri 

a nu-și venise în simţiri ABCD.— 5 presupuind aAB presupunând CD.— : 

5 şi 'ntărâtat a și întărâtat BOD.— 9 el trecu Dunărea la Rusciue a el 

trecu la Rusciuc ABCD = NOTĂ la 8 (care) IHenricus Hilarius, citat din 

Crusius (Turco-Graecia) aAB Henricus MHilarius, citat în Crusius (Turco- 

Graecia) C.— 11 un chioşchiu aA un chioşe BOD. — ]2 conăciseră aA conă- 

.cise BCD. — 12 chioşchiu dA chioşe BCD.— 18 şi 'n săpături aşi în 

săpături BCD.— 14 şi 'mpodobit a4AB şi împodobit CD = NOTE : la 6
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“(oracii= ) medicii D ; lă 13 (caţasuri= ) zăbrele, grilajuri, — 27 ca mtrun a AB 

"<a întrun CD, — 23 cu vers a cu viers ABCD. — 35 repede aA răpede BCD.— 

35 la poalele chioşchiului a la poalele chioșcului BCD. — 33—39 codobariţele 

„a codobaturile BCD = NOTE: la 37 (talazuri= valurile apei D; la 37—38 
(irăgea la cdec= ) trăgea cu funia de pe mal D.— 58 ca se sfărâme a ca să 

stărâme AB ca să slărame C ca să sfarăme D.: — 59 ale chioşchiului aA ale 

chioșcului BCD.— GI cra până jos aA erau până jos ' BCD— 67 ţârmul ' 

a: ţărmul BCD = NOTE: la 61 (plăviţe=) blonde, bălaie D— 71 braţele-i 
sta aABCD. — 77: undele repezi aA undele răpezi BOD. — 77—78 şi se 
*'mboldeau a și se îmboldeau BCD.—:79 naltele catarturi a înaltele catar- 

turi ABCD. — 81—82 pre cer şi preste râu AB pe cer şi preste râu CD.— 82 - 

«e se 'ngâna a ce -se îngâna BCD.— 85 .trunchete aA trunchieate B 

trunchiate CD. — 86 de 'mprotivă aA de” mpotrivă BCD. — 87 şi “se ascun- 

dea a şi se ascundeau PCD. — 87 şi 'n papura aA şi în papura BOD. — 

90 o ridică aAB rădică CD = NOTE: la 79 (şăici=). mici „vase turceşti 
ce plutesc pe Dunăre D; la 83 (babiţe= ) paseri acuatice cu lungi pliscuri 

sușate; se zic şi pelicani D; ; la 86 (leșiţe=) pasări de apă, negre, de felul ra- 

țelor., — 93 cu'ncântare a4 cu încântare BCD.— 97 se cânte a să cânte 

„„ABCD. — 97 cine va şti se spue a cine va şti să spue AB cine.va ști 

să spună CD. — 97 acel cântec aAB acel cântie CD. — 99 covârşaşte aA' 

“covârşeaşte BC covârşeşte D.— 100 a mumei aAB a mamei CD. — 104-103 

nu ştiu de sânt aA nu știu de sunt BCD.— 106 au visata a visat BOCD— 
111—112 îmi este pustie aAB îmi: e: pustie CD. — 113 deşarte aA. deşearte 
“BCD.— 114 a menit-o altuia să fic- a a menit-o a altuia să fio ABCD. — 115 

:119 înecat în lacrimi  aABD. înecat. de lacrimi C.— 120—124 mai mult 

-Vatâta nu știu să-ţi spui aAB mai mult d'atâta cu nu ştiu să-ţi spun CD. —: 

7 

să se "nalţe a să se înalțe BCD.= NOTE : la 105 [lericea=) fericirea D— 

426 și o'mpinsese aA și o împinsese BCD — 127 cu volbură aAD bolbură - 
BC.— 133 ea de 'o dată a4- ca d'odată BCD.— 741 izbuti se iasă a 

să iasă BCD. — 143 zidurile ceţăţui Sân Georg a zidurile cetăţui Sân-Georgi 
A zidurile cetăţei Săân-Georg B zidurile cetăţei Săn-Giorgiu CD 147 
braţe vânoase a4 braţe vânjoase 'BCD. — 748 ce 'n câteva ceasuri aul : . ) N | 

ce în câteva ceasuri BCD.— 149 toată 'ntinsă Dunărea aAB toată întinsă | 
Dunărea CD. — 159. să-ţi fie d'aci aAB să-ţi [ie de aci CD = NOTĂ: la 149 
„(decindea= ) de cealaltă parte a râului D. — 167 să 'ntrebe a să întrebe BCD.— 
168 numai doi călușei a numai doi bieţi călușei ABCD.— 178 şi 'ncălecând 
aA şi încălecând BCD.— 180 rezemând-o a rezimând-o BCD— 182 
apoi mormăind aA apoi mormăi BOD = NOTĂ: la 179 (bundă= =] 
manta mare de aba groasă D. — 184—185 ce se depărtaseră a ce se depărtase 
Bep. — 192 şi 'ncântătoare aA şi” încântătoare BOD. — 191 galbene a4B 
albine C gălbui D; — 199 arburi aA arbori BCD. — 201—202 porumbi
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sălbateci ai porumbei salbateci C porumbici sălbateci D = NUOTI:: la 184. 

(bidiviu= ) cal mic, dar ţeapăn; la 199 (hăţiş= ) îndesătură. de copuci D. — 206 -. 

îmbelşugată aA îmbilșugată BCD. — 207 pe zidul împrejmuirii a pe zidul 

«de "nprejmuire BOD, — 220 de porumb aA de praz BCD = NOTE: la 212! 

(bozii= ] buruiană cu [oaia lată care face un fel de floricele albe ce se prefac îu 

bobiţe negre D ; la 275 (şcvar= ) un fel de trestie subţire cu care se fac învă- 

lişuri de ease la ţară D la 215 (rumâni=] ţărani clăcași şi robiţi D; la 219 

(joauăr== ) fevestrău mişeat de apa râurilor, unde se taie scândurile, blănile, 

„şindrile și altele Dş— 2217 căria-i a căria îi BCD. — 232 celalaită a cca- 

lată A DBCD.— 235 ca şi'n curţile a4 ca și în curţile BOD. — 234 se 'nălţau 

al se înălţau "BCD. — 241 : ţârmuri a * ţărmuri BOD. — 241 şi'ndată 

«A şi îndată PCD. — 241. îndată îşi însuși dA îndată 'şi BOD. -— 242 ca şi 

a lui Radu a ca şi a Radului BCD. — 243 ca 'uir'un șir că ca întrun șir 

„HCD. — 256 se repezi a se răpezi BCD = NOTE: la 249 (soţiei sale) Până 

la această fugă am urmat mai mult sau mai puţiu, întâmplările istorice. Dar 

- «lespre fuga soţii lui Andronic, Henricus Hilarius ne spune că chiar Doamna 

“Chiajna a trimis să o-ia înapoi dela bărbatul său, încă de pe drum aABC; la 

- 254 (răzbunare) Henricus. Hilarius în  Crusius: 'Turco-Graceia «ABC. — la 

"233 (mazilire=) sonirea din scaunul domnesc D; la 261 (sobor=) con- 

ciliul, sfatul bisericesc D; la. 259 (Iosaf). Henricus. Hilarius; Lequien, Oriens 

Christianus ; Iammer; Meletie, Istoria DBisericească aABC; la 262 (Atos) 

Epistola trimisă de către Crusius, care coprinde povestirea lui. IMenric Ilarie; 

“Charritre: Negocialons de la France dans le Levant, III, p. 741, sq. noto 1 a... 

tămisă... BC; la 275 (Alexandru Lăpușneanu)  Omorirea boierilor de 

către  Alexândru Lăpuşneanu, aşa frumos povestită de d-nul C. : Negruzzi, 

s'au petrecut pe la 1565; iar acestea se petrec.pe la 156804... s'a petrecut... 

BC... iar acestea se petrec la. 1567 D; la 279 (capetele) Constantin Căpi-. 

anul; Cronicarul - Anonim «ABC. — 262 în mănăstirea Muntelui Atos d 

întruna din mănăstirile muntelui Atos BCD.— . împrotivire dă împotri- 

vire DOD = NOTE: la 265 (saraiul=) palatul Sultanului D ; la 265-266 (cer- 

"case Porţile=) câștigase pe puternicii dela Poartă Otomană D ; la 2658 (hărăzi=) 

dărui, — 26$ Mohamet Sokolli ad Mahomet Socoli BCD. — 274 boiarilor 

44 B boierilor CD. — 277 Udriştea aA Udrişte BCD. —277 Toadăr aA Toader 

RCD.— 290 fieş ce schimbare a fiesce schimbare BC. — 291 îieşce frunză 

aA fiosce frunză BC. — 293 d'ale sale veselii aA d'ale ei veseli BCD == NOTE: 

„la 289 (ispravnici=) administratorii judeţelor D ; la 280-281 (Vătaşii de plaiuri=) 

administratorii ținuturilor muntoase D ; la 281-282 (boiarini de price=) boieri cu 

idei răzvrătitoare D. — 300 ce'ntunecime a ce întunecime BCD. — 302-303 cu 

a"ntărâtată aA cu o întărâtată BCD. — 303 şi "m ferestrele a şi în ferestrele 

CD. — 305 adăpostul său A adăpostul. ci BCD. — 309 își plăsmucşte aid 

; în perete aA dar în părete BCD.— 
_ închipuirea “şi plăsmuește NCD. — 318 dar 

- ÎN „33 

7 i? 
7. „Z
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„319 era "'nfăţişat aA -era înfățișat BCD. — 320 ţiind Siântul său aAB 
- ținând Sfântul său CB, — 322 îngălbenite aABD. — 322 îngălbinite C' 

și 'ntunecaţi aA şi întunecaţi BCD. — 325 ce le 'npresura aA ce le împresura 
BCD. — 325 la ceas înoptat a la un ceas așa înoptat ABCD.—326 0 
sfiaţă şi cuvioasă îngrijare a4ABCD. — 340 ce le veni aAB îndată ce veni CD— 
341 despuiaţi a despuieți ABCD, — 343 ce 'n nelegiuita aA ce în nele- 
siuita BCD. — 350 şi 'n faţă-mi lucea aA şi în faţă-mi lucea BCD. — 3858 să 
ne 'ncercăm a să ne încercăm BCD. — 359 mă chemaseră aA mă chemase: 
BCD. — 356 uşa chilii aA uşa chiliei BC. — 367-368 ne-a 'nconjurat a ne-a 'nco- 
jorat A ne-a înconjurat BCD. — 371-372 oamenii Domnii a oamenii Domniei 
„BCD. — 375 şi i a apucat aABC şi “i-a apucat D. — 385 dăseră foc la șira 
aA dase foc la șire DB dedese foc la șira CD. — 389 se repeziră aA se răpeziră 
BCD. — 400 perete aA părete BCD. — 401 pe 'nvelitoare aA pe învelitoare 
BOD. — 402 se 'nbrânceau aA se îmbrânceau BCD. NOTE: la 322 (obra:e=) 
figurile unei icoane sau unor persoane de frunte, iar obraji însemnează orice 
„eţe omenești D ; la 360 (nemeşi=) nobili unguri D ; la 388 (panduri băneşti= ). 
ostași ai Banului Craiovii D; la 493-494 (pojarul=) focul, incendiul D. 

IV 

(Titlul): 1V Pustnica a Pustnica 1V ABCD 

3 trimis aA irămis BCD.— 6 ce aduse drept a ce adusese drept 
ABCD. — 10 dovediseră aA dovedise BOD. — 14 adăoga aA4AB adăogi C 
adaose D.— Ion Vodă aA Ioan Vodă BCD.— 17 Ion. Vodă aA Ioan: 
Vodă BCD. — 24 boiarii şi Ţara aA boiarii şi 'Țeara B boierii şi 'Țeara CD.— 
31 îrâtânelui său a frătână-lui său. A frăţinălui său B frăţină-său CD = 
NOTE: la 3 (surghiun=) exil D ; la $—9 (voia vegheată=) binevoinţa D ; la 13 
(haznaua împărătească), Din raportul solului nemțesc Vysz deia Maiu 1586, 
Hammer aABC;la 17 (pe zi). Din raportul bailului venețian Barbaro dela 
“s Iunie 1569, Hammer aABC; la 14 (tain=) subsidiu pentru hrană D; la 16 
(sârgui=) se sili D; la 28. (a se “amestecare= ) formă veche în loc dea se 
amesteca D; la 17 (armean) Vornicul Ureche aADBCD; la 21 (Pătru) Cro- 
nicele Româneşti, Hammer, aA4 BC ; la 39 (dânsul) Vornicul Ureche. a4ABCD.— 
35 unde m veci a unde în veci BCD. — 39 boiarești aA boicreşii BCD = 
NOTE: la 33 (Pătru) Constantin Căpilan, Dacia, I, IV, aAB Constantin. 
Căpitanul, Dacia, I, 1V C; la 49 (pribegie) Pe atunci se afla fugit tocmai în 
Spania un Nicolae. Basarab cum se vede Mag. Ung. aABC; la 47 (rădvan=) 
trăsură învelită, caretă D; la 51 (bahmeţi= ) caii de Bugeac se numesc astfel. 
în balade aABC cai de Bugiac în Basarabia D; la 52 (pătrărei şi cincărei=) 
cuvinte întrebuințate în baladele poporane, publicate de D. V. Alecsandri 
aAPBC se zice de caii de patru și cinci ani D.— 55 numa n găitane a4
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numai găitane BCD.— 60 sbura 'n cale aA sbura în cale BCD.— 67 și 'nce- 
puse a şi începuse BOD. — 63 gălbenatece “aAB. gălbinatece CD. — 63 
trecuseră apa prin dA trecuse apa prin BCD.— 77 un perete a un părete 

BCD. — 82 urmară. slujitorii aA şoptiră slujitorii PCD. — 87 aşa -e aA aşa-i 

BOD. — 87 tocma a tocmai BCD.— 88 ce au dat clădirea aA a dat clă- 

direa BCD.— 92 s'au dus aA sa dus BCD. — 99 fiindcă 'n a. fiindcă în 

BCD.— 98 povestisei a povestirei ABCD.— 98 să așezară a să aşezaseră 

A se aşezase BOD. — 100 surugii aBC surugiii AD. — 40 muşeele aA. mus- 

cele BCD. — 110 adunaseră fii săi aA unde se adunase la tabără fii săi BC 

unde se adunase la tabără fiii săi D. — 177 prin munţii a prin munţi ABCD— 

113 pe o 'ngustă a pe o îngustă BCD.— 115 încovăeturi aA încovoieturi 

BOD = NOTE: la 110 (muscele=) dealurile dela poalele munţilor D; la: 72 

(Misir= ) Egipt, unde sunt cai arăbești D; la 111 (Otăsăul) Acolo s'au zidit 

mai pe urmă în vale Mânăstirea dintr'un lemn şi sus pe munte, 'mânăstirea 

_ Surpatele a4:.. s'a zidit... BC.—.117 văi aABCD,— 119 ceealaltă parte a . 
cealaltă parte ABCD. — 120 cu 'nnalte «AB cu înalte CD. — 121 perete aA - 

părete BCD. — 132 ce 'n goană aA ce în goana BCD.— 145 şi ?ndată aA 

și îndată BCD.— 151 ochii săi mari aA ochii ci mari BOD. — 153 ale ne- 

vrelor a44“ale nevrelor B ale nervilor CD. — 756 crescuseră a crescuse BCD.— 

160 se luptaseră aA se luptase BCD. — 161 scuturaseră a scuturase BOCD— 

se uniseră aA se unise BCD.— 165 sc 'mdrepta a se îndrepta BCD. — 169 

subt a sub BCD. — 172 căria a4 BCD. — 172 împrotivă a înpotrivă i BOCD.— 

172 toţi înaintau a ci înaintau ABCD, — 175 ca 'ntr'o a ca într'o BCD.— 

176 găunoasă a pomului aAB gaunoasă e copaciului CD. — 178 ţiind aAB 

ținând CD. — 184 risipite a răsipite BCD. — 187 subt aA sub BCD.— 

192 ca o pomană, ca o milostenie îţi cere dă ca o milostenie îţi cere BCD = 

NOTE: la 731 (lipcan=) curier D; la 181 (viers=) glas D ş la 192 (ticăit=) 

nenorocit, chinuit. — 193 și d'am păcătuit aAB şi de am păcătuit CD.— 

193 şi d'am foşi culpeşă dă “de âm fost culpeşă BCD. — 194 cu Jăcrămări 

A cu lăcrimări BCD.— 197-198 nu doare ca să-mi a4 nu doară.ca să-mi 

BCD.— 203 lă' picerile căria a la picioarele căria BCD. — 205 fiici aA 

fiice BCD. — 215 să clipească subt aA4B să clipească sub CD.— 217 repede 

aA răpede BC j, —— 218 şi 'ntunerecul dA şi întunerecul BCD. — 224 oţărit 

dA oţelit BOD. — 224 ajunseră aA ajunsese BCD. — 225 începuseră a înce- 

pură ABCD. — 228 ce să legănau a ABCD, — 231 în scobitura Ag în scor- 

burea BCD. — 235 pom ei scobiră ad copaciu ei scobiră BCD = „NOTĂ: la 199 

(sburdă= ) nestatornică D; la 236 (adintr'un lemn) Tradiţiunea zice că 

icoana cea mare dela « Mănăstirea dintr'un lemn» au. fost de mai multe ori 

mutată şi s'a întors singură la locul unde e acum mânăstirea a -.. a fost 

de mai multe ori... B ... singură la locul unde era clădită mânăstirea 

CD. — 240 se întâmpinaseră aA se întâmpinase BOD. — 241 se lăsaseră al 

, 23*
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lasase ICD = NOTĂ: la 212 (AMileovului) Constantin Căpitanul a4 BC. — 

243 îi ajunsese a îi ajunse ARBCD.— 2143 o 'ngrijată aA o îngrijată PCD. — 

240--247 molatece ad molatice BCD. — 247 un ne'ncctat a un nencetat A 

un neîncetat BCD. — 249 răpaos i repaos BCD. — 256 fii săi a ABCD. — 

257 din protivă a din potrivă HCD.— 257—258 reazănul a reazimul 

„BCD. — 260—261 Ion Vodă « loan Vodă „iBCD.— 261 presimţiri ale 

Doamnei a ale doamnei,” mumei lor CD. — 264 boiarii a B boierii CD. — 

265 pe viitorime străinaţi ad pe viilor înstrăinaţi LCD. — 266—267 şi are 
să- vie aAB și are să vină CI). — 267 să se'nchine ad să se închine BCD.— 

269—220 caii să sluboziră a caii se sloboziră ABCD. — 272 risipire aA răsi- 

pire JJCD.— 274 să se ţie al să se ţină BCD. — nepregetată a neprege- 

tata ABCD. — 276—277 a mumei lor a.4CD a mamei lor B. — 281 de boiari 

«4 D de boieri CD. — 285 se zărea a PCD. — oştiri numeroase care, după 

bărbile zbânrlite ale oștenilor, după caii lor a4D oştiri numeroase care, după 

caii lor mărunţei și păroși C ostaşi numeroși care după...D— 290 Ion Vodă 

a BC loan Vodă D. — 293—294 de covor alb cusut cu [ir şi legat jur îm- 

prejur cu ţăruși poleiţi aADC de covor alb cusut peste tot cu fir, legat jur 

împrejur de martaci poleiţi şi 'mţoponat cu un măiuz de aur D. — 298 cu 'n 

inintean a-l cu un mintean CD. — 299 năstrujită aADBCD.—- 296 un 
voinic nalt ac4 BC un matur voinie D. — 300 baltac a balta BCD— 302 
ca mâna n şold cd cu mâna în șold JCD.— 302 halal de ci a halal di ci 
„1BCD. — 905 or c'ai mintea ca de prune a or: pe semne cai mintea ca de 
prune «4BCD. — 907 cai socotit al BD c'aţi socoti C.— 307 Moldova, 
“Țară di jac al Moldova Țeară di jae BCD.— 30$ o mizea dela Munteni . 
ai o mişea pripăşită pi la Munteni CD. — 310 Moldovanul a4D Moldoveanul 
PC. — 312 cole cot lu cot a colea cot la cot BC. — 316 o 'nvârti câteva 
ari cu braţu-i vârtos a-i o 'nvârti «de câteva ori cu braţu-i vârtos EC o "nvârti 
«le câteva uri cu prațuri vânjos D = NOTE: la 36S (Pătru i axa) Cronicele 
Homâneşti a4 BC; la 250 (Ion Vodi) Vornicul Ureche a4BC; la 256 (șal- 
vari==) nădragi ii D; la 291 (martaci=) ţăruşii de care se leagă frânghiile 
cortului 2 ș la 294 (înţoporat cu un măiuz= ) încoronat cu o.steră.D; la 300 
(eninală=) atârnată Dj la 299 ghioagă năstrujiti=) armă compusă din- 
tr'o ghiulea cu ţinte mari, pusă în vârful unei măciuci D; la 302 (halal di ci=) 
vii de ei!; la 307 (jac=) jat Dj la 310 (ortoman=) vrednic, viteaz Dj; la 

201 ([ilos) Din balada Grue Grozăveanu a.4 PC; la I14 (armindean= ) săr- 
bătoarea dela | Maiu a 4 PCD; la 973 (poclou= ) plocon D.— 317 blestem a.4J: 
blăstem CD. — 319 şupoi îndată cu ochii act ș'atunci îndată cu ochii 2CD. — 320 

"câtă să se nidice în zenuchi a4 2 încercă să se ridice în genunchi C încercă să se 
ridice în coate D). — 325 care unde putea a+4 DC care în cotro putea D = NOTE: 
Ia 971 (li/tă= ] soiu nemernic de oameni D; la 316(suda'mă= ) ceartă, ocărire 
Lb; la 333 (cbstea) Cvustantiu Căpitanul, Șiucai, Engel și alţii a.4BC.
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„1 WYEYAO-KYNHTETIROE 
COPRINSUL i 

3 ştiu franţozeşte i ştiu franţuzeşte C.— 158 Platon și Xenophonte -i 

Platon şi Xenofon C.-—22 Dușmănia literariă A Dușmănia literară C. — 37 

sportman fashionabi 'u A sportman fashionabil C. — 41 Basnul A Dasmul C.— 

18 basnul A bașmul C. 

DIEFICILES NUGAE 

. 1 

__9 vespăr A răspăr B.— 16 nu adaogă A nu uduoge C.— 42 de către 

autorul ci „A de către conștiineciosul autor C. — 56 povăle A poveţe C.— 
37. Artea A Arta C.= NOTĂ: la 202 (aevum) Ioratii, Ars poetica, v. 345—46 

A Idem, v. 345—46 C.— 86 Sânt-Ilubert A Sfânt Hubert C. — 90 carii 

când A.cari când C. — 97 sub arșiţa A. subt. arșița C.— J07 să pască pe 

țearine înţelenite A să pască ţearinele înţelenite C.— 120 să îmble A să 

umble C. — 135 sub ale lor bătrâneţi A subt ale lor bătrâneţi C. — 1/42 să 

îmbuibă AC = NOTĂ: la 149 (Bărăganul întreg) Aluziune la cârciuma unchia- 

sului poreclit Dor-mărunt, împrejurul căria s'a întemeiat un sat; acolo. tră- 

geau mai adesea vânătorii din Bărăgan C. — 166—167 dar simţurile-i A dar 
simţirile-i C. — 188 și 'n toată împrejmuirea Aşi în toată împrejmuirea 

C. — plăcerile inteliginţi A plăcerile inteligente C. — 200 vânătoarei 4 

vânătoarii C. — 207 stele nopţei AC. — 217—215 şi a cititorului AA și a eiti- 

torilor C. — 201 Pevizorele generale A Revizorul seneral C= NOTĂ: la 224: 

(sunteţi [rumoase) &9Th [Ac Hahn CTE sto HM NOPSIII P, — Romanţul 

'Paras Bulba' este. o admirabilă descriere a vieţii Cazacilor zaporojeni, cari, 

„au jucat un așa mare rol în istoria Țărilor Române sub domniile strălucite 

a lui Matei Pasarab în Țara Românească și a lui Vasile Tupu în Moldova C. 

Ea Ai! _ 

33 de pre uliţe A do pe uliţe C. — 30 cei carii «4 cvi cari C. — 40 sbor i 

sboară C.— 417 se cocoţese A se cocoţează C.— 4] carii. A cari C.— 

franţozeşte „i franţuzeşte C.— 57 o adâncă mustrare de cuget A o mu-. 

strare de cuget C= NOTĂ: la 48 (VW. Alecsandri) « 24 de ceasuri la Dalia 

Albă 1847» în «ltomânia Literară», foaie ' periodică, lași 1855 AC; la 75 

(Constantii Fata) Heliade a publicat A Eliad a' publicat C; la 86 (turdo) 

Zău, nu mă mir zicea, dacă unii își mănâncă averea, de vreme ce, de cât un 

'sturz gras, nimic nu este mai bun A zău, nu. mă mir, zicea, dacă unii își 

mănâncă averea, de oară ce, de cât un sturz gras, nimic nu este mai bun 

C = Notă: la 108 (Germania) Plinii Secundi; Iistor. “natural. IX, 35 A 

Plinii Secundi, Jlistor natural. IX, 25 C.— 709 franţozeşte “A franţuzeşte
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C.—.125 celor carii A celor cari C.— 135 consorţiilor A consorţilor 
C.— 135 mai mult decât am dori A mai cu prisos de cum am dori C.— 

158 cualificână A calificând C = NOTE: la 163 (inopes) Daca aş avea sturzi 

îngrăşaţi cu măsline din Picenum, ... dar numai grauri buni de nimic... A, 

Dacă aș avea sturzi îngrăşaţi cu măsline din Picenum... dar acum (am numai) 
„ grauri buni de nimic... C. — 158 în formă de synodoche AC. — 168 răpide A. 

răpede C. — 169 sub A subt C == NOTĂ : la (minor pena) Dante, Divina Com- 

media, L'Interno, cant. V, v. 38—45 A Dante, Divina Cormedia, L/Interno, 

cant. V, v. 38—44 C. — 184 carii A cari C. — 190 învaţă a vorbi Îranţozeşte 
A învaţă franţuzeşte C. — 126 îl tactează A îl tratează 0. — 182 franţozeşti 
A franțuzeşti C. — 184 despreţ A dispreţ C. — 186 pentru plocon A pentru 

peşcheş C. — 192 Mai înteiu A Mai întâiu C. — 209 precioasă A. prețioasă C.— 
„215 găinuşe de alun? sau...? A găinuşe de alun? ...2 C, —277 Virgiliu A 

Virgil C.— 219 carii A cari C. = NOTĂ: la 228 (talento) ...au pus raţiunea 
mai prejos A ...au pus înțelepciunea mai prejos 0. — 228 sbor A sboară C = 

NOTA: la 232 (portate) Idem, Idem, v. S2—84 A Dante, Div. Com. L'Inferno, 

cant V, v. 82—84 C. — 242 sub A subt C.-— 243 se strecor A se strecoară C. 

— 255 nu mai vede A nici nu vede C. 

III 

6 vacanţii AC. — Id -vânătoriă A vânătorie C. — 16 să-și puiă A să-și 
pună C.— 21 exiginte A exigent C. — 51 fecundă Vinere A spornică 
Vinere C = NOTĂ: la 50 (lumești). Traducerea versurilor lati- 
nești se allă în josul paginii, iar textul latin în cor- 
pul scrierii A Versurile latinești se află în josul pa- 
ginii, iar traducerea lor în corpul scrierii C. — 55 
nuorii AC. — 56 îlori suave A flori drăgălașe C. — 60 vârtute A virtute 

C.— 60 turmele sălbatice A turmele îndârjite C.— 65 inspirând tutulor A 

sullând tuturor C. — 71 subA subt C. — 105 intelectuali A intelectuale G. 

— 114 Alcibiade A Alcibiad C. — 136 adevăratul omul lui Dumnezeu A ade- 
vărat om al lui Dumnezeu C. — 144 servitorul A slujitorul C. — 158 să spui 
„A să spun C. — 174 cu servitorul A cu slujitorul C. — 777 O nouă smân-. 
«cală de haină, îl făcu s'o mai scurteze AC.— 203 artea lor A arta lor C. — 209 
care părul şi-l leapădă A care părul și-l pot lepăda C. — 223 sântului Xubert 
A sfântului Hubert C. — 240 tu ţiind A tu ținând C. — 241-242 dominiu A. 
domeniu C.. 

: IV 

12 descrieri literarii: AC = NOTE: la 45 (1luberi) .;. Pentru biografia 
artistului, vezi: IZistoire des peintres de toutes les €coles par Ch. Blanc, “cole 

„allemande, şi Vieaja lui de Eye... AC.— 25 preîmblată A preumblată C.—53 -
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trubadorele A trubadurul C. — 60 sub A subt "C. — 69 sânte A sfinte 

-C. — 78 sub A-subt C.— 86 din pharetra A din cucura 0.— 985 în 'ră-. 

pidea A în răpedea C =, NOTĂ: la. 100-107 (sălbatice) Traducerea 

românească a textului grecesc din corpul scrierii 

e în josul paginii A Textul grecesc în josul paginii, 

iar traducerea românească în corpul serierii C.— 12] 

-e rădicat A e ridicat C.— 134 celelalt A cel-l-alt C. — 759 răsticnirei A 

răstignirii C. — 163 calul șeade A calul stă C. —.164 pioasa mirare A 

wpietoasa mirare 0.—183 artea A. arta C.—186 occidente A occident C.—169 . 

imagini A imagine C.— 190 artea A arta C. — 206 literariă. A literară 

0, — 207 ideă A idee C. — 209 Xenophonte A Xenofon C.— 210 luliu- 

Polluce A Iuliu Pollux C = NOTĂ: la 273 (Opian)... Xenophonte A Xenolon C. 

„„.Xenophonte A Xenofon C... Iuliu Polluce A Iuliu Pollux C... ... opere 

cale lui s'au perdut A opere ale lui s'au nimicit C. — 216 în cualitatea A în 

calitatea C.— 216 pe d'intregul A pe d'intregul C.—217 Xenophonte A 

Xenofon C. — 218 Polluce A Pollux C, — 230 scholiastul A sholiastul C. — 

__:238 întloratei sale muze A întocatei sale muze C. — 242 technică A tecnică C. 

— 247 împărechia A împerechia C = NOTĂ: la 257 (fugă) Traducerea 

româncască a textului grecesc din corpul scrieriie 

în josul paginii A Textul grecesc e în josul paginii, 

iar traducerea românească în corpul scrierii C.— 

260 carii zămislese A cari zămislesc C. — 263 să nu deca A să nu dea C.— 

— 265 pânticile A. pântecile C. — 267 sub A subt C. = NOTĂ: la 270 

(luptă) Traducerea românească a textului grecesc din: 

corpul scrierii e în josul paginii A Textul grecesc e 

în josul paginii iar traducerea românească în corpul 

scrierii C— 276 importantea cuestiune A importanta cestiune C. — 278: 

puind A punând C.— 278-279 Xenophonte A Xenoion C.— 987 că-i e coada A 

„ă "i coada C. —, 292 pentru interresantea A pentru interesanta C = NOTÂ: 

1a 284 (stufoasă), Xenophont. de Venat. IV A Xenophontis, de Venat. IV C. 

- v 

"10 proeminentele A proeminentul C. — 12 aș adăoga A aș adauge C = 

“NOTĂ: la 20 (Bucureşti). ..sunt patru personagie AC... „vânător rezimat A 

„ vânător proptit C. — 36 de a aduce A. să aduc C.— 37 sântului! împărat A 

:sfântului împărat C.— 56 a ericitului Traian A a ereticului Traian C. —, 

88 ascuţiș romboidale “A ascuţiș romboidal C. — 93 iugând AC. — 101 icoa- 

mele sânţilor A icoanele sfinţilor C. — 102 sub umbră A subt umbră C. — 

103 . mai în lături A mai în laturi C. — 109 el invocă A el invoacă 0. — 110 pe 

Herculele rustie A pe Ercul rusticul C. —'124 bas relievurile A baso-relievurile



o 

Er II | __ OPERE LITERARE .- 

C.— 128 operile AC.—131-132 să nu cătăm la fiarele -l:să nu cătăm. prez 
„de aproape la fiarele C. — 757 doare numai luând-o A doară numai luând-o C- 
— 166 sub A subt C. — 159 mi-ar place AC. — 180. căuta-vom A căta-von. | 
0.— 183 de pre faţa lumii A de pe faţa lumii C.— 1785 cu voiu adăugă A 
eu voiu -adaoge C. — 187 clefanţi-mamuth A elefanţi-maamuţi CC. — 
203 ca să aşterne AC. — 204 nemărginite epopee AC. — 225 a-ţi pune sul 
«A a-ţi pune subt C. — 234 și iubirea necumpătată de patrie a celăţe- 

- nilor liberei IIelveţii A şi iubirea necumpătată de: patrie a cetăţenilor liberi 
Eiveţii C = NOTĂ: la 267 (muncă) ... Have battled -me;: my gaius to-day 
will scarce... A Have batiled me; my to-day will scarce... C = NOTĂ: la 279 . 
“(sont douz) ... Capra neagră sparge haita și fuge în pădure... A Capra neagră 
întoarce haita şi fuge în pădure C... Frumoasă mai este iubita mea și dulci 

„îi mai sunt ochii A Mult mi-e frumoasă iubita şi dulci îi mai sunt ochii C. —. 
„01 când stâșiă A când sfâşia C. — 303 addă-ţi aminte A. ado'ţi aminte C.-— 
326 al. photagraphici A al fotografiei C. — 330 căria AC. — 421 pântre. 
stânce A printre stânce C. — 422 sânt aicea A sunt aicea C = NOTĂ: la 426 
(iudele).... de arburi 4 de arbori C.= NOTĂ: la 454 (budur) -. . se ține mai 

“adesea «i se ţine mai adesă C. ! ” 

VI 

2 ale cărei „A ale cării C.— 6 cele cure ce cântă -4C, — 7 Ul găl- săesc (judeln) AC.— 32 cuestiuni. A 'cestiuni C.— 35, în Singurătatea 
mea de atunci A în singurătatea de atunci C. —G7 să auz A să aud 0.— 65 subt A -suh C.,—67 lacrămi A lacrimi C.— 69 repetă . din curnuri 4 
repeţese din cornuri C.— 97 înllând A umilând C. — 82 franţozeşte A 
franţuzește C = Notă: la 98 (IVeber) ... compoziţiuni instrumentali 4 Compoziţiuni instrumentale C:.. Gioachimo Rossini „1 Giachimo Rossini C.—. 
120 virtuos A virtuoso C. — 125 înseși fiarele A însăși fiarele -C. — 737 s0=- 
cotim de păgâne și barbare A socotim de păgâne şi de barbare C. — 7416 anţi-. 
cuitate A antichitate C.—1756 tractând A tratând C= NTOĂ:. la Z57 (alis) Nobilele... «4 Nobilul... C.— 762 povăţe A poveţe C. — 167 foi 
literarii A. foi literare C. — 1174 sub A subt C. — 178 champanie 24C. — 197 că 
D. P. Ghica A că d-l Pantazi Ghica C. — 794 D. Pantazi Ghica A d-l Pan-- 
tazi Ghica C.— 205 D. Pantazi Ghica i „d- Pantazi Ghica C.— 273 sălbile.. “L salbele  C. — 2178 sub A subt C. — 228 pe noi ne atinge AC,-—245 cu seulpturi A cu sculpture C = NOTĂ: la 237 (scumpe) ... anticuitaței A anti-. chităţii C „..dela operile AC... Monumenti inediti, vol. III, pi. LI 4 Monu- menti inediti, vol. III, pl. LI. C.— 258 ambele „40. — 263 îmbele. AC. — 264 căria AC. — 267 carii „A cari C. — 276 da "mpieioarele: „4: Wa” npicioarel--



C. — 277 carii „A cecuri C.—297 sub-A-subt C. — 301 carii A cari C.— 

302 sub A subt C.— 302 şi. lăutari cu naiul A şi muscalagii cu naiul C. 
— 904 bandă numeroasă de. musicanţi i bandă numeroasă de lăutari C. 
— 305 . personagie AC. — 317 sub A subt C.—326 Khoşru Anuşirvan a. 

Khoşru Anurșivan 0... „ i ! | 

VII 

12 unia AC.— 14 şi'n ditirambe <d şi în ditirambe C.-— 17 carii «d 

cari C. — 19 dobitoace antidiluviane A antediluviane -C. — 24 anticuitate 

A antichitate C. — 33-34 principii fundamentali A principii fundamentale C.—- 

38 carii iubesc. A cari iubesc. — 59 carii sar căi d cari s'ar căi C.— 61 

carii au așternut A cari au așternut C. — 66 humer mai considerabile i nu- 

măr mai considerabil C = NOŢĂ: la $7 (loci) Ovidii, Pontica, Î, v. 49—50 -4 

Ovidii, Pontica, I, v. v. 49—50 C ... A. Papadopoulo A -Papadopulo C ... 

cuestiune A cestiune C.— S1 anticuitate A antichitate C.— 105 căria AC = 

“NOTĂ: la 770 (oglindă) traducerea. versurilor latineşti se 

află -în .josul paginii, iar textul latin în corpul 

“serierii A versurile latinești se află în josul pavinii, 

iar-traducerea lor în.corpul scrierii; la 48 (miroir) ... Vino 

tu numai des... AA Vino tu mai des ... C.—186sub A subt C= NOTĂ: la 

145 (turbare) ... cualităţile AC. — 199 dinderăt "AC. — 202 din mână îi scapă 

A din mână-i scapă C, — 207 cualificaţiunea AC = Notă: la 237-238 (Țilosofie: 

' absolută) .. . Heliade Rădulescu, carele, din feluritele A Eliad Rădulescu; din 

feluritele C ... încualitate AC ... de ghimnaziu A gimnaziu C ;.. :necum 

și cursurile AC... întrun punt A întPun punct 'C ... domnia voastră «i 

d-voastre C. — 241. operilo AC. — 242 cualilica AC = NOȚĂ: la257 (vână- 

torilor) „..să se fi dedat-i să se îi dat C... şi se joc Ași se joacă C... 

atârnată po bârnă A atârnată de bârnă C... Musco del Rey A Museo de Rey 

(.— 256 Franc.! Desportes A Frangois Pesportes C. — 257 carii «i cari C. 

Vu. i 

9 sub «i subt C. — 10 casă întreţie i ca să întreţină C; — 25 în secolul 

al XVI-lea A în secolul al XIV-lea C. — 37 aşa speciale A așa special 0. — 32 

- carii A cari C. — 33 din al NVl-lea A din al XIV-lea C = NOTĂ: la 27 (altele) 

„_.în Occidente A în Occident C ...und giechischen AC. — 31 al. operilor - 
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AC = NOȚA: la 36 (Francis Snayders) „„.cele mai principali 34 «1 cele mai 

principale C. — 54 carii au tractat A cari au tratat C.— 57. castelului senio- 

vale A castelului senioral C = NOTĂ: la 54 Filip VVousverman) -...un număr 

considerabile: A un inumăr considerabil C. — 69- pe care-l împodobește A pe 

4 

4
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-care-l împodobese C. — 78 rolul principale A rolul principal C. — 80 a reschira 

-A a răschira C. — 110 subt A sub C. — 110 uria A îuria C.— 119 a împlea 
A a umple C. — 120 unei întrege droaie AC. — 139 le plăcea a recunoaşte și 
-a-şi aduce aminte A le plăcea să recunoască și să-și aducă aminte C. — 161 
inspiraţiunile îi sunt A înspiraţiunile-i sunt C. — 163 sub AC. — 186 despre 
carii A despre cari C. — 186 se îmilau A se umilau C. — 157 să ţie A să ţină 

C. — 205 variate A varite C. — 210 sub A.subt C. — 212 naievetate A naivi- 
tate C. — 219 sub A subt C.— 241 ca să mă supuiu A ca să mă supun C= 
NOŢA: la 240 (Carabas) ... A ne plăti dreptul stăpânului A A ne plăti dreptul 
(ecioriei datorit) stăpânului C. — 265 domnia lor A d-nialor C. — 294 se simte 
„AC. — 311 carii A cari C. — 326 D. Elztar Blaze A d-l Elzear Blaze C = NOTA: 
la 333 (Ungaria) ...cu 25 stambe colorate A cu 25 stampe colorate C. 

IN 

43 Şi 'n vâlcelele 'nflorite A Şi ?n vâlcele "'nilorite C = NOTA: la 88 (san- 
- ;glantes) .. „în lături A în laturi C ...se împle A se umple C. — 178 pe bieţii 

burghezii A pe. bieţii burghezi C. — 126 îmblete A umblete C.— 739 carii 
„„A cari C.— 149 opere literarii AC. — 153 numai din 'spusă A numai din 
spuse C = NOTA: la 153 (Aksakof) .. .precum aş îi făcut poate încă şi mai 
bine. ... A precum aș fi făcut poate și mai bine C ...carii A cari C .., impo-. 
sibile A imposibil C. — 155 talent admirabile A talent admirabil C— 757 
măiestru A maiestru C. — 201 sub nuori A sub nori C.— 204 d'alungul căi 
A d'alungul căii C.— 206 în îmbletul A în umbletul C.— 213 carii A cari 
-C = NOTA: la 205 (mult) ...au adăogat A au adăogit C... no. 472 A 
no. &7i C; la 215 (La liberte) ... poartă un nume frumos A portă un falnic 
nume C. — 240 carii A cari C. — 264 bas-relieturi A baso-relievuri C. — 270 
pe carii A pe cari C. — 276 carii se preâmblă A cari se preumblă C. — 281 

- “carii A cari C. — 205 operile AC. — 398 naivetatea A naivitatea C. — 300 
-orizontele -A . orizontul C. — 306 carii A cari C. — 307 continentele A conti- 
nentul C. — 313 carii A cari C. — 315 în lături A în laturi C. — 319 carii A cari 
(C. — 341 sub A subt C.— 345 să putem; repeta A să putem repeţi C. — 359 

"sânt A sunt C = NOTA: la 352 (amis) Sonnet î Al. T. A Sonnetă Alt. T, C; . 
da 356 (astra) ...0 nouă vârtute, copile A o nouă vârtute, băiete C.. 

N 

18 să spuiă AB să spună C.— 26 care sânt A care suiit BC. — 48 îmbele. 
Muşe ABC. — 50 sub. ABC.— 47 sub ABC. — 56 este o adevărată gură de 
vaiu :A este întocmai o gură de raiu BC. — 58 culme AB culmi C. — 64 ţiă AB 
țină C. — 67-68 aveam cu mine şi pe un Neamţ A.aveam cu mine pe un Neamţ
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BC, —67 Aşa îu precuvântarea lui — mai scurtă decât aceea ce-ţi adresez 

-u astăzi ţie şi apoi urmând A Aşa îu precuvântarea lui, precum zice bătrânul 

“Omer: BC = NOTA: la 71 (viersul) Traducerea românaecscă a 

textului grecesc din corpul: scrierii e în josul pa: 

sinii A Traducerea românească. e în corpul scrierii 

fără text grecesc în josul paginii B Textul grecesc 

e în josul paginii, iar traducerea românească în 

corpul scrierii C = NOTA: la 78 (Doamna Neaga) ... trăia în. 
-secolul al XVI-lea A trăia în al XVI-lea secol C ...monastirii A mănăstirii C 

„„.la anul 7108 (1600) A la anul 7107 (1600) C ...anul IV-lea AC ...şi de- 

-semnul crucii dela Kicw A şi desemnul crucii dela Kiew a Doamnei Neagăi C.— 

S0 cu 'pârâio A cu păraie BC.—S81 se preiîmbla AB se preumbla C.— 

85 Din toţi copii ABC. — 83—84 nu le mai pot ghici AC nu e mai pot ghici B— 

.90 ca şi întreagă taria cerurilor A ca și întreaga tăria cerurilor BC. — 96 

ale păsărilor A paserilor BC.— 99 până în scoarță AD până 'n scoarță 

C.— 94—95 pe de rost toate limbile AC pe de rooam tsulite bile B.— 

105 aici AB aci C.— 105 addo "ţi A adu-ţi BC. — 111 ce o înccau AB 

„e o 'necau C. — 123 păsări A paseri BC. — 131 'se răpezi AC se repezi 

ID. — 136 se 'nălţa AB se înălța C. — 138 carii "rămăsese A cari rămăsese 

DC. — 140 pe la gura Teghi ABC.— 139 Rossilor AB Rosilor 0. — 143 

molifţi AB molifzi C.— 150 cuprinde AB cuprindea C.— 150 şi 151 carii 

A cari BC — 151 se rădica A se ridica BC, — 170 pasărea A paserea BC. — 

159—160 îalnie destinse A falnic întinse BC. — 169 d'aşa cuvinte A de așa 

cuvinte BO.— 171 şălei AB şelei C. — 174 ascunse în sân AB puse în sân 

C. — 176 mândrii păunaşi AB mândri păunaşi C. — 180 se preîmbla AB se- 

-preumbla C. — 180—181 previgătorile A privighetorile BC. — 181 stigleţii . 

AB sticleţii C. — 182 scatii ABC. — 188 cu dulcele ABC. — 192 ce se arată. 

B ce se arata A ce se arăta C. — 198 nuorii AB norii C. — 214 scorburea AB 

scorbura C.— 216 îmblată A umblată BC.— 217 .sub AB subt C. — 216 

cărările se făcuse ABC. — 223 răpide A repede B răpede C. — 226 ar îi îmblat 

“A arfi umblat BC. — 2414 îmblau A umblau BC. — 248 stecli A sticli BC— 

249 atâtea mari de vreme A atâta mare de vreme BOC. — 250 comorile cele 

dela Pietroasa AB Comorile dela Pietroasa C. — 255 în viezuinile AB în vi. 

zuinile C. — 255 sub pământ ABC. — 267 în lături A în laturi BC. — 267 

pe a se simţi A de a se simţi BC. — 271 până ce rădică A până ce ridică BC. — 

975 carii A cari BO. — 275 din vizunii A din viezuini B vizuini C— 275 

şderii ABC. — 283 carii A cari BC.— 281 îmblă A umblă BC.— 292 în 

vizunia A în vizuina BC. — 906 păserile AP paserile C. — 290 ca să-i vie 

AB ca să-i vină C:— 813 smoală clocotită AB colcotită C. — 318 moşoroiu 

A mușuroiu BC. — 8179 năcleite A năclăite BC. — 320 fundul văi ABC. — 

324 d'asupra văi ABC;— 328 rădicase A se redicase B sc râdicase C.—
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328 scânteie A scântei BC. — 338 ca s'o izbească i ce: să o izhească: 

* BO.— 347 colcotirea ABC. — 354 păserile A paserile B pasările 0. — 36% . 

„ înderăt A îndărăt BC. — 377 din a cărui A din a cărei : BC, — 380—381 în 

goană mare AB în goana mare C. — 385. se ailă: nicio primejdie A se află 

în nicio primejdie BC. —:396 care se zvârcolea A care, sărmana, se zvâr=. 

colea BC, — 399 nu vei îi nimerit-o A nu vei îi nemerit-o BC. — 403 se apăra . 

«4 se apără RC. — 418—419 graţioasele strofe ale glumei lui Ronsard A graţioa- . 
„» sele strofe ale. glumei vechiului poet francez Rousart, cel de viță românească 

“BO = NOTĂ: la 419 (românească) Traducerea românească a 

textului iranecz din corpul scrierii se află în josul 

paginii -t Traducerea românească a textului trancez 
se află in corpul scrierii, fără texi francez în josul 

paginii B Traducerea românească a textului francez. 
“sc'află în corpul serierii, iar în josul paginii e textul 
irancez C.— 439 aceasta istoria A acesta istorioara [2 această istorioară 

-0.— 441 pe cântăreaţă A pe cântăreaţa BC = NOTĂ: lu 439 (istorioără). 
Traducerea românească a textului latin din corpul 
serierii se află în josul paginii A Traducerea româ- .. 
nească a textului latin se afla în corpul scrierii, 
fără text latin în josul paginii DP Traducerea româ- 
nească a textului latin din josul paginii se află în 

“corpul sericrii C 442 taic 4 tăia C.— 442 cu penele sale A cu. 
avipile ci BC. — 4170 se răpezi AC se repezi D. — 113—444 şi îmimicul cei, 
crudul Nisus (eretele) o urmărește cu țipete mari prin-acr A și duş-: 

  

  

mana, cruda gaiţă o urmărea cu chiote mari prin aer BC.— 456 la basnul 
«i la basmul BC. — 457 să te lauzi AD să mi te lauzi C.— 160 îmhla 
umblă PC. o „- . - 

PONI 

„1 sub ABO;— + scara bună «i ziua buna CP. — 7 orizontelui A? ori 
zontului C. — 8 se așternuse ABC.— 9 sub AB subi C.— 9 tulminante AP 
culminant C. — 20 metalice reflecte A metalice reflexe BC— 29 sub stânci 
ruşcate A sub stâncile roșcate BC.— 33 preimblându-mi A preumblându-mi . 
BC. — 86 orăşanilor AB orășenilor C. — 37—38 să vie AB să vină C.— 58 
ceafa A ceafă B cătă C.— 5] îmblă A umblă BC.— 59 adăogă A adăogi 
BC. — 61 basnul A. basmul BC. — 03. vânătoarei A vânătorii DP vânătoarii: 
C.— 77 ia aminte AP ia minte C.— 97 pe la apusul soarelui AB pe'la 

„apus de soare C. — 720 pieptu-i A pieptul îi BC. — 124 pârâie A pâraie BC— 
724 îmbla A umbla BO.— 126 sub ABC.— 143 mlădioară AB mlădioasă 
(1. — 165 colcotirea ABC, — 150. fusese ABC. — 198 suh ABC. — 200—207
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“lesmierdări noui ci 43 nouă C. — 202 toate se înstrăinase şi se lepadase ABC.— 

209 sullarea de pe guriţă AD suilarea după guriţă C. — 232 spuie lumea AP 

-spună lumea C.— 239 în ea silnic se încuiba AB în ca zilnic. se încuiba C. — 
_ 241 îmbla A umbla BC, — 241 prin pădure A. prin păduri BC.—  înuorată 

AB înorată C, — 254 Pân'ce tu nu-mi vei aduce AB Pân'ce tu nu mii aduce: 

-C. — 287 şi "n păduri AB şi în păduri C = NOTĂ: la 295 (An, unde?) T e x- 

tul spaniolal traducerii libere românești din corpul 

-seriecrii urmează imediat după traducere, iar în josul 

paginii coca doua traducere cad Litteram» după cum 

urmează: «Rege al suiletului meu și al acestei ţări domn, de ce.mă 

Aaşi? Unde te duci ?Âh, unde?» 4 Traducerea românească ce în 

_ . corpul sericrii fără text spuniol,nici în corpul scrie 

rii, nici în josul paginii B Textul spaniol al tradu- 

„i ceerii româneşti e în josul paginii C.— 298 îmble A umble 

ÎN BC = NOTA: la 306 (odinioară) Textul. francez integral al 

- “unei părți din traducerea liberă românească din cor- 

“pul scrierii urmează imediat după traducere, iar în 

josul paginei e ov a dona. traducere tad litteram» și 

completă, după cum urmează:. Spuneţi:mi unde și în ce țară 

“este acum Flora, frumoasă Romană, regina albă ca un crin care câuta cu 

- las de sirenă? Echo răspunde, când se face vreun sgomot pe d'asupra râurilor 

sau peste lac; unde mai sunt, o Îecioară stăpână, dar unde mai sunt zăpezile 

de anţărţ? A Traducerea românească liberă şi integrală 

e în corpul scrierii fără text francez, nici în corpul 

“serierii nici în josul paginii B Textul francez al tra-. 

«ducerii integrale şi libere din corpul scrierii ro- 

mâneşșt i e în: josul pă sinii C.—... dar unde mai sunt zăpezile 

ă ide anţărţ (în not 4) A ah! căci nu mai sunt chiar și viscolile de odi- 

o nioară? B ah! unde mai sunt chiar şi viscolile de udinioară? C— 209 păseri 

"ABC. — 3710—311 în care apoi îşi aflase fevicivea A în acele dumbrăvi unde 

„apoi își aflase fericirea BC = NOTĂ: la 324 (căinţe) C. Val. Catulli, Carmen, 

LXIII, de Aty. v. 50—73. Textul latin se află în corpul scrie- 

“xii,iar traducerea românească în josul paginii, după 

- cum urmează: 0O,-patrie care nai făcul, o, patrie care m'ai născut, 

“pe care eu, nemernicul, părăsind-o, cum fac robii fugari când fug dela stăpânii 

lor, mi-am purtat pașii în codrii de pe muntele Ida, ca să viu prin zăpezi și prin 

- locaşele îngheţate ale fiarelor şi ca să alerg, ca'o Îurie rătăciloare prin adăpo- 

-sturile lor ; unde eşti, în ce parte de loc te vei mai îi aflând așezată, o, patrie nea? 

Vederea mea doreşte a-şi îndrepta urma către tine în scurtele momente, când 

„sufletul meu nu se află stăpânit de sălbatica-i turbare, Oare cu sunt acela care 

_ alela casa mea am venit până în aceste păduri depărtate. Sunt cu cu adevărat
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departe de patria, de bunurile, de amicii, de părinţii mei? Sunt cu departe: de 

for, de palestră, de stadiu, de gimnazii? Nenorocitul, ah, nenorocitul de mine? 

Plângi suflete, plângi mereu! Ce groaznice sunt schimbările ce s'a făcut în 

„firea mea ! Eu cram copilandru, eu june, cu voinic, eu băiat; cu eram 

floarea gimnaziilor, eu eram podoaba luptelor... Trăi-voiu acum vieaţa mea 

sub naltele piscuri ale Feygiei, unde trăieşte ciuta pădureaţă şi mistrețul 

rătăcitor? Mult, ah, mult mă căiese de ceca ce am făcut; mult, ah, mult 

mă simţ pedepsit A C. V. Catulli, Carmen, LXIII, de Aty, v. 50—73.4 

Lip seşte: și textul latin şi traducerea românească, 

aceasta din urmă fiind exprimata printr'un "rând 

de puncte în corpul scricrii B Textul latin se află) 

în notă iar în corpul scrierii, un rând de puncte 

C. — 333 se deschide A se cască BC. — 341 trăiește 'n şi 'n desfătări se 'm- 

bată PB trăiește în desmierdări și?n desfatări se îmbată C= NOTĂ: la 345 

(iubiri) Textul îrancez se află în corpul scrierii, iar 

traducereacad litteram» românească în josul paginii 

-după cum urmează: Veţi trece voi toate, plăpânde îlori ale vieţii! 

Tinerețe, umor, plăcere, trecătoare frumuseţe, frumuseţe pe care cerul ne-o 

dăruește pentru o zi, veţi trece toate, dacă: mâna geniului nu vă va da ne- 

“murirea. Cată cu un ochiu de milă la junimea de rând, strălucitoare de îru- 

museţe, îmbătându-se de plăceri; când ea va goli paharul cu încântările, ce va 

„mai rămânea oare dintr'însa? Abia o amintire. Mormântul ce o aşteaptă o va 

înghiţi întreagă, o eternă tăcere se va întinde peste ale ei amoruri A Tradu- 

cerea liberă românească a textului francez care lip- 

seşte se află în corpul scrierii BD Traducerea liberă 

românească a textului lrancez se află în corpul 

scrierii, iar textul irancez în josul paginii C.-—..348 

îmi veneau unul după altul «i îmi veneau acum unul după altul BC: — 350 

s'au nimicit în zadarnicul deşert... Eheu, fugaces, Postume, Postume, la- 

buntur anni... «i s'au nimicit în zadarnicul deşert... căci repezi, vai! repezi 

se strecoară anii., B s'au nimicit în zadarnicul deşert... căci răpezi, vai! 
răpezi se strecoară anii!... Eheu, fugaces, Postume, Postume, labuntur anni... 

C. — 856 descălicarăm A descălicai BC. — 358 'păstrovi vii, pescuiţi A păstrăvi 

vii, proaspeţi și sglobii, pescuiţi BC. — 358—359 de sub poala Pietrelor fetei 

A de sub poala umbrită a Pietrelor Fetei BC. — 360 iepuri de casă A iepuraşi 

de casă BC. — 360—361 carele hrănește în curtea mănăstirei acest vânat A 

carele hrăneşte şi prăseşte în curtea mănăstirei d'alde așa arzoiu și spornie 
vânat. — 363 numele de lapinii A numele posnaş de lapinii BC. — 363 iar de. 
„A iar în BC. — 365 (pag. 991) A pagina 991 B pagina 981 C. — 365—366 
cu acela tot așa de puţin românesc de A cu aceea, tot așa diochiată şi puţin 
românească de BP. — 368 în, lapin A' francește lapin BC. — 369 să ştiu A se .
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ailu BC. — 330—371 adică bunăoară cunicle şi lapină A buniioară — cine 1 
cine '], pus-ai degetul pe el? — Cuniclu şi Lapin 

_ D'așa lătinie dobitocească 

Waşa păcălitoare îranţuzească 
unul Domnul să ferească 

limba noastr'a parintească B 

. „limba noastră părintească C. — 879 fiindcă tu însă nu ai fost poftit împreună 

cu mine, te las afoară și drept mângâiere îţi trămit de departe, ca hrană inte- 

lectuală, aceste foi încurcate, însoţite şi cu o prietenească salutare... cam 

slabă şi cam searbădă mâncare! A fiindcă, d-voastră, însă, cinstiţi cititori n'aţi 

fost poltiţi împreună cu mine, vă las afară şi drept mângâiere, vă trimiţ de 

departe, ca hrană intelectuală, bună de rumegat, această poveste încurcată, 

însoţindu-o cu o prietenească salutare.=. cam slabă și searbădă mâncare! B 

fiindcă tu însă nai fost poitit împreună cu mine, te las afară și drept mângâiere, 

îţi trămit de departe, ca hrană intelectuală, bună de rumegat, această poveste 

încurcată, însoţind-o cu o prietenească salutare... cam slabă şi searbădă mân- 

care!... C.— 389 directore AC. — 399 1230 lupi mari A 1240 lupi mari 

C.—sj47 — E bine AC.— 456 advocatul ce l-aţi avut A advocatul care 

-



NOTE:



MIHNEA VODĂ CEL RĂU 
. L_ , | 

. 7 

_1—8. Măneştii, la care se reteră autorul, se allă în jud. Prahova, pe malul 

„, drept al iazului luat din râul Prahova, care începe din comuna” AMăgureni şi 

se varsă în Cricovul Dulce la 16 km departe de Ploieşti. Dar nu aceasta a fost 

" moșia Drăculeştilor, despre care ar trebui să fie vorba. Măneştii familiei lui 

Afihnea Vodă cel Rău se află în realitate în jud. Ilfov pe: malul Colentinei şi | 

„este Buflea de astăzi. Aceasta rezultă și din faptul că Matei Basarab întăreşte 

mânăstirii Radu Vodă din Bucureşti, zidită de Alezandru al III-lea și de fiul 

său, Mihnea al II-lea Turcitul, apoi refăcută de Radu al VIII-lea Mihnea în 

a doua domnie (1620—1623), satul Măneşti sca să-i fie sfintei mânăstiri satul 

Mănești din jud. Elhov, pe apa Colentinei, tot satul şi cu tot hotarul şi cu toţi ve- 

cinii şi cu toate vadurile de moară şi cu moară şi cu tot venitul de preste tot ho- 

tarul. Pentrucă satul Mănești a fost de moştenire al răposatului Io. Alexandre 

Voevod «Alexandru al Ill-lea> (1568—1577) bunicul lui Radu al VIII-lea: 

Mihnea, fiul lui Mircea Voevod <nepotul lui Vlad "Ţepeş (1456—1462; 1476), 

vătrânul răposatul Mihnea Voevod <Mihnea ] cel Rău (1508—1510) 
dela moşul său, 

tru Vodă cel Tânăr şi Petru Vodă Șchiopul, Buc., 1915, 
etc.>. (St. Nicolaescu, Pe 

pp. 21—22. -: - , , 

"10. Vladislav, ziditorul mânăstirii Târşor a fost Vladislav al 11-lea, (1451—56), 

fiul lui Dan al II-lea (1446—1448) și nepot 'de fiu al lui Dan Î (1385—1386). 

Vladislav al II-lea cra prin urmare un basarab dănesc. 2 

17 Primele. variante ale textului (a4) indicau Valea Ursoaii în loc de 

Valea Comanacului, probabil, fiindcă A. 0. găsise în Dionisiu Fotino (Istoria 

generală a Daciei sau a Transilvaniei, Țării Munteneşii şi a Moldovei, Viena, 1818, 

tr. G. Sion, t. III, p. 152, București, 1859) o descriere amănunţită a fostului judeţ 

Saac sau Săcueni aşezat între judeţele: Prahova şi Buzău. In jud. Săcueni, D. 

i ce se îndreptau prin plaiurile dela Nord 
i „Fotino arată între altele cele 15 căi rin ; i 

în Ardeal. Unul dintre aceste drumuri pornea dela Mănești în sus prin plaiul 

De altminteri. D. Fotino mai arată 
__ Bătrânilor, altul spre” muntele Ursoaia. i i | 

„(op._cit., t. 11, p. 40) chiar că Măneştii era reşedinţa armaşului. Dracea. Des- 

fiinţându-se judeţul Săcueni, (1 Ianuarie 1845). prin repartizarea lui la cele | 

e | , NR . i a4e
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două judeţe limitrole, plasa Podgoriei, în care se găsea satul Mănești, trece 
- la jud. Prahova (Ecaterina Zaharescu, Vechiul judeţ al Saacului în Buletinul 

soc. reg. rom. de geografie, t. XLI, 1922, p.'163, Bucureşti 1923). A. 0. găseşte 
cu cale ca în ediţiile următoare (BCDE) să înlocuiască Valea Ursoaii cu Valea | 
Comanăcului, spre a accentua, poate, caracterul prahovean al culorii locale 
în care începe acţiunea. Valea Comanacului este la poalele dealului cu același 
nume și se află în Breaza de Jos. - i Aa 

17. Mihnea cel Rău e prezentat în mai toate izvoarele mai vechi, atât interne 
cât şi externe, ca [iu al.armașului Dracea. diri Mănești” (Constantin Căpitanul, 
Istoriile Domnilor Țării- Româneşti în t. | din Magazinul istoric pentru Dacia 

„pp. 99, Buc.; 1845; Cronicarul anonim, Istoria Țării. Româneşti de când au des- 
călecat Românii în t..IV din Magazinul istoric pentru Dacia, p. 243, Buc. 1845; 

„Gavriil Protul, Piaţa şi traiul Sf. sale părintelui nostru Nifon, patriarhul 'Pari- 
uradului, Buc., 1888, "Johan . Christian von Engel, : Geschichte “der Moldau 
und Walachey, IL, $ 27, .p. 191, Halle, 1804; Dionisiu Fotino, Istoria gene- 
rală a Daciei, sau a Transilvaniei, Țării Munteneşti şi a Moldovei, Viena 1818,1tr.. 
G. Sion, II], p-.40,' Buc., 1859; Gheorghie Şincai, Cronica, t. II, a. 1508, p. 116, 
Iași, 1853. In schimb, Michael Sigler, (Cronologiae Rerum Hungaricarum, Transil- 
vanicarum, el picinarum regionum, liber IL, cap. V, p. G4în Mathias Bel, Adpa- 
ratus ad hisloriam Hungariae, |, Posonii, 1735) îl prezintă peMihnea, ca fiu al 

- lui Dracula. In realitate, Mihnea cel Rău este fiul lui Vlad Țepeș: Intr'adevăr, 
în epilogul Liturghicrului slavon dela 1508 citim următoarele: « S'a începul 
această sfântă carte numită liturghie după porunca Domnitorului Io Radu Voie- 
vod, să-i [ie lui vecinica pomenire, şi s'a săvârşit această carte din porunca Întru 
Christos Dumnezeu, binecredinciosului şi de Dumnezeu păzitorului şi prea lumi- 
natului Domnitor Io Mihnea, marele Voevod a toată Țara Românească şi părţile 
pe Dunăre, [iul marelui Io Vlad Voevod, în anul dintâiu al Domniei sale. (1. 
Bianu și N. Hodoş, Bibliografia românească veche, t. I, pp. 6—7, Buc., 1903.) - 
A. O., interpretând cl însuşi indicaţia de mai sus din acest: liturghier descoperit 
se el, arată, după patru ani dela prima ediţie a nuvelei sale (1861), că Mihnea, 

- precum şi în hrisoave e arătat, nu cra fiul « Dracii Armașul din Mănești, cum 
zice cronica 2, ci al lui Radu (sic.). E ciudat acest e lapsus calami », căci altfel 
o inexplicabilă eroarea, (A. Odobescu în Revista Română, vol. I, Despre unele 
manuscripte și cărţi tipărite aflate în mânăstirea Bistriţa, V. Prima tipografie 
în Țara. Românească, p. 819, Buc. 1861). Un alt document dela 1 Noemvrie 
1508 ni-l,araţă. pe Afihnea, ca îiu al lui, Vlad, marele Voeivod (întocmai ca în 
iiturghicrul dela: 1508), și nepot al lui Vlad Călugărul, care e fratele lui Viad 
Vepeș. (St. Nicolaescu,. Documente slavo-române, Buc, pp.'12, 25,.250).: In 
orice. caz, în ediţiile următoare ale nuvelei sale dela: 1886 (C), 1887. (D) 
şi 1894 (E) nu face nicio modiiicare, în,ceea ce priveşte filiaţiunea lui Afilinea 
Vodi cel Rău din Vlad Țepeș, * Da -
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27. Mircea, fiul lui Alihnea cel Rău, pe care textul il prezintă drept Mircea 

Ciobanul, este întwadevăr un fiu al lui Mihnea cu numele "de Mircea care a 

domnit asociat cu tatăl său, Mihnea, dela 1508 până la 1510, dar nu e Mircea 

Cicbanul. Mircea Ciobanul era numai nepotul de văr al lui Mihnea, nu fiul 

lui (St. Nicolaescu, Documente Slavo- Române, pp. 13—19, 81, 279, 280, 316—319) 

Ciobanul era unul din cci 1Î copii ai lui adu cel Alare (1496—1508). EI își 

mărturiseşte singur origina, când arată «pe părintele Domniei mele, răposatul 

Radu -Voevod, <Radu cel Mare>, feciorului Viadului Voevod Clăugărul  <Vlad 

al UIl-lea Calugărul 1481—1496> (St. Nicolaescu, Documente slavo-române 

p. 1h). - . E - . a 

Contuzia pe care o face A. O. între Mirtea, tiul lui Alihnea cel Rău şi Mircea 

Ciobanul, fiul lui Radu cel Mare porneşte din izvoarele pe care le avea la înde= 

mână și în special din & Cronica > lui Şincai care citează la rândul său și inter- 

pretează ştirile istorice pe care putea el 'să le foloscască şi care erau foarte con- 

fuze. Iată ce găsim în Șincai: « Despre Valachia așa scriu întăiu Anonimul 

Momânese : « Mircea Vodă Ciobanul” leat 1546, acesla este fecior Mircei Vodă 

Dracei... Iară o seamă de boieri au [ugit și, făcând oaste, au rădicat Domii 

pe un Radul Vodă Ilie..; Radul Vodă Ilie leat 1553 au domnit an 1 şi o jumă: 

tale şi venind M ircea Vodă Pau scos. Mircea Vodă cu a doua Domnie sau lir- 

Vodă ZII, pentrucă au stătul trei Alirci Vodă, unul Mircea cel Bătrân, altul 

Mircea Vodă Ciobanul, şi altul Mircea Vodă cel Tânăr, şi la leatopiseț ce nu- 

meşte acest Mircea Vodă, care au scos pe Radul Vodă, cel “Tânăr: sau Ciobanul 

cu a-doua Domnie, au domnit an 1» (Anonymus Valachicus în Ms. cap. 44) 

(Ilist. Valach.; Part. 1, p. 216). : RR o - 

Apoi prea vestitul Tingel : « Mircea au domnit de la unul 1546 până la anul 

“1354, Cronica lui Filşih aprial zice că el s'au pus de împăratul durcesc și că au 

domnit ani 8, luni 6; după breviarul cronâlogicesc au fost [eciorul lui Mihnea 

(sau Mihail III) Vodă. Timon îl numeşte şi Alezandru, schimbându-i numelr. 

(Timon, Ilungaria nova, cap. 16)... Mai încâleil lucru mi se vede a fi a gâci «al 

eui fecior este Mircea Vodă acesta, carele au scos din domnie pre Radul IX; 

căci de este feciorul lui Alircea Vodă, cun, zice Anonimul Românesc în sireaun 

Domnilor Munteneşti, nu este III cu acest nume, ci IV, nici este Ciobanul ; 

pentrucă Alircea Ciobanul au fost III, şi cl au fost Jeciorul lui Mihnea . sare 

Mihail 11], cum s'au arătat la anul 1511. Eu zic cu breviarul cronologicesc, 

că el este Mircea II] Ciobanul, feciorul Mihnei. . 5. (Op. cil, II» PP: 186—187). 

Astfel conchide Şincai, căutând să rezolve acest noian de date și de fapte con- 

fuze, contradictorii şi incomplete, după ce' mai citează şi pe Reychersdorier, 

(Chronographia Moldoviae, p. 585) şi Analele Secuești pentru acest an. A. 0. 

împărtăseşte punctul do vedere al lui Şincai și al cronicelor munteneşti ; 

„pentru el Mircea “Ciobanul era fiul lui Afihnea cel “Rău, fiindcă, pe vremea 

când seria A 0.” nuvela sa, Șincai cra autoritate în materie.  ;. „a 

-
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Porecla de « Cioban » dată lui Mircea nu provine desigur din fireu cea săl- 
batică, cum vrea A..0. pentru pitorescul personajului și ca un indiciu cu care 
să motiveze cruzimea de mai târziu a Voievodului. Porecla 'e în.legătură aproape. 
fără îndoială cu o realitate. Ca fiu natural al lui Radu cel Mare, tatăl lui Petru 
cel Tânăr nu s'a bucurat dela început de strălucirea şi oficialitatea care în- 
conjura un îiu de Domn, căci nu se găsea .în preajma Voevodului. ca un copli 
legitim. Mircea, din această pricină, își va [i căutat 'rosturile în vieaţă ca un 
um oarecare, deși se ştia și era ştiut ca «os domnescs, Se va îi ocupat poate 
cu creșterea turmelor de oi, şi lumea, după ce a ajuns Domn, fostul proprietar 
de turme, i-a dat cu o anumită notă cpigramatică porecla de « Cioban ». Era în ”„ această poreclă, de sigur, şi un mijloc. de identificare în noianul de fii naturali - și în seria de Domni cu numele de « Mircea », cl. fiind al treilea, după Mir- . cea cel: Bătrân și Mircea, descendentul lui ' Mihnea cel Rău. ” 

62—72. In tradiţia cronicărească şi legendară 'a neamului nostru, dinastia ' Basarabilor ar îi de origine romană: Primii descălecători romani ar fi venit - întâiu în Oltenia şi aci și-au ales dintre dânşii boieri care au fosi de neam mare şi puseră banoveţi un neam ce le zicea Basarabi, să le fie. capi, adică mari bani. (Cronicarul anonim, Istoria Țării Româneşti în Mag. ist pt. Dacia, v. IV, p.. 231, Buc., 1845). Aceşti bani Basarabi sunt amintiţi mai târziu. şi de croni-' carul persan Fazel-Ulal- Rașid (1300) care vorbeşte de lupta dintre Tătari şi Români dela 1241. (D'Ohsson, Ifistoire des ' Mongols în 8 tomuri, î. II, PP. 621—638, cir. t. |, p. XXV, La Taye, 1834). Cronica Anonimă mai vorbeşte de închinarea Basarabilor către Radu Negru, « Băsărăbeştii” cu toată boierimea ce era mai înainte peste OU s'au sculat cu toţii de au venit la Radu Negru, “închinându-se să fie sub porunca lui şi numai el să [ie peste toţi stăpânitor ». (op. cit, p. 292). -- _ 
Aceeaşi informaţie o găsim şi în Mihail Cantacuzino (Genealogia Cantacu- zinilor, (1775), cd. Iorga, p. 57) şi în Episcopul Chesarie, (Aineiul pe Noembre, tr. Râmnic, 1778). Aci se află următorul pasaj: « Jar deosebit, veacul Domniei Sale (Alex... Ipsilanti) l-au însemnat Craiova carca ca una ce e întâi lăcuită decăt toate părțile Țării Româneşti, măcar ca s'au odihnit într'un veac de ani 60: supt oblăduirea Basarabilor Banoveţi ce. au fost așezați de Râmleani să oblăduiască * cu titlu de Bănie, până când s-au supus celui întâiu Domn, Radul Voevod ce sii zice Negru... 1. Bianu și N.. Hodoş, Bibliograția românească veche, “II, p. 228, Buc., 1910).- e 
Atât izvoarelec cu caracter cronicărese sau legendar, cât şi cele autentic istorice nu rezolvă încă problema foarte încâlcită a Basarabilor. acestora de baştină oltenească care se închină lui Negru Vodă venit de peste munți, fiind “tot Basarab și el. In orice caz, dinastia primilor Voievozi ai Ţării Româneşti ca Basarabilor. Cronologia lor e aproximativă din lipsa de. izvoare precise, ca şi însăși întemeierea principatului: Tugomir. (1290—1310), zis- Negru Vodă : ,
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«după Şt. Grecianu, ca: şi liul său Basarab cel Mare (1310—1340), zis Negru 

Vodă, după I. G. Filiti; fiul acestuia din urmă, Alezandru Niculae Basarab 

(1340—1364) ca şi fiul său, Vladislav Basarab zis şi Vlaicu Vodă (1364—13174); 

Radu cel Mare, zis Radu Negru 4374—1385) ca şi fiul său Dan I (1385—1386), 

sunt toţi Basarabi care se succed la tron din tată în fiu. Radu cel-Mare ur- 

.mează după îratele său Vlaicu, numai fiindcă. Vlaicu nu avusese moştenitor. 

Cu.urcarea pe tron a Basarabului Mircea zis cel Bătrân '(1386-—1418), succe- 

-siunea normală până atunci, se rupe, căci Mircea este fratele lui Dan 1, deşi 

acesta din urmă avea un fiu, Dan II. De aceca Mircea a fost considerat drept 

uzurpător şi se începe, din această cauză, o luptă după -moartea lui Mircea, 

între. urmaşii lui Dan — Dăneştii — şi “aceia ai lui Mircea — Mirceştii. Cei 

dintâi sunt numiţi și Basarabeşti, deşi şi unii și alţii sunt din această familie, 

iar -ceilaliţi, după numele lui Vlad Dracul, un fiu al lui Mircea cel Bătrân, sunt 

“numiţi şi Draculeşti.. Numele de Basarabești dat exclusiv Dăneştilor se explică 

„prin' necesitatea de a' sublinia în mod special caracterul legitimist al acestora 

faţă de uzurparea lui Mircea pe de o parte, iar pe de alta, fiindcă, afară de Mi- 

hail (1418—1421), singurul fiu legitim al lui “Mircea cel bătrân toţi ceilalți ' 

care .au domnit sunt fii naturali: Viad Pleșuvul (1421—1422; 1492—1427), Dan 

41422—1424; 4497—1431), Vlad Dracul (1433—1446) și. Alezandru Aldea 

:(1431:—4433).' (Descendenţa Basarabilor e întocmită după Şt. Greceanu cu 

îndreptări din istoriografia mai nouă. Vezi: C. Gane, Trecute vieți de Doamne. . 

„şi. Domniţe, ed. ÎI, tabela I, Buc., 1933).. E i - 

196. Radu Vodă, despre care “e vorba, este predecesorul la domnie al 

“ui Mihnea: Vodă cel Rău, eroul povestirii lui 4.0. şi anume Radul IV, 

zis . «cel Mare», 1&96—1508, fiul lui Viad III Călugărul (1482—1496), care 

ora fratele lui Vlad II] Ţepeş (1456—1462; 1476) şi fiul lui Vlad 7 Dracul 

(1433—1446). - : i : =. - 

Acest. Radu Vodă era în realitate tatăl (vezi n. 27) lui Mircea Ciobanul pe 

are A. O. îl confundă cu Mircea, fiul lui Mihnea Vodă cel Rău, iar pe acesta 

din urmă îl face să descindă din: Dracea Armasul,. când, în realitate, el era îiul 

lui. Vlad Ţepeş. : Cp - A 

__ Contuzia aceasta se găseşte pe de-a-întregul în izvoarele cronicărești, după 

„cum rezultă din cele de mai sus. (vezi n. 27) şi din cele ce vor urma; 

A LR , 

5. Radu: Vodă zis Radu cel Aare (1496—1508) moare la & Mai. Ela 

adus în ţară pe Patriarhul Nifon, dar, în urma unui conflict între Patriarh 

"şi. .Domn, cel dintâiu se retrage la muntele Athos. . i E 

=... 6. Vlăduţă a fost. Vlvd IV cel Tânăr, (1510—1512), urmașul la tron al lui 

„Mihnea, fiind în vârstă numai de 24 de ani. 
.
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12—13.. Emeric de Jobor este Emerik Czobor, ambasadorul pentru. diferite “misiuni importante ale lui Vladislav 17 Iagelonul, regele Ungariei (1490—1516); 13. Danciu era fiul lui. Vlad Vodă Pepeluș (Basarab IV cel Tânăr-Mlad.) şi fratele lui Neagoe Basarab, e i, 20—35.. Mitropolitul: Mazin fusese urmașul lui Nifon pe scaunul nitropo- liei din Țara Românească. Era de origină sârb, făcând parte din dinastia Bran; . covici, fiind fiul lui Ștefan Prancopici care a domnit în Serbia. între 1497 şi 1456. ". „Curtea de Argeș apare pentru prima oară ca reşedinţă domnească şi deci "capitală a Țării. în timpul lui Valdislav I zis Vlaicu Vodă. (E. Iurmuzachi, Documente, I, 2, pp. 148—200). Dan I locueşte și el la - Argeș (A. Ștetulescu,. Mânăstirea Tismana, p. 169, Doc. din 1385, Buc., 1909), Mircea cel Mare « atestat. la Argeş în 1386 şi 1388. (Condica Cozia; 1, 6) și în 1391 (E. Hurmu- zachi, Documente, 1, 2, p. 341). EI a fost acela însă care a, mutat capitala „la “Târgovişte, Mihail 1 (1418—1421) ca şi Dan al II-lea (1422—1494; 1497— 1431) locuese și la Argeş, şi la Târgovişte. (E. Hurmuzachi, Documente, |, 2, p. 502; Condica Tismana, 1, p. 52, II, p. 53). Vlad Dracul dă documente din Argeş, dar le scrie la Târgovişte, Aceasta arată că nu mai putea fi vorba, dela acest Voievod înainte, despre Argeş, ca reşedinţă domnească,. deci capitală a Țării. (A. Şteluleseu, op. cit, p. 183; Condica Tismana, p. 216). (V. Drăghiceanu, " Consideraţii istorice asupra orașului Argeș în « Buletinul comisiunii istorice ș, 1917—1923, Buc., 1923). a . , - 19—122, A. O. a găsit în Gh. Șincai (Cronica, t. 11, p- 113) un hrisov reprodus. după I. Chr. Engel (Geschichte, I, p. 107) în care sunt pomeniţi între boierii lui Radu cel Mare la 1597 următorii sfetnici: Barbul Banul cu fraţii săi; Pârvu Vor- nicul şi Danciul Vornicul; Stroe, provizorul Curţii; Colţa Vornicul; Dadea Vornicul; Badea Castelanul; Bogdan Logofătul şi. Sccretariul; Pârvul, Magistrul Agazo- „ilor, Calotă Tezauriarul (Vistiernicul) ; Ivan Calinaţki; Danciul Spătarul; Badea Clucerul; Albu 'Tezauriarul (Vistiernicul); Drăghici Creștinul şi Ștefan Pitaru. Aceasta pare. să [i fost informaţia lui A. O. din care a extras scena prezen-. tării boierilor în faţa noului Domn, AMihnea-Vodă. - -. . "124—4126. Dintre cei trei fii ai Vornicului Pârvu amintiţi de A. O. numai unul are existenţă istorică. ' Acesta este Neagu sau Neagoe, viitorul Domn, eu- noscut sub numele de Basarab V Neagoe. Ceilalţi doi: Ilie şi Dragomir, întă-. „Vişaţi de A. 0. nu sunt cunoscuți cu aceste nume în istorie, Documentele, pe lângă Weagoe, viitorul Domn, de unde provine şi acea înrudirea ciudată cu. Basarabii a Craioveștilor următori, atestă încă patru copii ai” Vornicului Pârvu şi anume: 1, Preda care devine Mare Ban al Craiovei la 1520, în locul unchiului său Barbu, călugărit: în sfârşit sub numele monahal -de Pahomie la mânăstirea Bistriţa (jud. Vâlcea), zidită de el și de fraţii săi. Apoi devine. regent pentru minorul Teodosie, fiul lui Neagoe Basarab, adică - pentru nepotul său. 

»
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"3. Pârvu, mare ban în divane, după moartea fratelui său; Preda. A murit 

la 14 Aprilie 1529 și s'a îngropat la mitropolia din Târgovişte, după ce, în 

fruntea oștilor lui -Radu dela Afumaţi goneşte şi omoară, la 1524 pe Vladislav 

111 4523—1524) co se ridicase din Mehedinţi şi ocupase tronul lui Radu dela 

Aumaţi. (Şt. Nicolaescu, Doc. Slavo-rom., p. 38—39). 
3. Vlăsan, Mare Vistiernie la 1528, Mare Logofăt între 1530 şi 1534; ar 

putea fi al treilea fiu, dar tot așa de bine, ginere, adică soţul unei fete, VIi- 

daia, după indicaţiile: testamentare alo lui Pârpu, fiul Vornicului Barbu, 

4. Marga este o fată a Vornicului prin care s'a continuat neamul Craiove- 

ştilor. (1. C. Filiti; Banatul Olteniei și Craioveştii, Craiova, (îr. a.) pp. 23, 28—34). 

„Fiindcă Vornicul Pârvu a avut urmași mai numeroși, neamul Craioveşiilor 
s'a mai. numit şi al Pârvuleștilor. In această linie găsim şi pe Matei Basaral 

şi pe Constantin Brâncoveanu, descendenţi prin femei ai Părvuleştilor. 

A. O. numeşte po bătrânul Pârvu, drept Vornicul Basarab, graţie tradiţiei 

cronicăreşti, dar ceea ce e până la un punct surprinzător e că, deşi la 1860, adică 

trei ani după apariţiea nuvelei sale, A, 0. face o amplă cercetare la mânastirea 

Bistriţa; ctitoria Craioveșştilor şi publică o serie de lucrări în legătură cu aceste 

cercetări, totuși nu mai modifică nimic în ediţiile următoare ale nuvelei, după 

ce făcuse o serie de descoperiri interesante pentru vremea aceea. E surprin- 

zător, zicem, fiindcă A, O. află precis din aşa numitele cărţi poruncite şi oblă- 

duite de către banul Preda (1519—1521) şi aflate ca manuscripte în mânăstire, 

cum că acost ban Preda este fiul Vornicului Pârvu cel Bătrân. 

Iată o informaţie găsită de A. 0. într'unul din aceste manuscripte slavo- 

nești pe care o traduce : - | : 

«Cu voia tatălui şi cu ajutorul fiului şi cu săvârșirea Sfântului Spirit s'a. scris 

această carle ce se. zice Albina în mânăstirea <Distriţa> în. zilele prea piosului 

si de Christos iubitorului Io Neagoe, mare Voevod și din porunca marelui Jupan 

Preda, fiul marelui Dvornic Pârvul în anul 7027 <1519>, ocolul Soarelui 27, 

al lunei 16, indictionul 6, temelia 18 ; s'a sfârşit în luna Noembre în 23 zile. 

A scris mâna mult păcătosului şi nevrednicului, sluga cea mai mică a Dom- 

nului meu, Jupan Preda, grămăticul, Dragomir . - . 

„A..0. afirmă. că nu se poate opri €a recunoaște în acest Preda Banul pe pre- 

tinsul frate al lui „Neagoe Basarab care, după moartea Voievodului, voi să apuce 

domnia pentru dânsul sau pentru pupilul său, Teodosie Voevod ». Adaugă apoi 

în notă: « Dacă Preda, fiul lui Pârvu, ar fi [rate al lui Neagoe, precum spune 

goe Vodă» (Const: Căpitanul, op. * 

Zesi Domn se numeşte în toate hrisoavele 

Voevod >. Credem că e o croare în 

e, poate văr al Voevodului ». (A. 

ile aflate în mânăstirea Bistriţa, 

cit., p. 158)», atunci cum se jace că a 

sale: « Io Basarab Voevod, [iul lui Basarab 

ada era numai rudă de aproap 

manuscriptele și cărț 

798—730, Buc., 1861). 

cronică şi că. Pr 

Odobescu, Despre odoarele, 

JI, în Revista Română, Î, PP: 

7
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„A. 0., în stadiul cercetărilor de atunci, nu putea să ştie că--Preda era nuz 
"mai îrate uterin cu iVeagoe Basarab şi că în cronică nu era greşală. E păcat 
însă că-n'a utilizat în ediţiile următoare, pentru dramatismul nuvelei sale pe 
viitorul ban Preda care urma să devină tutorele şi regentul lui Tudose, fiul şi 
urmaşul lui Neagoe Basarab la tron; deci pupilul îi era nepot. De altminteri 

- găsise chiar înaintea studiilor sale; menţiuni despre Preda'şi în Cronica Ano- - 
nimă (Magazinul istoric, IV, p:. 267) şi totuși l-a lăsat de o parte. Preda moare 

“da sfârșitul anului 1521.în lupta dela : Târgovişte împotriva boerilor care voiau 
— „să ridice Domn pe Radu Vodă -zis şi Dragomir Călugarul (1521—4522), fiul 

Ă lui Vlad Călugarul..In această luptă împotriva pretendentului drăculesc, Preda 
moare şi la tron urmează Domnul adus de boeri care în curând însă e ucis de 
Turci. iar tronul e ocupat de Radu dela Ajumaţi, care are de luptat şi cu Bâ- 
dică Radul, ajutat tot de Banul Barbu. (Const. Căpitanul, op. cit., p. 158; Cro- 
nicarul anonim, op. cit., p. 267; 1. Chr. Engel, op. cit. p. 200. Eua: Hurmuzachi, 
ap. cit., II, 3,-p. 375 și XV, p.254%; Şt. Nicolaescu, Doc, Slavo-române, p. 243). 

E curios, în orice caz, că 4.0. recunoaşte pe Neagoe drept fiu al lui Pârpu 
Vornicul: 4 nepot banului Barbului Craiovescu, fecior Pârvului, iar aşa îl numea. 
că c fecior de Domn» (Const. Căpitanul, op. cit., pp. 152, 158; nu recunoaşte 
în aceleaşi condițiuni pe: Preda Banul, deși găsea tot acolo în cronică pre- 
cum că « Neagoe Vodă a fost fecior Pârvului vornicul, nepot de frate banului - Barbu Craiovescu ». (Const. Căpitanul, op. cil., p. 153). Şi că € după moarlea . “lui Neagoe' Basarab Vodă s'a înălțat Domn Preda, fratele lui Basarab Vodă ». (Cronica anonimă, op. cit, p. 267). _ : m SI 

Pe lângă aceste izvoare, se mai găseau: inscripţiile puse deasupra cetito- „= rilor zugrăviți în biserica mânăstirii dela Hurez; Cronologia tabelară a lui M i- 
hail Cantacuzin o ca şi Genealogia Cantacuzinilor a aceluiași. Toate A indicau acceaşi filiaţiune a lui Neagoe Basarab: îiu al lui Pârvu. Craiovescu, frate cu Preda Craiovescu, totuşi făcând parte din familia Basarabilor. (Bu- letinul comisiunii monumentelor istorice, I, p. 69, Buc., 1908; N. Iorga, Inscrip- 
ţii din bisericile României, |, p. 188, 192, Buc., 1916; Gr. Tocilescu, Raport asupra câtorva biserici şi mânăstiri din Țară, în Analele Ac. Rom., Seria a II, 
Secţia istorică, LVIII, p. 30; N. Iorga, Operele lui Const. Cantacuzinio Stolnicul, 
p. 3%, Buc., 1901 Mihail Cantacuzino, Genealogia Cantacuzinilor, ediţia Iorga, p. 71,. Buc.. 1902, | ” 

Despre Neagoe Basarab mai allăm precis dintr'o inscripţie pe. o tavă de argint dăruită de el Tismanei la începutul domniei, că era fiul lui Mlad Ba- sarab Voevod (Țepeluş Vodă sau Basarab IV cel Tânăr) Gr. Tocilescu, op. cil... p. 220); aceeaşi informaţie se găseşte și în Evangheliarul slavonesc dela Bistriţa, tipărit sub oblăduirea lui Neagoe Basarab: « Pentrucă cel în Treime. închinat a. binevoit a umple biserica sa cu sfinte cărți pentru glorificarea şi folosul cititorilor ; drept aceea, şi eu întru Christos Domnul bine credinciosul şi de 

,
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Dumnezeu păzitul și însuşi țiitor Domn, Io Basarab, marele voevod. şi stăpânitor 

a toată Țara Românaescă şi părţilor despre: Dunăre, fiul pre bunului marelui 

Domn Io Basarab Voevod... (A. Odobescu, op..cit, p. 817 şi I. Bianu şi N. 
Hodoș, Bibliografia rom. veche, |, p..17, Buc. 1903). . , 

La un moment dat, A. 0. credea cu oarecare îndoială că Neagoe era îiul 

1ui Basarab cel Tânăr şi al Neagăi, (A. Odobescu, op. cit., p. 823) şi pe care însă 

o socotea drept soră a Craioveştilor: De aceeași părere au fost: A, D. Xenopol, 

Istoria Românilor din Dacia Traiană, vol. IV, ed. III, p.p 178—186, Buc 

I. a.; N. Iorga, Pretendenţi domnești în sec. XVI în An. Ac. Rom, seria Il, secţia 

istorică, vol. XIX, pp. 35—36;:Iq. în ediţia Cronicei lui Const: Căpitanul, p. 

38, n. 1; Id. Studii şi Documente, III,: p. XXXVIII; D.: Onciul, Comuni- 

cări în chestiunea filiaţiunii lui Basarab cel Tânăr, în . « Convorbiri Literare», 

XXAVII, p. 710, Buc., 1903; -1. Bogdan, Relaţiile Țării Românești cu Bra- 

zovul şi cu Țară Ungurească, vol. |, ed. I, Buc. 1905; Şt. Orășanu, (Recezic) la 

“1. Bogdan, Documente şi regeste, în « Convorbiri Literare», XXAVII, p. 532 ” 

Buc. 1903; AL. Lapedatu,. Vlad Vodă Călugarul în « Convorbiri Literare », 

XXXVII, p..528, Buc., 1903; Şt. Nicolaescu, Doc, slavo-rom., p. 325). 

Lui J. C. Filiti (Ban. Ol. și Craiov.) îi revine meritul de a fi pus chestiunea - 

la punct cu o-amplă bibliogralie pe care am reprodus-o mai sus. D-sa arată 
(op. cit., p. 49), între altele, că « dacă Neagoe Vodă ar [i fost fiul unei surori a 

Craioveştilor şi nu al soţiei vornicului Pârvu cu Basarab cel Tânăr, Neagoe ar 

„fi fost văr bun cu Preda banul şi nu frate: cum totuși. se admite ». 

125. Radul Spătarul, nu ştim sigur dacă e un personaj inventat, sau'e 

Radul spătarul de pe timpul lui Vlad Călugărul. de care pomenește hrisovul 

din 6 Maiu 1492. (Şt. Nicolaescu, Documente slavo-rom., p. 237). E mai pro- 

babil ca acest personaj să fi fost în realitate Vistierul Albu (1. Bogdan, Re- 

Jaţiile, 1, p.-243) pe care îl întâlnim ca sol al lui Radu cel Aare la Braşov şi e 

pomenit ca Vistier al acestuia la 1507 (IL. Bogdan,'op. cit., p. 355 şi 1. Chr. Engel, 

op. cit.,.], p. 107, reprodus de Gh. Şincai, op. cit. II, p..113). În afară de 

aceasta, un document foarte important îl numeşte e Albwyz N. 

XV, 1, pp. 197—198), ceea ce însemnează în mod precis « Albu Vistierul » 

adică tocmai acela care. întovăraşise pe. Jacsici şi pe Danciu, când a fost 

asasinat Mihnea cel Rău la Sibiu. | | 

E mai presus de orice îndoială că A. 0. a întrebuințat acest personaj, 

pe de-o parte, spre. a caracteriza pe Mihnea cel Rău în economia nuvelei, iar 

pe de alta, spre a se conforma cu informaţiile, istorice care pomenesc de acest 

4 Albwyzther > în scena omorului 'cu care se sfârşeşte vieaţa lui Mihnea. Pro 

zenţa lui acolo nu e' motivată istoriceşte printr'un document; A. 0 îi dă o 

explicaţie întruchipând anumite antecedente. Documentul amintit sc a ă tradus 

în “Gh. Şincai (Cronica, II, p. 125—126) şi reprodus în latineşte. n : cari 

Engel (Geschichte, ete. Î,. P-P 195—196). Din e Albwyzther »; cum e în e 

sr 

. 

iher » (Ilurm., Doc, |.
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"latin al lui Engel, alături de e Albescul, boicriul nuuintenăse » cum -e în trădu- 
cerea lui Șincai, A. O.-a făcut « Radu, spătarul din Albeşti ». ” - 

„ Numele de « Albescu » din Şincai nu i-a inspirat _ însă încredere, în ceea 
ce priveşte autenticitatea pentru vremea .aceea, şi de accea -l-a schimbat în 
indicație toponimică, iriventând alături numele de Radu. 

"+ E curios însă cum forma alterată de fonetica germano-maghiară şi apoi 
latinizată,. “a Albwyzther» nu i-ă sugerat nimic şi a dat personajului rangul 
de spătar în locul celui de visticr, căci se vede foarte uşor cum Albwyzther nu 
e altceva decât . Albu Vistierul. ” - . 

139. Expresia e galbini venetici » = galbeni de Veneţia, e luată de A. 
0. din colecţia de poezii poporahe. a .lui 'V. “Alecsandri, unde o găsim în. 
+ omân Grue Grozovanul » şi în « Vulcan ». Di a N 

V.. Alecsandri pune următoarea :notă pentru expresia citată în « Român 
Grue' Grozovanul »: Galbini de Veneţia, ducați mari de câte cinci unul ce 3e nu-- 
mesc : € lejţi o. E . : " 

-163. Expresia « pe sub cumpăt» (==în taină, pe furiș) e luată de A. 0O.: din 
Cronica Anonimă, (op. cit., p. 246) unde sc. povestesc evenimentele în legătura - 
cu vizita lui Mircea, fiul lui Mihnea, la Mânăstirea Cotmeana şi despre care- 
va îi: vorba nai târziu în nuvela lui A. 0. o , i. 

"Tată pasagiul: «Ear Mircea, feciorulu Michnii Vodă, deacă înţelease aşia, 
mearse pre suplu cumpelu la monăstirea Cotmeanii care se chiamă ospeţulu. 
celu de seară (adecă melochulu Coziei) şi de năprasnă se făcu gâlceavă mare. . .»). 

218—309. Iată 'cum povesteşte Cronica anonimă această scenă: «Jar el 
Jiind îndemnat de răutatea firii sale, chemă pe Stoican, sfetnicul lui cel mai marc: 
şi întră numai cu dânsul în pivniţă domnească şi scoase pe pivniceri afară. Iară 
cu vota lui Dumnezeu rămăsese un copil care era şi el de acest neam <al Pârvu- 
leștilor>, spre care făcea sfat să-l piarză ; şi dacă văzu pre nedreplul Domn că 
intră în pivniţă, el se umplu de [nică și de groază, şi, neavând unde [ugi, intră. 
înir'o buli seacă de se ascunse. Și așa tocmi Dumnezeu, şi cum intră în pioniţă: 
Domnul și cu Stoican începură a se sfălui cum şi în ce chip vor face să. piarză:. 
pre acel neam, cugetând că nu este nimenea în pioniţă, ca să-i auză. De aci, dacă 
obârşi sfatul, chemă pivnicerii şi le zise să le dea vin să bea de unde va [i mai bun; 
și, dacă băură, eși Domnul şi Stoican din pivniţă veseli, gândind că mau auzit 
nimenea sfatul lor cel viclean ; de aci după dânșii eşi şi copilul furiș şi nu spuse 
nimănui nimic, ci-și căută de treaba şi slujba sa,.până află vreme şi. prilej de: 
spuse părinților neamului său celui mai mare toale lucrurile și hicleşugurile căl- 

"cătorului de jurământ Domn..De aci, dacă auziră așa și cunoscură că sunt ăde- 
vărate cuvintele lui, se adunară, de se sfătuiră şi luară avuţie și oameni cât. pu-” 
tură şi trecură Dunărea de ceea parte şi scăpară toţi din cursa Mihnei Vodă, căl- 
cătorului de jurământ n. (Cronicarul anonim, Istoria Țării Româneşti, Mag. ist. 
pt.. Dacia, ol. IV, p. 224), 

| Si
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„* 310—931, În legătură cu purtările lui Mihnea cel Rău, iată ce povesteşte: 

- Viaţa şi traiul Siinţiei Sale părintelui nostru Nifon: 

4 Cum apucă. domnia îndată, se desbracă lupul de pielea cea de oae și-și ăstupă 

urechile ca aspida şi ca vasiliscul, iar arcul şi-l încordă -şi găti săgeți de săgetăl 

şi sabia şi-o. [ulgeră şi mâna şi-o înlârtă spre rană. Şi prinse pe toţi boerii cei mari 

şi: aleşi şi-i munci cu. multe munci! cumplite şi le luă toată. avuţia şi necinisti 

jupânesele şi. fetele lor înaintea ochilor lor. Aci unora le tdie nasurile şi buzele, 

pe alţii îi înecă şi pe alţii îi spânzură » N Rea 

287—988. Laiotă Basărab al III-lea (1474—1476; 1476—1477). EL este 
urmaşul la tron al lui Radul al III-lea cel Frumos (1462—1474) care venea 
la tron după prima domnie a îratelui său Vlad al II-lea Țepeș. Laiotă Ba- 

sarab este fiul lui Dan al III-lea (1446—1448). EL a fost izgonit de pe! tron 

de Țepeș, tatul lui Afihnea cel Rău, când Țepeș a venit a doua oară la Dom- 

nie cu ajutorul Ungurilor și al lui Ștefan cel Mare, dar, nu 'mult după aceea, 

Pepeş este ucis de Laiotă, care a venit cu oaste turcească asupra lui Țepeș. 

(C. Exarhu, (în E. Hurm.) Doc., III, p. XIV, şi 80; Mon. Hung. hist. acla ezlera; 

V, p. 335; Dlugosz, ad anuum, 1476, Il, p. 551). Laiotă era din ramura Dăncştilor a 

dinastiei Basarabilor, Ţepeş şi Radu cel Frumos erau din ramura Drăculeştilor. 

A. O. care îmbrăţişase după cum am văzut, doctrina faimosului conflict 

între Basarabeşti şi Drăculești, aşa cum rezultă din cronică şi cum a fost mai 

târziu: sistematizată de Al. Xenopol în a. Istoria Românilor », pune în gura lui 

Mihnea cuvintele de ură împotriva Basarabilor, când, în realitate, conilictul 

cra nu între două familii precis delimitate, ci între diferiţi pretendenți care 

se credeau mai mult sau mai puţin îndrituiţi să ocupe tronul. i 

„ De fapt însă, Mihnea cel Rău, după: cum am văzut, avea şi puternice mo- 

tive personale să urască pe Laiolă, fiindcă .acesta ucisese pe tatăl său şi se 

strecurase pe iron de două ori: în urma primaci domnii a lui Țepeș şi după Radu 

Radu 111 cel Frumoș, apoi după a doua domnie a tatălui său, ceea ce adus 

după sine și domnia lui Basarab al IV-lea cel Tânăr ( Țepeluş), nepotul lui Laiolă. 

Acest Laiolă la urmă caută în zadar să se pune bine cu Turcii, spre a-şi salva 

tronul. Iată cauzele pentru care Mihnea ar putea avea acele accente de ironie 

sinistră la adresa lui Laiolă, graţie adevărului istoric, Nu înţelegem însă prea 

bine de ce îl zugrăvește aşa A. 0. pe Mihnea, căci cl prezentase dela început 

pe eroul său, ca fiu al lui Dracea Armașul,: nu al lui Vlad Țepeș. 

302—317. După Gavriil Protul (Viaţa şi traiul Sfinţiei Sale patriarhul nostru 

Nifon) și Constantin Căpitanul şi Cronicarul Anonim, care reproduc din opera 

lui Gavriil Protul, se exprimă astfel în legătură cu purtarea Domnitorului după 

fuga unora dintre Craioveşti «. .. că ei se ţineau de un. neam, care era mat ales 

şi mai temător de Dumnezeu, cărora le era numele de moşii Banoveţi, adică Dar 

sarabeşii ; pre ei i-a muncit cu felurite munci ; pre unii i-a şi omorit. - . preoților 

de prin sate tutulor -le-a tăiat nasurile, spre batjocura -biser. icii şi se. ispitea şi se
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sfătuia să ardă pe toţi eguimenii dela toate mânăstirile » (Gavriil Protul, Viaţa, 
etc.; Cronicarul anonim, op.-cit.y: p. 243; Const. Căpitanul, op. cil, p. 112). 

- - Cât despre:moşia Brâncoveni, aceasta era a Craioveştilor încă din secolul 
al XV-lea, căci_ei o.dăruesc mânăstirii Bistriţa printr'un hrisov dela 1494. 

"... (Ştefan Grecianu, Genealogii documentate, II, p. 302; vezi: I. C. Filiti, Ban, „. Olt. şi Craiov., &. Boerii din Brâncoveni, pp. 39—45).. . . ÎN 
*: Mânăstirea Bistriţa a fost zidită de fraţii Craioveşti. Ea exista la 16 Mar-: 
tie 1494. (Vezi toată bibliografia şi rectificările după nouile izvoare la I. C.. 
Filiti, Ban. Olt. și Craiov., p. 24, n. 140). Bistriţa a fost poate ctitoria cea mai 
dragă a Craioveștilor, Aceasta se vede din desele danii, înfrumusețări şi odoa- 
rele scumpe care erau hărăzite de către ei acestei mânăstiri. In ea s'a adă-i postit poate şi o parte dintre Craioveşti de furia lui Mihnea care a întrebuințat 

— şi tunurile împotriva zidurilor împrejmuitoare (N. Iorga, Sate şi mânăstiri, 
"din România, ed. II, pp.. 262—263, Buc., 1916). Cronica anonimă spune că 

. « mânăstirea lor: <a Craioveştilor> care o făcuse ei pe râul Bistriţa, din temelie- 
au risipit». i " NR . „In biserică se păstrează o copie după un tablou original ce nu “mai există, 
reprezentând plecarea lui Barbu Craiovescu la mânăstire, spre ase călugări; 
se vede mai întâi vechea biserică și capelă înconjurate de ziduri cu creneluri, Mai sus este Arnota,. mai jos schitul Păpușa, ctitorii craioveşti şi brâncove- 

„=. neşti,. Barbu. Craiovescu reprezentat cu barba albă și în costumul timpului; 
ţine capul pe mâna dreapta, iar mâna stângă o ţine la ureche, în semn de adi& 
pentru toate cele lumeşti; după dânsul vine un tânăr cu dulamă îmblănită 
în poziţie de rugă, urmat de o ceată de alte 18 persoane, toate în dulame: roşii 
cu blană, reprezentând întreaga familie a Craioveştilor. Pe pânză se ceteşte: « Această muşama s'au scos după cea veche prin osârdia Sfinţiei Sale Părintelui Chyr Gavriil Egum. Sf. m-re Bistriţa, 1830, de fratele Gheorghe, zugrav ot Cozia, 1830, Octom. 25». po Se n Piatra funerară a lui Pârpul Craiovescu se atlă afară rezemată de clopotniţă, 
Are. cuprinsul următor: « In luna Aprilie zile 8, răposal-au robul lui Dumnezeu. 
jupân Pârvul, marele ban al. Craiovei în zilele- blagocestivului Ion Moisi Voevod 
în anul 7037» <==1529> (Gr. Tocilescu, op. cil). | e 

310—315. Notele 1 și 2 din textul lui A. O. sunt inversate. Nota 1-trebue - 
să fie 2, iar nota 2 să fie 1 așa cum le-am restabilit în ediţia noastră. In afară: 

"de aceasta, citarea lui Constantin Căpitanul şi a Cronicarului Anonim nu -in- dică propriu zis ceva care s'ar găsi precis în textele eronicăreşti. Citatul din 1. Chr. Engel, care reproduce pe Gheorghe Brancovici este reprodus şi în Gh. Şincai (Cronica, II, p. 118). Iată-l:. « Istoricul sârbesc - Brăncovici pome- neşte că Mihnea cel cumplit pre Mitropolitul Mazim încă nu l-au putut. suferi, .- 7 si nunai ca să-l poată.depăria dela. sine, l-au. aruncat, ca fiind_el din_neamut dlespoţilor sârbești, doară Turcii n'ar lua în nume bun rămasul lui în Valahia. 

,



.. Craiovei. A, O. confundă probabil pe Neagoe, 

- milia' Craioveştilor, . El este soţul unci fiice,. 

NOE SAz. 

Vrând aşa dară Mazim să se depărieze i sau dat prilej la acesta şi: Mihnea : -: 
d E . .. .. - . a . . .. . 
“au sfătuit cu boerii săi să facă strânsă legătura cu Ungurii, şi pentru scopul 

acesta, din Argiș, scaunul său, au trimis pe Maziimn cu cărți la Unguri. Mazim 

au primit solia, au plinit ce i s'au fost încredinţat şi au dobândit răspuns în scris: 

dela Unguri, care răspuns l-au trimis pe poştă în Valahia, iară el au rămas în 

Sirmius, - PE . IE Ie 

 815-—818, Mitropolitul Mazim (vezi II, n. 20 — 35) era ca inirean, Gheorghe: 

Brancovici din familia domnitoare sârbească. Au fost trei membri mai însem- 

naţi “în această familie” cu numele de Gheorghe: Gheorghe I, despotul Sâr- 

bilor (1427—1456) ; Gheorghe 11, fiul lui Ștefan ultimul despot sârb (1459—1466), 

deci: nepot de fiu al lui Gheorghe I şi care este viitorul mitropolit Mazin din 

timpul lui Mihnea cel Rău; în sfârşit Gheorghe III, istoricul, pomenit de f- 

„Chr. Engel, şi cu care se stinge (1711) linia bărbatească a familiei lui Branco-. 

Mladenovici, familie emigrată în Ungaria, după izgonirea dinastiei de pe tronul - 
sârbesc. | -, _ 

Siluirea din partea lui Mihnea cel Rău a unei nepoate a mitropolitului Ma- 

xim este amintită de Gh. Șincai (Cronica, Il, pp. 125—126) care reproduce şi 

interpretează ancheta comitului Petru de Bozin în legătura cu asasinarea lui 

Mihnea la Sibiu, anchetă citată de I. C. Eder (în Colectione Diplomatica). 

Gh. Şincai adaugă:..: e Așa dară, nu pentru aceea l-au omorit Jahsit pentrucă 

au rușinat <Mihnea> pe soru-sa, cum ! scrie. Șeseu + '(Schesacus, Ruinae -Pan- ”. 

nonicae, lib. 1, vers 364; Witenbergae, 1571).: A. O. însă admite părerea lui 

_Schesaeus care spune < Cum Iazith Mihnam crudeli peremit, ob decus ereptun 

<sororis> germanae illustre pudoris ». Aşa zisa nepoată a lui Mazim era sora 

lui Dumitru Iacsag sau Iacsici sau Iaksit cum îl pomenesc documentele în 

limba latină, IE , . Ă . 

Familia Iacsici, amintită mai sus şi înrudită cu aceea a Brancovicilor, este. 

"reprezentată prin Gheorghe Iacsici care a. ăvut. doi fii, pe Dumitru şi Ştefan. 

Acesta din urmă a avut 5 copii: Dumitru, omoritorul de mai târziu al lui Mihnea, 

apoi pe Petru, Irena, Ana şi Elena, soţia lui Ioan Brancovici, îratele mitropolitului 

Mazim (Gheorghe Brancovici). Elena a avut, între alţi copii pe Miliţa, soţia 

lui Neagoe Basarab şi: Elena, soţia lui Petru Rareş al Moldovei. , 

358-959. iVeagoe Basarab n'a fost niciodată, înainte do a fi Domn, Ban al 

feciorul soţiei lui: Pârvu Vornicul 

Craiovescu cu: Basarab cel Tânăr, deci pe viitorul Neagoe Basarab al V-lea, cu 

alt Neagoe, Mare Ban al Craiovei de mult mai târziu (1560—1563; 1567). (1. C. 

Filiti, Ban. Olt.'şi Craiov., p. 101). Acest Neagoe, Marele Ban nu e însă din fa- 

Anca din Coiani, a Mariei, fata 

lui Radu Craioveşcu, Marele Postelnic, care moar 

Decembre.1507,:fără- să ştium în ce împrejurări.- (Vezi I. C. Filiti,- Ban.-Oll. şi - 

i ; : ; 999 
Craiov., arborele genealogie al Craioveştilor, p. 22—23). 

e la Gura Tinoasei, înainte de. 

.
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325—327. Din: cauza conluziei între Petru al V-lea Șchiopul, Domnul Bol- 

dovei (1574—1579) şi Petru al II-lea, fiul lui Mircea Ciobăhul şi Domnul Mun- 
-_ tenici (1559—1568) au îost coniuihdaţi şi taţii lor. (Vezi [ n. 27; 96). Din 

această contuzie a rezultat şi confundarea “soțiilor lor. Nu Mircea,- fiul lui 

Mihnea cel Rău s'a căsătorit cu Chiajna, fiica lui Petru Rareş, ci Mircea Cio-. 

banul. Mircea coregentul și îiul lui Mihnea s'a căsătorit cu o Marie. (Vezi Şi. 

Nicolaescu, Documente slovo-române, pp. 80, 31, 158, 272; Petru Vodă cel Tânăr 

şi Petru Vodă Schiopul, Bucureşti, 1915). Chiajna a fost fiica lui. Petru Rareş 

din j prima căsătorie, ! nu e fiica Elenei Brancovici, soția de a a „doua a Voievodului 

moldovean. i - 

III 

1—i2. lată cum înfăţişează Cotistantin Căpitanul situaţia: «.. s'au ridicat 
o samă de bocri cu Banul Barbu Craiovescu şi cu fraţii lui şi cu alt neam al lui 
şi au pribegit în “ara 'Turcească, care, făcând jalbă la: împăratul de răutățile ce 
le făcea Mihnea l-u mazilit şi a pus în locul lui pe Vlad Vodă, fratele Radul 
Vodă» (op. cit., p. 112). ! . 

8-2. «Viaţa şi traiul Sei Sale Părintelui nostru Nifon» continuă 
astiel mai departe: « Și așa trecură Dunărea cu toată oastea și deacă trecură, î îm- 
părțiră oastea în trei pâlcuri şi un pâlc luă - Neagoe, nădăjduindu-se spre ruga 
Sfântului “Nifon părintelui său», (p. 69). 

"11—25. Acelaşi izvor vorbeşte despre Mircea, feciorul lui Mihnea, care 
s'a îndreptat spre Cotmeana, spre a cercetă împreună cu Stoica și câţiva sluji- . 
tori, situaţia în legătură cu înaintarea lui Neagoe în îruntea oștirii întocmită 
la Dunăre (op. cit., p. 69). - 

„ Mânăstirea Cotmeana a fost zidită de Mircea cel Mare la 1389 după indicaţia 
inscripției. Un alt izvor arată că la 1292 (6800) a fost zidită, Cronologia tabelară 
atribuită în timpul din urmă lui Mihail Cantacuzino). arată că e Mircea Vodă 
cel dintâiu. . . au zidit mânăstirea Cotmeana în Domnia la leat 6800 <1292>, după - 
cum pisania mânăstirii arată şi adeverează ». (N. Iorga, Operele lui Constantin 
Cantacuzino, Cronologia tabelară, p. 22, Buc.,; 1901). Data de 1292 este'o lec- 
tură greşită sau o eroare a.autorului căci, Mircea cel Mare s'a suit pe tron la 
1386 şi nu putea să zidească mânăstirea cu 94 "de ani înainte de a se urca pe 
tron, adică înainte de a 'se îi născut (1292), ! 

Totuși ne găsim aci în faţa unei situaţii care e mai puţin simplă decât par e. 
Cotmeana ca şi Cozia au fost ctitorii.alc lui Radu I (1374—1385),- tatăl lui 
Mircea cel Bătrân. O ştim aceasta din documentul nepotului. său Mihail, J 
11418—1421), fiul lui Mircea cel Bătrân, dat în 12 Iunie. 1418 « amândutor 
mânăstirilor carile suni zidite de moșul domniei mele şi de părintele doniniei mele, 
dela Cozia, a Sfintei întepătoarei de vieaţă Troiţe ș şi a Sântei Bune Vestiri, carea este la Cotmeana ». 

”
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În timpul lui Dan I1.(1385—1386), fratele. și predecesorul-la domnie al lui 
„Mircea, se dărueşte mânăstirii dela: Cotmeana un clopot care poartă urmă=- 
toarea inscripţie: + In zilile binecredinciosului domn, -1o' Dan Voevod, a făcut 
“acest clopot jupanul Dragomir, [iul egumenului Dragomir. In anul 6893 (1385), 
îndictionul 8». . . a | IE 

Aceste câteva elemente ne duc.la convingerea că mânăstirea Cotmeana 

xa îi fost zidită de Radu I, continuată apoi de urmaşul său Dan I şi desăvâr- 

-şită de.către Mircea cel Bătrân, dacă nu chiar refăcută din temelie, cum s'a 

“întâmplat cu Cozia. Aşa încât, dacă & Cronologia Tabelară p greşeşte punând 

anul întemeierii la 1292, când socotea că era timpul domniei lui Mircea, 

“în schimb are dreptate când pune zidirea primă 'a mânăstirii mai înainte - 

"de 1386, numai că aceasta irebue să se fi întâmplat între 1374 şi 1385, nu 
da 4292. pa : a Pe E 

"In orice caz, opera ctitoricească a lui Mircea cel Bătrân pentru Cotmeana 

„a fost mai temeinică decât a tatălui său, Radu I, sau a fratelui său, Dan ]. 

„. Prin actul din 20-Maiu 1388 Mircea hotărăşte ca; pe viitor, mânăstirea Cot- 

cana cu toată averea sa să treacă sub stăpânirea Coziei, iar la 1389,. potrivit . 

inscripţiei de mai sus, rezidește mânăstirea sau .desăvârșeşte ctitoria tatălui 

„i a fratelui său, (Constantin C. Giurescu, Istoria..Românilor, Bucureşti, 1935, 

p. 410, 421, 470). E E 
17—23. Descrierea acestor locuri o mai găsim tot la A. 0. la 1860 cu pri- , 

Aejul călătoriei sale în Vâlcea și Argeş, spre a cerceta monumentele istorice 
-din însărcinarea Ministerului. Instrucțiunii, când, pe lângă o. vastă lucrare ar- 

heologică, scrie şi nişte însernnări de călătorie: « Am apucat dar prin matca Tu- 

stanei <Jud. Argeş» prin. văi înalte şi acoperite cu anini ; rare ori întâlneam câle ' 

un bordeiu de român. .. Cu cât înaintam însă, valea se îngusta şi natura se săl- 

„băticea după acele neîncetate ploi se vedeau copaci groși şi vârtoşi răsturnaţi cu 

„rădăcinile lor întinse. în matcă. Era o' privelişte înfiorătoare şi măreaţă. După 

vreo două ceasuri, am început să urcăm la satul Valea Porcului, lăsând în lături 

„obârşia Tutanei. Am urcat multă vreme şi coaste: destul de repezi până ne-am 

„aflat sus pe Plaiul Oii, având de îndărătul nostru valea îngustă și stujoasă a Tu- 

-tanei, dar când ne aflăm sus, priveliștea dobândi o întindere minunată ; înaintea 

-ochilor aveam frumoasa vale a Luminilor şerpuită de Topolog, ocolită de mii de 

" dealuri ce se înalţă unul peste altul; acoperite cu holde şi cu păduri până în fata 

munţilor cu zăpezi ce se pierdeau în nori: de ploaie. , e 

Incă odată am rămas în extaz dinaintea acelei văi; acum doi ani o văzurăm 

în faţă, urcându-ne dela Cotmeana în sus; acum o vedem venind dela. Tutana, 

„într'o direcţie opusă. Urcarăm câteva vreme pe creasta Plaiului Oi până eterăm 

în drumul olacului şi apoi scoborirăm. - - la Topolog. » - „soarele se gătea a apunes. 

(A. Odobescu, Insemnări, etc. în « Conp. Literare », LĂVII, 7—9, Iulie-Septem- 

rio 1934, p. 639). ;- . Mae | , 35



- 550 OPERE LITERARE 

“ Iată! însemnarea sa despre Cotmeana :' &« Peste o jumătaie ceas am ajuns la 

mânastire. .. Ce-mi pare rău e că zidirile vechi sunt mai pretutindeni. ascunse 

'sub spoituri şi meremeturi făcute mai din nou fără niciun gust şi niciun respect 

pentru antichitate. Această mânăstire, una din cele mai vechi ale Țării abia dacă 
mai păstrează acum ceva pereţi şi temeliile cele clădite de Mircea cel Bătrân. ... 

Dimineaţa, Vineri la 23 Iunie <1860> ne-am ocupat: Trenk... cu desemnul 
mânăstirii şi a câtorva amărunte,- adică : tocurile de piatră ale ferestrelor, 

iconostasul săpat în lemn din biserică, ușa cea veche iar de lemn ce se află în pod; 

eu am vizitat zidirile ca să caut pe unde mai erau vechi; am cercetat pomelnicul, 

cărţile ce erau toate bisericeşti, câteva dela Constantin Basarab, celelalie din vremi 

- ale Fanarioţilor şi mai noi, am "prescris: două pisanii ce sunt la biserică amân- 

două dela prefacere, pe la 1777; am pus de mi-a luat prin cale inscripția după 

clopotul cel mare (lucru care era greu și primejdios) şi apoi am găsit în podul 

bisericii, ușile cele vechi,” prea frumos săpate înir'un lemn ce s'a găurit şi a 

început să se puirezească şi încă două icoane vechi ». (1bid., pp. 6%0—641). 

26—138. Toată scena ciocnirii între Mircea şi Neagoe amplu” prezentată, 

de A. O. îşi are punctul de plecare tot în scrierea lui Gavriil Protul, reprodusă 

și în Cronica Anonimă, (pp. 246—247). 

"Acolo se află însă numai câteva cuvinte în legătură cu aceasta.! 

« Jar Mircea, feciorul Mihnei Vodă, deacă înţălease așa, merse pre supt cum= 
pă! la mânăstirea Cotmeanei, carea să chiamă ospăţul cel de sară, adecă metohul 
Cozii j şi de năprasnă să făcu gâlceavă mare de oastea lui Neagoe şi, auzind a- 

ceastea feciorul Mihnei Vodă, degrabă numai ce au scăpat cu un fecior al lui,. 

Stoican, de care s'au zis mai sus, pre o fereastră, noaptea, desculți, 'deşcinşi şi 

Jără işlice. Iar Neagoe îi tăie oastea, iară pre câți nu tăie, pre toți îi prinsă vii, 

numai ce scăpă feciorul muncitoriului Mihnei şi.... Stoican, desculți dăs= 

cinşi, cum s'au zis mai sus; iar armele le-au luat şi împăcă <?> mânăstirea şi că- 
lugării de frică ce avea. Iară feciorul Mihnei Vodă au mers la tată său şi i-au 
spus toate cu multă frică; iar el, deacă auzi, așa să spărie şi zise cătră ei: a Cine- 
au. făcut voao aceasta? ». Ei ziseră: « Neagoe, vătahul de vânători 9. Aceastea: 
auzind Mihnea Vodă să umplu de frică şi <a> zis : « De vreme ce făcu puiul leului: 
aşa, doră când va veni leul cel mare, ce va face? (op. cit. p. 69). 

139—144, Domnița Chiajna amintită aci n'are ce căuta, după cum am văzut 
mai sus (n. II 325—-327). Ea e numită de A. 0. eroina dela Șerbănești. Locali- 
tatea despre care e vorba se numeşte Șerpăleșii, nu Serbăneşti.' La început a 
avut loc o luptă a boierilor, pribegiţi în Ardeal de urgia lui Mircea Ciobanul, 
împotriva Doamnei Chiajna, după moartea soţului său, când aceştia, intrând: 

„în "Țară, se loviră cu Doamna Chiajna, epitroapa fiului său minor, Petru cel 
Tânăr, la Romăneşti şi izbutiră să 'alunge pe Chiajna cu îiul său şi cu boerii: 
susținători până peste Dunăre. Chiajna se întoarce cu ajutorul turcesc şi învinge- 
pe boeri la Șerpăteşti (Const. Căpitanul, op. cil., p. 182; Cronicarul anonim,



op. cil, p. 27%). Şărpăteşti e numită. localitatea şi de varianta publicată de 

Şt. Nicolaescu a Cronicii Anonime: Letopisetul Țării Rumâneşti din Descălecă- 

"toare şi de unde au venit Rumânii de s'au așezat în “Țara Rumâneasca, în Rev. 

pentru ist. arh. şi țil.», vol. XI, pp. 123, Buc., 1910. : 

Anonimus Românesc (Anonymus Valachicus în Ms. cap. â&), citat de Gh. 

Șincai (Cronica, II, p. 206) numește localitatea: Șărpăneşti, nu Șărpăteşii ; iar 

cronica lui Filșih citată de 1. Chr. Engel, (Gesch, d. Wal. 1, p. 222) şi reprodusă 

de Gh. Şincai (Cronica, 11, pp. 206—207) numeşte localitatea: Șerpeşti. Batălia 

a avut loc în Octomvrie 1559. - 

In' schimb, Dionisie Fotino (Istoria generală a Daciei, Viena 1818,tr. G. Sion, 

t. 15, p. 57, Buc., 1859) scrie: a Șerbăneşti ». Aci pare să fi fost izvorul lui 4.0. . 

'451—168. Gavriil Protu spune: 4 Și aceiași (Mihnea şi ai săi) se sculă den 

scaun şi fugi în “Țara Ungurească şi acolo să dăşteptă dentr'acea frică» (op. cil. 

p. 69). Gh. Șincai reproduce din I. C. Sigler: a Mihnea, feciorul lui Dracula, 

pentru cumplirea şi tirania sa cea prea mare, fugărindu-se den Domnia mun- 

tenească, au fugit în Sibiu...» (Cronica, II, p. 124). 

IV 

1—7. Constantin Căpitanul spune că «nu multă preame au trecut şi au venit 

Mihnea Vodă cu oaste dela Unguri şi s'au bătut cu Vlad Vodă, ci s'au întorsu 

ruşinat la Sibiu». * : . - i ! 

Gavriil Protul scrie, că <Mihnea>, «s'au împrietenit cu Ungurii şi au împletit 

- mreajă hicleană asupra tânărului Vladu Vodă şi veniră asupră-i; şi să- 

loviră oștile, iară Danciul, marele Vornic, ajută Vladului Vodă, că era şi el de un 

ncam iar bun şi drept şi biruiră pe oastea călcăloriului şi hulitoriului Mihnei 

Vodă, şi [ugiră toţi ruşinaţi în Țara Ungurească. . .», (op. cil., p. 71). 

28—33. G. Şincai reproduce (Cronica, II, pp. 125—126) din 1. C. Eder 

(In Colectione 'Diplomatica) un îel de raport al anchetei făcute de comitele 

Petru de Bozin asupra asasinatului lui Mihnea şi în care arată că Mihnea s'a 

aşezat la Sibiu după legăturile şi încredințarea lui Vladislav, regele maghiar. 

Faptul că Mihnea devenise catolic este atestat „de Cronicarul Anonim caro 

spune că ase făcu Mihnea Vodă papistaş. Atunci ţineau Ungurii şi Saşii legea 

papistăşească », (op. cil. p- 247). De asemeni un călugăr catolic care scrie pe 

la 1761. o istorie a mânăstirii catolice din Târgovişte arată că Mihnea «a fost 

catolic şi noi stăieam bine în acele timpuri 5. (Istoria mânăstirii catolice din Târ- 

goviște în Arhiva Istorică, I, 2, p. 47, cit. după A. D. Xenopol, Istoria Romă- 

nilor, vol. IV, ed. III, p. 171, Bucureşti, « Cartea Românească », f. 2.). , 

-39—41. Că Mihnea trecuse la catolicism, există! între altele şi alt pasaj 

următor din Cronica mânăstirii catolice din Târgoviște (Arhiva Istorică, I, 2, p. 

47): ob cedes bojerorum omnibus odiosus faclus est et etiam propter religionenx 

35* 
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mutalam (vozi Lepădatu, Moartea lui Mihnea cel Rău, în « Convorbiri Literare » 
anul L, 1916, Martie, pp. 314—325), , | Aa 

4. Ioan Agota de Sibiu, magistrul cetăţenilor, şi oja de Som, comitele: 
"de 'Temişoara sunt citați de Gh. Șincai (Cronica, 11, pp. 114—115) .pe care . 
A. O: nu-l utilizează în notă. Joan Ilorvat. de. Vingart (vezi Ilurm., Doc,, XV, . 

-1, p. 203) este citat de Nicolae Olahul (vezi în text la 107), care amintește între | 
însoțitorii lui Mihnea și pe tatăl său, Ștefan, jude regesc în: Orăştie pe vremea 

- aceea, . E Pa d 
-55—67. Ioan Salius este autorul epițafului lui Mihnea, publicat de |. 
Chr. Engel, (op. cit., II, p. 193) al cărui început a reprodus de Gh. Şincai 
„(Cronica, II, p. 116). Iată textul epitaiului din Engel: | 

Regnabam nuper multo cumulatus honorc; 
„+ Sede parentali splendida sceptra gerens | 
Ante meam faciem provincia nostra tremebai 

" Me quoque finitimae pertimuere plagae. 
5. Predonum fucram domitor, [urumgque Hagellum 

Justitiam rigida fortiter ense colens. 
Cristigenis volui sociata Jungere signa . 

"Inque Byzantinos arma movere lares. 
lam mihi non vires, auri neque copia fulvi” 

10. Defuit, aut quidquid principis aula tenel. 
Dum mea gens patrio pepulit me perfida regno 
Turcarum immensa concomitata manu., 
Cibinium fugi, ete. 

A. O. traduce liber şi rezumativ din I. Chr. Engel, (op. cit., II, p. 193) în textul său între semnele citării acest epital (57—62). Ni se pare însă că Versul. S: “ a Ia i | 
RI ". Inque Bysantinos arma movere lares 

are mai de grabă înţelesul unei profesiuni de credinţa catolică, deci antigre- 
„cească, decât a adversităţii faţă de pagânii vrășmași' ai Grecilor. Ortodocși, cum traduce A, 0. deci: i: 

Inque Byzantinos lares arma movere (volui) = (Am voit) să port armele „Împotriva. zeilor protectori bizantini, nu : a (Am voit) să port armele îmotriva stăpânitorilor Bizanțului creştin. Lares are înţelesul categorie de Zei tutelari; nu cel de stăpânitori vrășmuşi. 73—96. Danciu era fiul lui Vlad Basarab IV (Țepeluş, Mlad), deci frate semen cu Neagoe Basarab şi pretendent la tron .(Vezi n. II, 13). | Radu, spătarul din Albeşti (în realitate Albu Vistierul), căruia A. O, îi dă «rolul de tată răzbunător, e amintit de documente ca şi Danciu, ca făcând parte “din complot, 
- - A Ma 

x - .
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Dumitru Iacsici, de asemeni. Rolul de frate răzbunător atribuit! de A. 0. 
acestuia din urmă pare a îi nepotrivit, graţie rudeniei în care putea să fie cu 

„mitropolitul Maxim. Dumitru Iacsici era fratele cumnatei Mitropolitului Mazim. 
(Vezi n. 11.20—85; 310—315; 315—318, pa 

__ Dumitru Jacsici, omoritorul lui Mihnea, mai e prezentat şi altfel în pri- 

vinţa filiaţiunii sale și anume: Pârvu, fiul unei surori a lui Radu cel Mare și al 
" Marelui Logofăt Stoican, se însură (1504) cu fiica lui « condar Demetri: Iaksit ». 

Fiul lor ar îi fost Dumitru Iacsici, ucigașul lui Mihnea. Soţia lui Pârvu, adică - 

fiica lui Dumitru Iacsici ar fi fost deci vară cu Elena Brancovici, născută Iacsici, 

NOTE Ia 588: 

cumnata lui Mazin. (N. Iorga, Pretendenţi Domnești, extr. din A. A. R., seria. 

"11, t, XIX, mem. secţ. ist., pp. 15—16, n. 8). , 
-D- N. Iorga amintește şi de scrisoarea lui Radu către Braşoveni, spre a-i 

poiti la nuntă, Joi înainte de Sf. Îlie (18 Lulie). ” 

Se pare însă că Dumitru acsici, bătrânul, fratele lui Ștefan şi fiul lui - 
Gheorghe Jacsici, n'a avut copii. Chiar dacă îiliațiunea susţinută de d-l N. 

Iorga ar fi justă atunci legătura stabilită de A. O. după Schesaeus că nepoata 

mitropolitului Mazim era sora lui Dumitru Iacsici omorîtorul lui Mihnea, nu se 

poate admite, întrucât relaţiile de rudenie stabilite mai sus, ar Îi rămas aceleaşi. 

- Câteşi trei sunt amintiţi, între altele de: E. Hurmuzacki, Documente, XV, 

p. 147, 199; Istoria mânăstirii catolice din Târgovişte în a Arhiva Istorică, 1, 
2,p. 47; .Cron,. fucsio-lupino-oltardinum, I, p. 43. 

4119—455. Povestirea scenei asasinatului o găsim la Constantin Căpitanul (op.. 

cit. p. 111); 'Cronica Anonimă (op. cit.); pasagiul fiind luat din Cavriil Protul 

“(op. cit. p. 12-—73) pe care îl utilizează sistematic Cronicarul Anonim; Cro-- 

nica Arionimă, variantă publicată de St. Nicolaescu (Letopiseţul Țării Ro- 

mâneşti, ibid., p. 118); ca și varianta 4 Letopiseţul Țării Româneşti, din descăli- * 

cătoare și de unde au venit Rumânii de s'au așezat în Țara Româneascăs, ms.. 

269 al DB. A. R. (vezi N. Iorga (Cronicele Aluntene, A. A. R., seria II, t XXI); 

Gh. Șincai (Cronica, II, p. 121—125, care citează: Analele Bisericii din . 

Braşov; Nicolae Olahul (Ilungaria ete. ed. cit. p. 24); M: Sigler (în Mathias 

Bel, ed. cit. p. 64); Filşih. (Annales etc. p. 11). Mai există un document ce 
. . . a . . a > . . _ 

emană. dintro scrisoare a unui anumit Ștefan din Galaţi, de lângă Bistriţa,” 

"scrisoare latinească adresată Bistriţenilor la 15 Martie 1510, adică - trei zile 

după comiterea. faptului. E. Hurm. (Doc. XV, 1, p. 199—200). 

Ştejan care scrie această scrisoare. cere la urmă Bistriţenilor să-i comunice 

şi lui la rândul lor, dacă întâmplător ci ar mai afla' ceva nou în legătură cu 

trista întâmplare. (Et si aliquas novitates audire poteritis, me cerciorem reddite 

iterum atque iterum. roso). DE i , . 

După cum rezultă din conţinutul scrisorii; evenimentul e înfățișat cu totul 

altfel decât în celelalte izvoare, căci numai e vorba de slujba religioasă dela 

a. A 
catedrală în ziua de 12 Martie.
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158—60. Un document scris la Buda, 1510, şi emanând tot din partea lui 
Vladislav stabileşte donația către urmașii lui Mihnea, în urma asasinării Voie- 
vodului muntean. (A. Veress, Fontes rerum: transylvanicarum, t. IV, Acta et 
epistolae relationum Transylvăniae Hungariaeque cum Moldavia e! Valachia, ' 
vol. I, 1468—1540, Budapest, 1914 p. 101. 

158. Cercetarea la care se referă A. 0. e reprodusă de Gh. Șincai (Cronica, 
II, pp. 125—126) după 1. C. Eder (În Collectione Diplomatica) şi care se 
găseşte şi la I. Chr. Engel, (op. cit. pp..195—196). . 

In Hurm,, Doc., XV, 1, pp. 197—199, avem textul cercetării de mai sus în 
latineşte, G. Șincai adaugă: « Adecă învăţăm din hrisovul acesta că Dimitrie 
Jaksit sârbul, de Danciul, despre carele am vorbit la anul 1508, şi de Albescul 
au jost îndemnat să omoare pe Mihnea Vodă. Aşa dară, nu pentru aceea l-au 
omorii Iaksit, pentru că au rușinat pre soru-sa, cum scrie Seseu <izvorul lui A. 
0.>, ci pentru aceea că vrea să fie Domnu Valahiei Danciul, feciorul lui Vla- 
dislav V, sau Țăpăluş, cum s'au zis la anul 1508». Izvorul lui A. 0. este 
amintit mai sus. Me a: 

161. Aceeași contuzie între Mircea Ciobanul și Mircea, fiul lui Mihnea cel Rău se face şi aci ca şi în restul nuvelei, : a | 
Lista Voievozilor Drăculeşti, descendenţi ai lui Mihnea cel Rău, până în a doua jumătate a veacului al XVII-lea, pe care o întocmeşte A. 0., ca notă, în primele ediţii, este eronată, din cauza confuziei amintite şi incompletă, din cauza 'cunoștinţelor istorice nu tocmai precise din timpul lui A. 0. 

„Așa spre pildă, A. O. considerând pe Mircea Ciobanul drept fiu al lui Mihnea şi pe Petru Schiopul drept fiu al lui Mircea Ciobanul, când în realitate Mircea 
Ciobanul era fiul lui Radu cel Mare, iar Petru Schiopul era fiul lui Mircea, aso- ciatul la domnie și fiul lui Mihnea cel Rău, urmează introducerea, între des= cendenţii Iui Mihnea cel Râu, a lui Mircea Ciobanul, pe care A. O. îl con- fundă cu Mircea, fiul lui „Mihnea, iar prezenţa lui Petru Șchiopul, care era întradevăr fiul lui Mircea, între descendenții lui Miknea se explică prin 
coniunzia pe care A. 0. o face între acest: Petru Șchiopul şi Petru cel Tânăr, 
fiul lui Mircea Ciobanul. Pe lângă aceasta, semnalim eroarea anilor de dom- 
nie a lui Radu XIII Mihnea, eroare pe care, vrând să o rectilice în ediţia ur- 
mătoare, o adânceşte și mai mult, apoi omiterea Domniei în Moldova a lui Ale- 
zandru VI Coconul. A | a ȘI 

Descendenţa rectificată a lui Mihnea cel Rău adică una din liniile de Basarabi, 
aceca a lui Mircea cel Bătrân, numită Mirceștii sau Drăculeștii se atlă la p. 555. Alexandru VI (Coconul) moare fără descendenţi, Mihnea III Radu 're- prezintă o îiliaţiune contestată, iar fetele lui Radu VIII Mihnea mor şi ele fără urmași. Asticl că se slârșeşte cu copiii lui Radu VIII Mihnea dunga Barasa- bilor Drăculeşti sau Mircești care pornise dela Mircea cel Mare. Cealaltă spiță, a Dăncştilor, care pornise dela Dan, tratele lui: Mircea, se sfârşise în linie



NOTE 555 

Mircea cel Bătrân v. v. 
1386—1418 

Vlad 1 Dracul v, v, 
„4435—41446 

"= Maria Muşat (?) = “i 

„_-Vlad II Ţepeş v. v. 
E „1456—1462 
= Elena Corvin 

  

      

  

Mihnea cel Rău I v. v. 
1508—1510 

= 1 Smaranda 
'= 2 Voica 

) 

Mircea Ruzanda , 
= Frusina Bogdan III cel Orb, 

- Voievodul Moldovei 
, . 1504-4517 

|: a | ! 
Miloș Alezandru II] v. v. Petru V Şiiiopul v V..Y. 

++ 1577 . 1568—1577 Li Voievodul Moldovei 
a = Ecaterina Salvaresi  1574—1579; 1582—1594 

- =ăi Maria Amirali 
= 2 Irina Circaziana 

Mihnea II Turcitul v. v. 
1577—1583; 1585—1591 

= 1 Neaga Tătăranu 
= 2 Voica 
== 3 O serie de turcoaice 

A - 
  TI Tg | 

ii Radu VIII Mihnea v. Y. - 4 copii 
| _1611—1616; 1620—1623 i 

In Moldova 
+ 1616—1619; 1623—1626 

  

= Arghira , | 

Ale dru VI (Coconul) v.v. "Tată 

san ru VI (Cora ) . - Mihnea III Radul v.v. 

= __ In Moldova: 1629—1630 1658—41659 . - 

= Ruzandra Scarlat Begliţi. 

Ecaterina fată 

= Moise Movilă v. v. = Miron Barnovski v.v; 

1630—1631. - Voievodul Moldovei 
1626—1629; 1633 .
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"bărbătească cu un veac mai de vreme, prin fiul lui Neagoe Basarab, anume, Teo-— | ” dosie (1522) sau, după unii autori prin, 4loise Vodă (1529—1530), căci aceste « „ considerat de unii (D. Onciul) drept scoboritor din tată în fiu al lui Dan I (1385 — 1386) fratele lui Mircea cel Bătrân; după alţi (Şt, Greceanu) drept fiu al lui Vlad: IV cel Tânăr (1510—1512), văr primar al lui Mihnea'cel Rău, deci colateral dră- - "culese, nu colateral basarabese. „Tot colaterali drăculeşti în diferite grade au . fost și: Radu V. dela Afumaţi. (1522—1529), Vlad V Inecatul (1530—1532), Viad VI Vintilă (1532—1535), Radu VI Paisie. (1535—1545), Mircea II | Ciobanul (1545—1553), Petru 1 (Pătraşcu) cel Bun (1554—1558), Mircea 11 - Ciobanul, a doua oară (1558—1559), Petru 17 cel Tânăr (1559—1568), Petru: III Cercel (1583—1585),. Mihai II (Mihai Viteazul) (1593—1601). " Aşa numiții Basarabi ulteriori ca: Matei Basarab (1632—1654), Radu. VII Șerban (1602-—1611), Constantin I Șerban (1634—1658), Şerban Cantacuzino- (1678—1688), Constantin: Brâncoveanu . (1688—1714) şi Ştefan Cantacuzino - (1714—1746) sunt scoboritori prin femei și colaterali ai fraţilor Craioveşti: Vel Vornicul, Pârvu: şi Postelnicul ' Radu. Aceştia erau înrudiți prin alianţă cu Mlad Basarab ( Țepeluş), tatăl lui Neagoe Dasarab şi al lui Danciu, vrășmaşul lui Mihnea cel Rău, Mlad fiind la rândul său, fiu al lui Basarab II cel Bun. - „[1448—1451) şi nepot de fiu al lui Dan 7, fratele lui Mircea cel Bătrân. 

DOAMNA CHIAJNA 
pa 

1—2; Biserica domnească, despre care vorbește A, O., este biserica numită. astăzi dela & Curtea Veche », de lângă piaţa de flori din Bucureşti și care a.fost. zidită de Aircea Ciobanul, - i a. 2—5. Cu privire la biserică lui Bucur, 4:0. dă precădere tradiţiei legendare, - după care această biserică ar fi fost lucrată din lemn de Bucur Ciobanul, legen-— "- darul întemector al Ducureştilor ce-şi păştea oile pe colinele păduroase ale Dâmboviţei. Pe malul gârlei ar fi făcut Bucur biserica, spre a servi drept loc de închinăciune şi pentru sine și pentru urmași. Preotul Gr. Musceleanu (Mo- numentele Străbunilor. din. România, Buc,, 1873, spune. .G. 1.: Ionescu-Gion, „ (storia Bucureștilor, pb. 176—178, Buc., 1899), voind 'să potrivească tradiţia cu unele afirmaţii ale istoricilor care ziceau că Mircea cel. Bătrân a durat pa- - „late de iarnă 'la Bucureşti, crede că a cetit la uşa bisericii lui Bucur o' pisanie în care se spune că Mircea ar fi refăcut în piatră vechea biserică de lemn și că a îngropat. într'insa oasele ostașilor căzuţi în bătălia dela Giurgiu din-ziua de 11 Iunie 1416. .. | Se Iată inscripţia, pe câre părintele Gr, Musceleanu pretinde că a cetit-o pe lespedea ce ar fi. fost scoasă de către egumenii greci dela locul său şi pusă la



NOTE sa 

'“nelie pridvorului bisericii lui Radu Vodă de alături, operaţiune la care autorul 
„iaugă că ar îi fost martor: . 

«Io Mircea. I Basarab, Domnu Țării, Ducă al Făgăraşului şi biruitor al 

igărașului şi biruitor al ținutului Dobrogea de peste Dunăre, la anul 6924 

244163, amu ziditu biserică de zidu în loculu celei de lemnu a lui Bucuru în. 

vidure pe movila de” lângă Dâmboviţă, cu hramulu sfinţiloru Erarhi Atanasie 

și Chirilu, unde am pusu oasele morţiloru căzuţi în bătaia ce amu avulu cu Turcii. . 

“= Giurgiu, Iunie 11». (Gr. Musceleanu, op. cit., pp. 714—76). In realitate, bise- 

zicuţa lui Bucur e un paraclis zidit probabil pe la sau după 1743 în spatele mă- 

+aţei mânăstiri a lui Radu Vodă, (vezi n. 1-—12 la M. V.). ca să fie -bolniţă 

"pentru cimitirul acestei mânăstiri. Are hramul sfinţilor Atanasie şi Chiril, 

patronii de obşte ai cimitirelor, iar cărămizile găsite acolo poartă dată de 1743. 

> 51 A. O. citează pe Constantin Căpitanul, pe Cronicarul Anonim și I. 

+ „Chr. Engel, spre a sprijini data de 25 Februarie 1560 pentru moartea lui Mir- 

_cea Ciobanul. In realitate, Const. Căpitanul (op. cit., pp. 181—182) .nu po-: 

menește nimic despre aceasta în mod special ci spune numai atât: « Mircea 

Vodă, domnind înt"acestu rând 2 ani, au murit». Inainte arătase că începuse 

ultima: domnie la leat 7066, adică la 1558. Deci rezultă că a domnit până la 

1560, fără nicio indicație de lună şi de zi a anului. : . 

Cronicarul Anonim (op. cit., p. 274) spune: «Și au domnitu Mircea Vodă 

d ani şi 8 luni, murind în scaun; îngropatu-s au în biseari ica domnească î în Bu | 

cureşti, Septemvrie 21, anulu: 7068 <==1560>, 
I. Chr. Engel, al treilea izvor invocat de A. 0. spune: € el <Alircea Ciobanul> 

muri la 25 Septembre 1559 şi nu era acasă, după cum spune cronica lui Filşih, 

ci într'o călătorie în Ardeal unde el poate ceruse să i se predea boerii pribegi. Ca- 

davrul său a fost adus în Muntenia şi înmormântat în biserica domnească » (op. 

cit., p. 222). , - 

1820. Despre tirania şi cruzimea lui Mircea Ciobanul vorbesc toate 

izvoarels, - fie externe, fie interne. Astiel: Reychersdorfer (Chronoy raphia Mol- 

daviae, p. 585), citat de Gh. Şincai, (Cronica, II, pp. 186—187); IL. Chr. Engel, 

(op. cit. L, p. 217); Cronica: lui Ostermayer care scria la. 1550 (Deutsche 

Pundar uben ed. Kemeny,. p. 30 şi 32). ! 

Când Mireea Ciobanul se urcă a patra oară pe tron, cruzimile sale devin 

poate şi mai expresive. O scrisoare din partea Isabelei a Ardealului către De 

la Vigne ambasadorul îrancez din Constantinopol, scrisoare cu data de 10 Fe- 

bruarie 1558, conţine următorul pasagiu: «nos ad mandatun potentissimi im- 
” peratoris ojarones profugos hortali sumus ul in Transalpinum regrederenlur, 

assicurantes qitod” Myrche swoyvoda illos non “impedirel; nuper quae eliam per 

litteras suas jurejurando Ma yrche nobis promiserat, et tamen intelligimus boya- 

rones, ad ununi omnes atrocissima morie interemplos 9. (E. “urmuzachi, Docu- 

menite; ], “Supliment, 1, p. 12).
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Iată pasajul din Constantin Căpitanul care a fost izvorul lui 1. Chr. Engel: 
4...carele <Mircea Ciobanul> fiind în Țară după două săptămâni... au tăiat 
pre Coadă Vornicul şi pre frate-său, Radul Comisul, şi pre Dragul Stolnicul, şi 
pre Stroe Spătarul și pre Vintilă Comisul şi alţii nenumiţi, muncindu-i întâi 
pentru avuţie, până au dat ce au avut, de ceea i-au omorit » (op. cit., p. 176). ..- 

„ Gronicarul Anonim (op. cit., p. 272), reproduce aceleaşi fapte. ! 
A. O. citează pe ]. Chr. Engel pentru cele patru domnii ale lui Mircea Cio= 

banul. In realitate autorul citât vorbeşte în opera.sa numai de trei domni. 
Chiar. paragraful 42, în care se ocupă cu ultima domnie a lui Mircea II Ciobanul, 
are ca titlu, € Myrische zum zweylen, oder eigentlich dritlierimal regiert 1 Jahr 
8 Monathe, also 1558—1559 ». 1. Chr. Engel, (op. cit., pp. 218—219) citează 
între izvoarele sale şi pe Comitele Natalis (Historia sui temporis, libri triginta 
ab anno 1545—1581, Venetiis apud Damianum, Zenarum, îol. 1581). 

-- Din textul lui Natalis, pe care A. O. îl găseşte la I. Chr. Engel, rezultă însă 
că Mircea II Ciobanul a îost turburat în prima sa domnie (154%5—1553) de un 
anume, Radu Iliaș, care ar fi izgonit pe Mircea de două ori de pe tron; iar în aşa 
zisa a doua domnie (1558—1559), după Petru I sau Petraşeu cel Bun (1554—1558), 
Mircea II Ciobanul se urcă așa dar a patra oâră pe.tron. Deci, deşi Engel con- 
chide că au fost trei domnii ale lui Mircea, totuşi din textul lui' Natalis adus 
de I. Chr. Engel, urmează că Mircea a domnit de patru ori. 

Această situaţie rezultă din informaţii deficiente şi din indentificarea dată 
acestui Radu Iliaș care a turburat pe Mircea, în prima domnie şi care la A. Xe- 
nopol, (Istoria Românilor, vol, V, cap. V, ed. III, p. 14) şi Gh. Șincai (Cronica, 
11, p. 199) este una şi aceeaşi persoană cu Radu VI Paisie (1535—1545), 

Cronica Anonimă prezintă exact aceleași fapte: (op. cit., pp. 272—273).. 
Aci găsim însă chiar indicaţia precisă că Mircea Ciobanul s'a suit pe tron de. 
trei ori, (p. 273) ca şi la Engel. ” Ă 

I. Chr. Engel, (op. cit., pp. 201—202) zice 4 Sie <die bojaren> swăhlten einen 
-sichern Radul, einen gewesenen Calugier, gebiirtig aus Busau und brachten, fir 
ihn eine Armee zusamen». : : Ă ” 

22—23. Aceeaşi eroare se află aci ca şi în M. V., ca şi în diferitele pasaje 
ale acestei nuvele cu privire la filiaţiunea lui Mircea Ciobanul (Vezi n. M.V,. 
1 27; II, 325—327; III, 139—144; IV, 161). 

9—20. Răzbunarea lui Mircea Ciobanul, slujindu-se de săbiile beşliilor împo- 
triva boerilor pribegi, este povestită, astfel în izvoarele noastre cronicăreşti: 

« Mircea Vodă iar au venit Domnu alu treilea rându și au trimisu la boiarii 
„care era pribeagi în Țeara Ungurească de i-au chemau făcându mare jurământu. 
Deacii ei crezându-lu s'au sculatu de au venitu Stănilă Vorniculu cu toți boiarii, 
şi cu toată curtea, de s'au închinatu la Mircea Vodă, de cred şi legătură ce au Jăcutu. Iar când au fost la Martie 3, cu meşteșiugu mare au chemat pe Stănilă Vorniculu, şi pe toi boierii și pe amândoi Episcopii şi toţi egumenii, cu mulţime -
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de călugări, în cetate în București şi așia [ăr' de veste au năpustitu într'înşii pre 

deşliii lui şi pre mulţi Turci, de i-au tăiatu pre toţi, vărsându-se multu sânge 

nevinovatu. Da-va seama înaintea lui Dumnezeu 5. (Cronica Anonimă, ibid. p. 273). 

« Iar au venit Mircea Domnu dela Poarta 'Turcească, < în, ultima domnie>, 

a. căruia venire auzind boiarii, cei mai mulţi au fugit în Țara Ungurească, a- 

nume cel mai mare, Stănilă Vornic, cu alţi boiari și cu toată curtea. Deci văzând 

Mircea Vodă că au fugit atâţia boiari, au trimis de i-au chemat cu jurământ că 

nu le.va face nimic rău. Ei încredințându-se în cuvântul lui, au venit cu toții de 

i s'au închinat. Iar când au fost la Martie 3, au chemat boiari, Vlădicii, Episcopii, 

-egumenii cu cuvânt ca acela că are să se sfătuiască de niște trebi ale Țărăi şi ale 

„" Domniei. Mircea Vodă învățase Beşliii şi Turcii carii avea cu dânsul să [ie gata 

şi în ce ceas le pa porunci să fie gata a face năvală, să taie pre boiari şi pre călugări; 

Şi aşa au făcut. In vreame ce au văzul că s'au strânsu cei chemaţi, au dat poruncă 

"și au intrat cu săbiile în trupuri, ca niște lupi în nişte oi, de i-au omorit pre toți 

câți s'au întâmplat acii. Ceilalţi boiari carii n'au fost acii şi' au auzit de peirea 

aceloralalți, cu toţii au fugit iar în Țara Ungurească, - (Constantin Căpitanul, 

op. cit., pp. 181—182). | 
A. O. ar îi avut ocazia să înfăţişeze, după aceste izvoare, măcelul boerilor 

aşa cum făcuse, după alte izvoare, C. Negruzzi în « Alexandru Lăpușneanu s. 
Paralelismul celor două scene de măcel ne-ar fi dat nouă prilejul să comparăm. 

puterea de expresie și originalitatea lui A. 0. faţă de C. N., fiind vorba de 

acelaşi fond şi același conţinut. - 
__50—59. Aceeaşi eroare cu privire Ja îiliaţiunea lui, Mircea Ciobanul, aduce 

după sine şi eroarea în legătură cu copiii acestuia. A. 0. confundă copiii lui 

Mircea, fiul şi asociatul la domnie al lui Mihnea cel Rău (vezi n.la M. V.: 

1, 27; II, 325—8327; III 139—4144; IV. 161; D. C. 1, 22—23.) cu aceia 

ai lui Mircea Ciobanul, Copiii lui Mircea Ciobanul erau 8 la număr: 5 fete (Ale- 

zandra, Anca, Marina, Stana şi Dobra) şi 3 băeţi (Petru II cel Tânăr care 

domnește după, tatăl său între 1559 şi 1568, Mircea şi Radu care s'au turcit). 

Mircea, fiul lui Mihnea Vodă cel Rău a avut următorii copii: Alexandru I1/ 

(1568—1577),. Petru -V Șchiopul (1574—1579; 1582—1591 în Moldova) şi 

Miloș care moare la 1577 fără să îi domnit, Dintre aceştia, A. 0. înfăţişează 
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numai pe primii doi ca fiind fiii lui Mircea Ciobanul, iar, dintre adevăratele 

fete ale lui Mircea Ciobanul, A. Q. nu vorbeşte decât de două. 

Vorbind în altă parte de Mircea Ciobanul şi copiii săi care sunt zugrăviți 

în. biserica mânăstirii Snagov, A. O. spune: « Acest Mircea nu e dar cel Dă- | 

trâri, ci poate Mircea <Ciobanul>, fiul Mihnei, cum pare a o dovedi portretele 

"ce urmează. De partea stângă a uşii stă Io Petru Voevod, purtând înir'o mână o 

basma roşie cu, bordura de fir, şi *n cealaltă, o cruce cu trei răscruci (una mai | 

mare la mijloc şi alte două mai mici, sus şi jos). Lângă dânsul stă un tânăr, Io 

Radu Voevod şi apoi altul şi mai: mic de talie, Io Mircea Voevod. In sfârşit, la
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margine, tăiat în mare parle de uşa laterală care dă trecere din ddvon la choră, 

este chipul . Doamnei Chiajna...  Negreşit-că din aceste deoseblie personaje 

e lesne a recunoaşte pe Mircea soţul Chiajnei şi pe fiul lor, Petru Voievod Şchio-: 

pul. Dar cine sunt tinerii. Radu şi Mircea, Voievozi?. .. Știm că Petru, Voievod 

Șchiopul a-avul de frate pe Alexandru Voievod. Avut-a cl oare și alţi doi, anume 

Petru. (sic) şi. Mircea care au murit tineri? Se poate; dar atunci, de ce lipsește 

„portretul lui Alexandru Vodă care, el era fratele mai: mare? Ştim că Peiru Voie- 

od a fost însurat cu o transilvană, Elena Cherepovici, dela care-a avul numai EN 

o fiică, 'Tudoriţa. Dar oare avut-a el, dela o altă soție, doi feciori anume: Petru 

(sic) şi :Aircea2 Vârste tinerilor din portrete şi tăcerea completă a istoriei dau 

pină acum puţină probabilitate acestei ipoteze». (Câteva ore la Snagov, în 

« Opere complete 2, III, cd. Minerva, pp. 36—838, Buc., 1908).- - 

Nedumerirea pe care o exprimă A. 0. la 1862 în acest studiu provine din 

- aceeași confuzie de mai multe ori amintită. ' 

“In legătură cu acest pasaj, mai constatăm că, "vorbind * "despre lhadu 

serie Petru, după cum altă dată (vezi M. V. n. 1,17.) vorbind de Vlad Dracul, 

scrie Radu, | 

"In afară de această, dar tot graţie aceleiași erori iniţiale, arată pe Elena 

Cherepovici ca soţie a lui Petru Voevod (! Șchiopul): când, în realitate ca “era 

soţia lui Petru Vodă cel Tânăr. Celălalt. Petru și anume Șchiopul cu care îl 
confundă pe cel dintâiu a avut două soţii:. Maria: Amirali originară din Per. 

şi Irina Botezala (Circaziana). - 

| De altminteri, toţi istoricii în tratate de specialitate, ca şi cronicarii ; de altfel, 

au făcut până la 1914 această confuzie între cei doi Mircea” şi ceii doi Petru, 

AL. Xenopol, între alţii spre pildă, socotindu-l de asemeni pe Petru cel Tânăr. 

”. frate cu Alezandru III, nu-și poate. explica dușmănia dintre cei doi socotiți 

- fraţi, dar care nu erau decât veri de gradul al III-lea. De aceca emite ipoteza 

că trebue să fi fost fraţi vitregi, ca să-și explice conflictul dintre ci, când Ale-- 

zandru'1I] urmează la tron lui Petru cel Tânăr, considerat însă ca Patru Șchio- 

pul și apoi, după urcarea pe tron a lui Alexandru 171, ca să-și lămurească dușmă- 

nia Chiajnei împotriva lui Alexandru III. AL Xenopol, Isi. „Rom. vol. V, ed. 

II, pp. 26—98, Buc., 1914). 

62—63. Textul latin al lui Cantemir, î în legătură cu ceremonialul? înmormântării, 

în ceca ce priveşte lăcrămarea artificială a cailor, este următorul: « Omnes: dri-. 

stiliam vultu el habitu corporis prae se ferentes, cujus speciem ipsis ctiam cquis 

communicant, e quorum oculis lacriymas elicere cepae 'succo didiceruni » Can- 

temir spune, prin urmare, că se întrebuința zeama de ceapă, nu praful de pușcă. 

(e... „arătând cu toţii jelire în feţele şi întru îmbrăcămintea lor cu care împărtășesc - 
încă și pe cai, |ăcându-le lăcrămarea ochilor cu must de ceapă. (op. cit., în nota” 
4 a textului lui 4. 0.). : 

66. Pentru n. 2 a lui 1. 0. vezi n.], 1-8 din A. PV.
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12—13, Nota pusă de A.0. arată că a ghiced » însemnează pe turcește € senti- 

melă », Cuvântul « ghiced 2 în turceşte însemnează însă 4 trecere.» şi în telul acesta, 

„biserica ghecet sau. biserica dela ghecet - ar însemna biserica dela punctul de -- 

trecere peste Dâmbovița, ceea ce s'ar acorda foarte bine cu nota 2 dela 66 când, 

«citând pe Constantin Căpitanul în legătură cu biserica Radu Vodă, tot de 

“lângă malul gârlei, arată că era afară din oraş, adică de cealaltă parte a râului,. 

întrucât oraşul se întindea numai până în malul stâng al Dâmboviţei;' De 

altfel noi avem la Dunărea mai multe puncte de trecere cu acest nume: Ghecet 

-din faţa Brăilei şi Ghecet de lângă Călăraşi, ete. . 

Sensul dat de A. O. cuvântului « ghiced» ar putea fi metaforic, adică bi- 

serica ar fi fost ca o strajă la punctul de trecere. ” 

Cât despre trimiterea lui A. 0. la 7. Chr. Engel pentru numele. de « Ghiced » 

e mai mult decât probabil că ne găsim în faţa unei erori, fiindcă. această inior-. 

-maţie nu 'se află, în autorul citat. - 

In schimb, o asemenea informaţie o aflăm în Gh. Şincai (Cronica, II, p. 

186) unde la anul 1546 cetim: € Acest Mircea Vodă au făcut biserica Ghiced din 

Bucureşti, au domnit 7 ani o. Informaţia lui Gh. Şincai e luată din ceea ce nu- 

:meşte el necontenit € Anonymus Valachicus »" (As. cap. 4). 

91—92. Badea Clucerul, personajul despre care vorbeşte A.0. este unul din 

boierii care au căzut mai târziu în ciocnirile dintre boierii răsculați împotriva 

Chiajnei, după moartea soţului său, și boierii partizani ai stăpânirii. (Cronica Ano- 

nimă, în Mag. Ist. vol. IV, p. 273; Const. Căpitanul în Mag. Ist., vol. L, p. 181). 

| 102. A. O., printr'o contuzie, sau eroare de tipar, întrebuinţează cuvântul 

-obială = cârpa cu care se înveleşte piciorul, în loc de ciorap de către poporul 

de jos, pentru cuvântul: 4 oghial» = plapumă, în graiul moldovenesc. De 

altfel, cuvântul «obială» întrebuințat de A. 0. n'ar avea niciun înţeles şi 

«dimpotrivă, « oghial», ar putea. . caracteriza lenea boerilor, "care, în, clipe de 

grea cumpănă, în' loc să alerge să dea ajutor, dorm, ori stau nepăsători. In 

ediţia D găsim însă ca notă în josul paginii: obială = plapumă. - Aceasta n'ar 

-exclude ipoteza că A. 0. a muntenizat. cuvântul, despalatalizându-l. dar şi 

în cazul acesta a greşit, fiindcă a lăsat genul femenin. 

171—183. In timpul domniei lui Pătraşcu 'cel Bun (15584557), între dom- 

niile lui Mircea 17 Ciobanul se încheie între Ferdinand I al Austriei (1531—1564) 

-şi Soleiman JI sultanul Turcilor, un tratat (1555) prin care Ferdinand se obliga 

să nu mai atace-po. Isabela care se întitula regina Ungariei şi care stăpânea 

"Ardealul, fiind văduva. rivalului împărătesc, Ioan Zapolya. Ea avea .un fiu 

"minor, pe Ioan 'Sigismund Zapolya. Intru cât Ferdinand nu se ţinu de anga- 

jamentul luat, Turcii trimit în Ardeal pe Pătraşcu care trecu munţii cu 12.000 

„de oameni și Ardelenii jurară. credință reginei şi fiului ei. Pătrașcu trimisese 

„cu acest prilej în Polonia, spre a 'readuce pe Isabela în Ardeal, pe un boier, 

-anume Vornicul Socol, din neamul Craioveştilor. Acesta însă unelti în timpul
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călătoriei şi a petrecerii sale de peste munţi, spre a lua tronul lui Pătraşcu. 

Când se întoarse Socol în Țară, pune la cale otrăvirea lui Pătraşcu şi Voievodul 

moare la 24 Decemvrie 1557. Socol chiar şi ocupă tronul câteva timp, dar esto- 

alungat de Turci. Aceştia readuc la domnie pe Mircea Ciobanul. Socol fugi 
cu întreaga familie, şi cu o bună parte din vistieria Țării în Ardeal. Vornicut 

îi încredinţează acolo averile sale ungurului Francisc Kendy, iar el se duce- 

la Constantinopol, spre a câştiga Domnia, şi anume, ca ambasador al reginei 

Isabela. Kendy, voind să rămână stăpân al averii lui Socol, trimite după el 

pe un om al său, caro face ca Socol să fie ucis de Turci. Soţia şi copiii lui “Socol 

ceruri după aceea mereu averea lăsată la Kendy, dar acesta din urmă tăgădui: 
că ar fi primit ceva. (A. Xenopol, Ist. Rom,. ed. II, vol. V, pp. 16—17 unde 

citează, alături de Siegler, (apud Katona, XXII, 2, p. 1026); Fr. Forgacs, ibid. 

XXIII, p. 66; şi E. Hurm., Doc., II, 1, p. 359; Zdid., XI, p. 797; Ibia., 11,1, 

p. 358; Ibid., IL, Suplement, 1, pp. 12—13) şi toate izvoarele din Gh. Şincai). 

Izvoarele lui A. 0. sunt luate 'din Gh. Şincai (Cronica, II, ed. !, pp- 

cit.) unde găsim, între altele, următorul citat din Istvanfi (lib. 20, p. 388), pe- 
-care A. O: nu-l citează dar care aduce perfect aminte rândurile 182—183 din 

textul lui A. 0.: IL. « Aflatu-s'au la Francisc Kendi nenumărate dobitoace şi o: 

mie şi mai multe stoguri de bucate, care plătea sute de galbeni şi mai multe aliele. . 

nenumărat aur şi argint s'au aflat la Francisc Kendi și că vistieria lui Socol, 

prinţului Valahiei, carele fugise la el de frica lui Soliman, încă la el s'au înecat 

după: moartea lui Socol», (p. 205). ! - 

A II - , 

10—20. Afirmația că Mircea cel Mare (1386—1418) domnea la 1383 este una: 

din greșelile din partea copiştilor care redactau textele „cronicărești, dacă nu. 

chiar a autorilor înșiși şi pe care A. 0. o respectă. Aşa, spre pildă, Cronica Ano-- 

nimă spune: « Făcut-au <Mircea > şi sfânta mânăstire Cotmeana, când era văleatu la- 

6591» <1383>; Cronologia tabelară spune la 6800 <1292>; Constantin Căpitanul: 

pune începutul Domniei lui Mircea la... 7891 <2383> şi că a domnit 29 de ani.. 

Cronica Anonimă arată pe adevăratul ziditor, dar, greșeşte numele ctitorului, 
când “pune pe Mircea la 1383; Cronologia tabelară (Mihail Cantacuzino) greşeşte- 

117 ani, iar Constantin Căpitanul cu 994 de ani. Eroarea din textul cronicii. 

lui Constantin Căpitanul se menţine şi mai departe, căci Radu Vodă Negru: 

vine la 6798 <1290>, Alezandru I Vodă la 6864 <1356>; iar Mircea nici mai 

mult nici mai puţin la 7891. <1383>; Vladislav la 7933 <2725>, Radu cet 

Frumos la 7953 <2445), Laiotă 7968 <2460>, în schimb urmașul său, Țepeluș: 

la 6985 <1447> care este data exactă. E posibil ca toate acestea să îie erori, 
de tipar, întru cât n'am cercetat manuscrisele. i 

Informaţia în cazul de faţă că Mircea cel Bătrân domnea la 1338 
provine din Fraţii TPunusli, Istoria Țării Româneşti (Vlahiei) citată în textul
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lui A. 0. şi unde găsim următorul “ragment dintr'un * tablou întocmit la 
pagina citată de A. O. Aci găsim următoarele: 

Anulu 1383 3.000 Bani roşii de Mircea Vodă la începutu.: 
1460 10.000 galbeni, la a doa închinare a erei sub Laiotlă Vodă», 
(Istoria erei Romănesci dela cea mai veche a sa întemeiere „Până la 1774, 
tr. rom. Gh. Sion, Buc. 1863, cap. XLI, p. 70). 

17. In nota 1 e vorba de raportul lui <Albert de> Wyss, pentru care 
suntem trimiși la Hammer, In realitate nu se găseşte propriu zis textul ra- 

portului în Hammer. Acesta, în istoria citată de A. 0,, se exprimă astiel: 

4.. graţie plângerilor din partea locuitorilor Valachiei, voievodul lor, Petru Mircea 
<Petru cel Tânăr», în vârstă de 23 de ani a fost dus în fiare la Constantinopol. 
Dar Mircea întocmise lucrurile aşa că sosirea sa a fost precedată de o trimitere 
de patru milioane de aspri, opt zeci de mii de ducați) sumă din care jumătate 
reprezenta tributul cu care se obligase la Poartă, iar cealaltă jumătate trebuia să 

fie oferită cu un dar extraordinar de către el sau mama sa <Doamna Chiajna>, 

mai de grabă de către femeia tot așa de intrigantă şi liberă în moravuri ». (e aus- 

gelassenes als rănhevolles Weib ». (Notă: « <In Petri locum, Alexander ez Aleppo- 
reduz-mater, salaz scortum a Sultano et sorore (vidua Rusieni), obtimuit vitam 

(Raportul ambasadorului Albert de Vyss din arhivele Casei de Austria,) care 

spera să obţină prin aceasta jerifă iertarea fiului. Mai mult decât atât, prin insti- 

gaţiile mamei lui Mircea <Petru cel Tânăr>, unul din membrii sfatului dom- 
nesc al Voievodului descoperi Sultanului locul unde era depus un tezaur de o. 

sulă trei zeci de mii de ducați care reveniră.tot Porții». (Notă:. « Aceste- 

amănunte luate din Raportul lui. Albert de Vyss din luna Maiu 1568, nu 

se găsesc în nicio istorie a Moldoviei p Autorul vrea să spună « Munteniei + 
dar eroare este explicabilă prin aceea că se confundă şi aci Petru Șchiopul cu 

Petru cel Tânăr. 

21—26. Rolul Chiajnei, în ceea, ce privește energia și disprețuirea mijloa-- 

celor pentru ajungerea. scopului, e bine determinat în documentele vremii. 

In afară de aceasta, « Mircioaia » e înfăţişată și ca o femee uşoară, desirânată, 

monstruoasă (Hurm., Doc., II, 4, p. 510: « mulier levissima » ; Ibid, VIII, p. 132: 

«madre publica meretrice ».; Ibid., II, î, p. 586: « infrenatae monstrusae libi- 

dinis ». După căderea ei şi a fiului său în disgraţia Turcilor, ea face, după 

pierderea tronului, spre a întoarce pe Turci în favoarea sa, pe unul din 

băieţii ei ture; pe altul îl dă sultanului, ca paj, iar pe o fată a ei o trimise în 

haremul sultanului, fiind în strânse legături cu favoritele din harem. (Hurm., 

Doc. II, 1, p. 741). : 

' “A. 0. ar fi putut utiliza, dacă ar îi cunoscut izvoarele, un eveniment foarte 

caracteristic pentru felul de a fi al Chiajnei. Despot Vodă al Moldovei, după 

care voia să dea pe una din fetele, sale, (Dobra), devine la un moment dat 

unul din- cei mai aprigi vrăşmaşi ai săi din care cauză se strică logodna.



564 Se "OPERE LITERARE 
N ” , : ; | - 

Lucrul se întâmplă, fiindcă. Doamna munteancă aflase că Despot voia să pună 

pe tronul Muntenici:pe un îrate al său, Dumitru. După ce Despot este ucis.de 

Tomşa, acel Dumitru prins de- Lăpuşneanul, .care se suie a doua oară pe tron, e 

trimis cumnatei sale, Chiajna, la București. Punând mâna pe dușmanul său, 

Chiajna îl aruncă în temniţă şi apoi dă ordin săi se taie capul. Şi pentru ca 

răzbunarea sa, să capete un caracter sărbătoresc, dă o masă boierilor şi . lu 

sfârşitul ci, i se aduce, după poruncile date, capul lui Dumitru însângerat încă, pe 

a tipsie. Chiajna ia capul vrășmașului și îl aruncă pe masă printre talgere şi cupe, 

scuipându-l pe obraz. (Hurm.; Doc., I, 1, p. 18; N. orga, Pretendenţi domneşti în 
secolul al XVI-lea, Buc., 1898 p. 3%,. Vezi: Hurm.; Doc., II, 1, pp. 429 şi 440). 

_*52—68. Mahomet Socoli a fost: Mare Vizir în'timpul lui Soleiman . II, 
al lui Selim 11 (1566—1574) și al lui Murad 111 (1574-—1596). EI s'a născut 

în Bosnia, ca fiu al unui preot. El avea ca nepot pe Mitropolitul Târnovei, 

- Arsenie, care: era fiul fratelui său (Gh, Şincai, op. cit., II, p. 229). După cea 

trecut: la islamism, la început a intrat printre pajii haremului, ca crescător 

de șoimi, apoi ca purtător de arme al Sultanului Soleiman şi în urmă a fost 

„numit pastrătorul banilor Sultanului. În cele din urmă dobândi gradul de a- 

_mniral şi de beglerbeg al Rumeliei. EI a fost acela care a început ostilitățile la 
Slankamen (1551); care a condus o expediţie împotriva. Perșilor (1359) p pe care - 

i-a învins, ceea ce l-a ridicat la rangul de Vizir. 

Cu Hozrev-Paşa, A. O. îace însă o coniuzie, datorită probabil încurcării 

fişelor. Ilozrev Paşa din timpul lui Soleiman II nu era străin de origine. EI 

era nepotul unci fiice a lui Baiazid II. A. 0. îl confundă cu alt IHozrev- Paşa 

-<are a trăit în timpul lui Murad IV (1623—1640) și care 'era tot bosniac de 
origine. Hozrev-Paşa care a trăit pe timpul lui 'Soleiman 11 a fost însă guver- 

natorul Bosniei şi, în timpul bătăliei dela Mohaci (1526), a fost comandantul 

- cavaleriei bosniece şi autorul planului ca atunci când Ungurii vor ataca, Turcii 

să se desfacă în două, lăsându-i pe Unguri să intre în mijlocul, lor, e ca apoi să-i 

înconjoare, ceea ce, s'a și întâmplat. . ! 

„Cu Daud Pașa, A. 0. face 'de asemeni o eroare. Au existat doi dregători. 

cu acest nume la Turci: unul în timpul lui Ahmed 1 (1603—1617), și altul în 

„timpul lui Mahomed II (1451—1481).:Nu e niciunul deci de pe timpul lui 

Soleiman 1]. Acela la care se referă A. O. este primul. Acesta era tot bosniac 
de origine. Iși începe cariera tot ca paj în seraiu, iar mai târziu îl găsim begler- 

beg al Rumilici, comandant al flotei şi cumnat al sultanului Mustafa 1, 
(1617—1618 şi 1622—1623), urmaşul lui Ahmed 1. Mustafa I era condus, îiind 
cretin, de către mama sa, Sultana Valide. Daud Pașa a fost ridicat la rangul de 

Mare Vizir, după co fostul Sultan, Osman ei (1618-—1622) a fost detronat. 
Sinan Paşa cra albanez de origine și-și începe 'cariera în timpul lui So- 

_ Ieiman 1]. EI e faimosul adversar al lui Mihai Viteazul, la Călugăreni. Il găsim 
la început guvernator al Egiptului apoi comandant suprem al armătei turceşti 

. .
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împotriva Arabiei care o cucerită la 1571 în timpul lui Selim II. La 1574, 
<omandă expediţia împotriva Tunisului care „cade, împreună cu Algerul și 
Tripolisul, sub stăpânirea otomană. - 

Sinan rămâne Mare Vizir până la 1582, când trece guvernator în Damasc," 
“La 1589 e rechemat ca Mare Vizir, dar e îndepărtat iarăși la 1591, spre a îi 
rechemat la 1593. Nu mult după aceasta începe războiul cu Imperialii pe 
-care îi bate, La 1595 ia parte la vestita luptă dela Călugăreni cu Mihai Viteazul 
-de care învins. Graţie acestei înfrângeri şi a alteia primită dela Austriaci, e scos, 

«din nou din vizirat de către Murad I11, dar e reîntegrat a cincia oară (Noem- 

vrie: 1595). In anul următor, (1596) în timpul pregătirilor pentru: un nou răz- 

Voiu cu--Austriacii, Sinan moare în vârstă de peste 80 de aai.. . 

Ali cel gros a fost unul din Vizirii lui Soleiman I. Ca origine, era fiul 

-unui dalmat din Brazza. Inaintea conversiunii tatălui său la islamism, el a făcut 

parte din lotul de copii pe care Turcii îl ridicau în fiecare an din Țările cuce- 

xite, spre a-i face ieniceri. Debutul carierei sale este în seraiu. Dovino apoi agă 

al Ienicerilor şi peste puţin guvernator al Egiptului. Era foarte gras. Se zicea 

-că puţini cai erau în stare să-i suporte: greutatea. De aci și porecla de Ali cel 

„gros. Moare la 1565, - 

| Piale-Pașa, a fost unul din amiralii lui Soleiman II, după Khaireddin 

Barbă-roşie. “Era îiul unui cismar din Tolna. Era croat de origine., La început 

dusese cămăraș în harem. Bucurându-se de favoarea lui Soliman, se căsă- 

iori cu 'nepoata sultanului, fiica lui Selim. - 

La" 1570, în timpul lui Selin.. II, conduce o expediţie navală împotriva 

“Ciprului care e cucerit „împreună cu insula Chios. Moare la 1578 în timpul 
“lui Murad II]. . 

- Ceafar- Paşa, împreună cu fratele său, , Ghaznejer, face parte „dintre. pri- . 

zonierii creştini luaţi în timpul lui Selim II]. Devenind eunuci, ei capătă în- 

-rederea Sultanului și urcă din treaptă în treaptă ierarhia dregătoriilor tur- 

«eşti, La început, au fost paji, trec apoi în serviciul haremului. Ghaznefer, 

“în timpul lui Selim ZI] şi Murad 11], ajunge șeful Pajilor, apoi Afareşalul pa- 

Jatului, “funcţiune în care rămâne şi sub urmaşul lui Murad JI]. 

Ohiali era un renegat calabrez, numit de Turci Uluci-Ali, apoi Chilici 

- Ali. El a fost beglerbeg al Algerului în timpul lui Selim II], şi în această cali- 

tate a gonit pe Spânioli din Tunis EL va fi început cariera în timpul lui So- 

liman 11. In timpul războiului cu Venețienii, Ohiali în fruntea unci escadro 

-a atacat insulele: Candia, Cerigo' şi Citerea (1571). 

In toamna aceluiaşi an, are loc faimoasa luptă navală, a Ceeştinilor 

„coalizaţi (Spania, . Veneţia, Papa) împotriva Turcilor. Lupta se dădu: la 

Lepante. - Sa 

Deşi Turcii au pierdut lupta, Selim ZI], pentru meritele lui, l-a făcut Amiral 

şi atunci îi dădu şi numele de Chilici, adică € sabia 2. Moare la 1586. 

36.
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Ibrahim s'a născut la 1493. Era îiul unui grec din Parga (Albania) şi de- 

tânăr a fost răpit de către nişte pirați, spre a fi vândut mai târziu unei vă=- 

duve din Magnezia, care îl crescu în legea mahometană sub numele de I-: 

brahim. La început a intrat ca paj în serviciul lui Soleiman 17, pe când acesta 

era prinţ moştenitor al lui Selim I (1512—1520). Când Soleiman 11 ajunge sultan,. 

„Ibrahim este ridicat la rangul de Mare Vizir (1520) şi beglerbeg al Rumeliei. - 

In timpul bătăliei dela Mohaci (1526), Ibrahim, ca Mare Vizir şi comandant. 

al trupelor din Rumelia, dând dovadă de vitejie, a primit! încuviințarea, 

“de a lua îit/căsătorie pe sora Sultanului (1529), Deveni apoi comandant 

sau seraschier al expediției împotriva Austriei (1529). A comandat şi o- 

armată care a potolit o răscoală în Asia Mică (1527). In cele din urmă, 

Soleiman 1], văzând ascensiunea protejatului şi temându-se de. creşterea din 

ce în ce mai mare a notorietății fostului său paj, puse să-l: omoare la 15. 

Martie 1536, 

Hairedin  DBarbă-roşie (Khair-ea- Din) împreună cu fratele său, Uruci,. 

erau cei mai vestiți pirați din Lesbos. Ei descindeau dintr'un renegat grec- 

Ilairedin, după moartea fratelui său, se proclamă stăpân al Algeriei, pu= 

nându-se în serviciul lui Selim I, ca vasal. Ca răsplată, Selim 1 îl numi Ca- 

pudan- Paşa, adică Mare Amiral. In această calitate a întărit Algerul, a ocupat 

Bizerta şi Tunisul. El era spaima Mării Mediterane, cum spune A. 0,, având: 

coasta africană ca bază navală a operaţiunilor'sale 'de' piraterie. 

La 1535, Carol Quintul porni în îruntea a 500 de vase împotriva piratului.. 

Hairedin a fost învins. „. 
Peste 4 ani, Hairedin îl bate însă pe Andrei Doria, comandantul ilotei care- 

avusese în frunte pe Carol Quintul cu 4 ani înainte. 

Dela 1539 şi până la 1543 hârţueşte necontenit îlota spaniolă. Moare la 1546. 

+ Soleiman-Pașa, Eunucul, a fost. beglerbeg al Siriei, apoi guvernator al 
Egiptului (1525) în timpul lui Soleiman II. A comandat o expediţie în Marea 

Roşie contra Arabiei. Istoria vorbeşte de el cu elogii. A guvernat 10 ani E-: 

ziptul. In timp ce îlota lui Haâiredin pleca din Dardanele (1538), spre a se întâlni: 
cu îlota spaniolă, bătrânul Soleiman Paşa părăsea Suezul și se îndrepta spre- 
coastele Arabiei pe care o' supuse în anul următor (1539). Acest Soleiman Eu- 

nucul însă nu era străin de origine, cum susține A. 0. Un Soleiman, străin de 

origine, este maghiarul turcit Soleiman Pașa, care devine la 1544 coman-- 

dantul garnizoanei din Ofen. (Ioseph von Hammer, Zlistoire de L'empire otto-- 

an, Paris, 1836, tr. îr. vol, VI, p.. 208, 368, 146, 174, 404; Vol. V, p. 102,.- 

425, 59, 237; vol. VII, p. 8; vol. VIII, 306. 
61: Cuvântul «ordie» sau «urdie», s. î. = oaste turcească sau tătărească ;. 

tabără. Cuvântul e de origină mongolică (ord) şi însemnează tabără sau curtea. 
(garda) hanului tătărăsc. Cuvântul a trecut în turcește (ordi:) şi însemnează corp- 
de oaste. Așa de exemplu, armata turcească era compusă din mai multe tabere sau. |
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corpuri, numite ordă puse sub comanda unui muşir; fiecare ordi formează 

două unităţi mai mici sub ordinele unui ferik. (A. Ubicini, Lettres sur la Tur- 

quie, I, Paris, 1853, p. &51 în Al. Papadopal-Calimah, Sofia Paleolog și Dom- 

nița Olena, An. A. R., s, II,-t. XVII, mem. secţ, ist., p. 78, Buc., 1895). Dela 

acest ordă, prin urmare vine cuvântul românesc ordie, urdie sau în forma mai 

veche, urdiu pe care o găsim în Letopiseţele noastre în înţelesul de armată în 

general sau de tabăra unde se află Sultanul, Vizirul sau altă mare căpetenie 
de a Turcilor. Dela același cuvânt mongolic, trecut apoi în turcește avem neo- 

logismul, oardă, luat de noi. din franţuzescul, horde, și întrebuințat pentru 

desemnarea grupurilor de năvălitori barbari. Larousse du XX-e si&cle prezintă 

astfel explicaţia cuvântului:./Jorde, n. î. (du mongol ordoi, camp et tour du 

roi), Nom donnt d'abord aux tribus errantes de la Tartarie et appliqut plus 

„tard ă toute peuplade nomade: Les hordes d'Alaric. Ă | 

Cuvântul < divan» s. a. = sfatul Țării, alcătuit din boierii mari, sietnici 

ai tronului în vechea alcătuire a “Țărilor. Românești; consiliul de judecată al- 

cătuit din aşa numiții boieri de divan (divanişti) care judecau sub preşidenţia 
Voievodului pricinile dintre oameni, ca un fel de instanță ultimă în vechea 

noastră organizare judecătorească; adunare a boierilor cu caracter delibe- 

rativ ad-hoc, 1857. Cuvântul e de origină persană, de aci a trecut în turcește, 

unde la început a însemnat condică, registru şi opera postumă a unui autor 

ture, In această accepţiune din urmă avem o scrie întreagă de scrieri turcești - 

cu acest nume. Titlul a fost utilizat:şi de Goethe în s Divanul orientalo-occi- 

dental, unde se ailă poezii inspirate din autorii arabi şi persani, şi de D. Can- 

temir care își  întitulează prima sa operă: « Divanul sau gâlceava înţeleptului 

cu lumea sau giudeţul sufletului cu trupul», (lași 30 August 1698). Primul sens 

a evoluat în turcește, devenind consiliul din jurul Sultanului. Divanurile se 

ţineau în anumite săli înconjurate de o estradă tapisată sau sofa plină cu perne 

destinată membrilor consiliului. O asemenea încăpere astfel mobilată, unde 

se ţinea divanul se numea tot divan. De aci a răsărit un întreg stil al mobilie- 

ului cu caracter oriental, desvoltat în toată Europa. Divanul turcesc se aduna 

în cazuri extraordinare. Mai târziu, -divanul a devenit consiliul de miniștri. 

Strada din „Constantinopol care ducea la Sublima Poarta se numea pe tur- 

cește e Divan-Yoli » drumul Divanului. Prin extensiune, cuvântul €divan » 

începe la un moment.dat să însemne pur 'şi simplu guvernul turcesc. (M. V. 

Chapot şi M. M. Gauthier, Larousse du XX-e sitele). 

A. 0. vorbind despre urdie şi divan se referă la înţelesul lor turcesc, adică 

la armată (= urdie) şi guvern (= divan), după cum, de cele mai multe ori, fi- 

gurează aceste cuvinte în cronicile noastre. 

In Dionisie Eclisiarhul, spre pildă, cuvântul 4ordie» avea înţelesul de : 

corp.de trupă sau unitate militară în genere. (Cronograful în A. Papiu. Iarianu 

'Tesauru de monumente istorice, vol. TI, p. 177). 

- ape
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__93—105. Paleologii apar în istorie către sfârșitul veacului al XI-lea cu 

| Nicefor Paleologu şi .îiul său George care contribui la ridicarea. pe tronul Bi- 

zanţului a familiei Comnenilor. La 1261 Paleologii, prin Mihail Paleologu încep 

“dinastia bizantină pentru ultimele două secole ale imperiului. Iată membrii 

acestei dinastii: Mihail VIII (1261—1282); Andronic I1 (1982—1328); având 

coasociat la domnie pe liul său Mihail IX (1295—1320) ; Andronic III (14328— 

1332); Ioan V (1355—1376; 1379-1390); Andronic IV (1316—1319); Ioan 

VII (1376—1379; 1390); Manuel II (1391—1493); Ioan VIII (1493—1448); 
Constantin XI (1448—1453). 

Comnenii apar în istorie la sfârșitul veacului âl X-lea cu Isac care devine 

împărat la 1057, apoi urmează Aleais I (1081:—41118); Ioan (1118—1143); 

Alanuel (1143—1180); Alexis II (1180—1183); Andronic (1183—1185). Diu 
această familie face parte și vestita Ana Comnena, îiica împăratului Alezis | 

şi autoarea Aleziadei, una dintre cărţile” de istorie bizantină foarte bogată în 

informaţii. 

_ Cantacuzinii apar în istorie în persoana "generalului Ioan Cantacuzino, în- 
rudit prin alianţă cu Manuel Comnenul (1143—1180). Unul dintre urmaşii 

săi tot Ion, a ajutat lui Andronic 117 Paleologul să se suie pe iron. Ioan V, fiul 

lui Andronic III, domni sub tutela lui Ioan Cantacuzino. Acesta ocupă tronul - 

sub numele de Jon VI în secolul al XIV-lea (1341—1355), dar se retrase apoi 

într'o mânăstire, lăsând tronul fiului său Matei (1355), car, izgonit de Joan 
V Paleologu, sc retrase şi cl într'o mânăstire. Intre urmașii său, găsim, între - 
alţii, prin secolul al XVI-lea pe Dimitrie Cantacuzino, tatăl vestitutului Mi- 

hail Cantacuzino (Şaitan Oglu) unul din eroii nuvelei lui 4.0. Prin.cl, una dintre - 

“ramurile acestei familii a pătruns în Principate unde a dat mai mulţi Voievozi, 

și înalţi dregiitori. 

Ducii apar în istorie în a mijlocul secolului al IX-lea. Primul împărat bi- 

zantin din această: familie a fost Constantin X Duca (1059—1067) ajuns la 

tron după abdicareă lui Isaac Comnenul, “după care găsim pe fiul său Mihail . 

VII (1071—1078) şi peste 'puţin, coasociat la Domnie, pe fiul acestuia Con- 
stantin XI (1074—1078) căsătorit cu Ana Comnena și mult mai târziu pe 

Alezis' V (1204). 

Familia Rali n'a fost po tronul bizantin, In schimb a jucat'un rol destul 
de însemnat printre familiile nobile de arhonţi bizantini după căderea Con- 
stantinopolului. A. O. găseşte pentru secolul al XVI-lea menţiuni despre a- 
ceastă familie în M. Crusius (Turco-Graecia, libri: octo  graecorum status sub 
imperio turcice, in politia el eclesia, economia el scholis, iam inde ab amissa 
Constantinopoli, ad hacc usq.tempora liculenter describitur, Basileae MDLXXXIV. 
p. 4977 unde ni se „Vorbeşte de un Rali care a fost soţul fiicei lui Mihail, 

„Cantacuzino din prima căsătorie, (N. Iorga, Byzance apres Byzance, p. 116, 
Bucarest, 1985); o fată din această familie s'a căsătorit cu Andronic, fiul lui
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Mihail Cantacuzino (N. lorga, op. cit., p. us); tot prin căsătorie găsim la 

un moment înrudirea acestei familii cu Paleologii; căci un Mitropolit al 

Bulgariei din această epocă se numește Dionisie Rali Paleologu (N.. Iorga; 

op. cit. p. 39). Informaţii numeroase despre această familia găsim în N. Iorga, 

(op. cit., pp. 17, 36,“ 39, 53, 108, 115—116, 118, 127, 131,-146, 448-151, 

153) care citează, între alţii pe M. Crusius, Turco-Graecia şi St. Gerhach,. 

Tagebuch ; acestea din urmă au fost, fără îndoială, și izvoarele lui A. O. care 

va fi utilizat, fără îndoială şi pe _Du Cange, (Carolus Du Fresne),. (7listoria 

Byzantina duplici comentario illustrata, Lutetiae Parisiorum, MDCLXXX), - 

-unde găsim, pe lângă alte indicaţiuni de înrudire între familia Paleologu și 

Rali, şi informaţia”că Andronic Paleologu, fiul lui Mihail „Paleologi!, a avut 

de soţie o fată, născută Rali, (pag.. 232). 

__Pe de altă parte, pentru înrudirea Paleologu-Comnenu-Duca găsim (ibid, 

"p. 285) pe împăratul Andronic III (1328—1332) pe care Du Cange (pag. 235) 

îl numește Androriicus Ducas Angelus Comnenus “Palacologus, după numele 

cu care era cunoscut pe timpul acela (his enim cognominibus usus est). Aceasta 

dovedeşte, dacă nu pierdem din vedere și înrudirea cu Cantacuzinii că aci.a fost 

izvorul propriu zis şi punctul de plecare al lui A. 0., când enumeră între fa- , 

miliile de arhonţi bizantini numai i familiile: Comnenii, Paleologii, Pucii, Can-. 

tacuzinii și Raliii. Ă Ă 
Din toate aceste familii au trecut ramuri la noi în "Țară, dar Cantacuzinii 

au avut o raniură care s "a stabilit mai puternic în Principate și a avut aci o 

însemnătate covârşitoare în vieaţa noastră politică şi culturală. Cantacuzinii : 

au trebuit, ca și celelalte familii nobile amintite ale Bizanțului, să treacă dela 

faza de glorie și strălucire. de înainte de 1453 la situaţie mai puţin frumoasă 

de a sluji ca oameni de afaceri ai Turcilor stăpânitori. 

Ca și antecesorii săi, Mihail. Cantacuzino, spre pildă, este arătat ca omul 

“cel dintâiu şi cel mai cu vază, nu numai dintre toţi Grecii, dar chiar şi dintre 

toţi străinii din Constantinopol; era: neguţătorul împăratului. și era însărcinat 

cu procurarea plănurilor, stotelor de mătase, de lână şi a obiectelor de aur, precum 

şi a tuturor lucrurilor de care padișahul avea nevoe pentru persoana lui, pentru 

“sultana și pentru întreaga lui curte. (EHurm., Doc., IV, 2, p. 103, cit. după A. 

Xenopol, Ist. Ion, ed. III, vol. VIII, p..171). Fiind bogat și prin moştenirea 

dela -părinţi, asemenea daraveri îi sporiseră averea întrun chip ne-mai auzit. - 

Prin darurile de tot soiul cu care încărca pe inarii dregători ai Porții, el îşi 

dobândise o înrâurire foarte mare şi» în același timp, porecla de Șaitan-Oslu 

(fiul Satanei), încât fără el aproape că nu se mai făceau nici instalări de Pa- 

triarhi, sau Episcopi, nici numiri de Domni în Țările Române. El poseda o casă 

mare la Constantinopol și un palat la Ancliiali. Când a fost ucis de călăul sul- 

tanului în palatul său dela Anchiali s "a găsit 40 comoară atât de însemnată 

alcătuită din pietre. scumpe, juvaeruri, blide de aur şi de argint, vaze, cupe, 

.
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baziriuri, tăvi şi fariurii (din care o parte îi fusese trimisă, ca dar de către Voie- 

vozii Moldovei şi ai Munteniei, iar cealaltă, îi venea dela străbuni) catitele, 

mătăsuri, obiecte de preţ, argintării, etc. încât el (călăul) fu pus în cel mai mare 
grad de mirare şi spuse că însuşi împăratul său nu poseda asemenea lucruri ». 
(Crusius, Zurco-Graecia, apud A. Xenopol, Ist. Rom. ed. III, vol. VII, p. 172). 
Pătrunderea . Grecilor în Țările noastre, vasale Musulmanilor, a fost foarte 

ușoară din cauza atmosferei de- venalitate de 'cele mai multe ori, în care plu- 
tea tronul muntean sau moldovean devenit pentru Turci un instrument de 

„satisfacere a-lăcomiei lor. La mazilirea lui Petru cel Tânăr, spre pildă, Doamna 
Chiajna aduce tributul pentru sultan şi un dar de 100.000 de galbeni. Petru 
fiind aruncat în închisoare, mama sa mai dă 130.000 de galbeni pe lângă scule, 
juvaere şi alte obiecte de preț. (Ilurm., Doc., ÎI, 1, pp. 583—584; Ibid., XI,. 
Intr. (N. Iorga), pp. XIX-XX). Petru Cercel, spre a scoate pe Mihnea al II-lea 
Turcitul de pe tron, făgădueşte marelui vizir “urcarea tributului şi un dar de 
200.000 de scuzi. (Hurm., Doe., I, Supl., 1, p. 48). Ca să nu fie scos din domnie, 
Mihnea îu stors de toţi banii ce-i mai avea. | | 

De Germisny, ambasadorul francez la Constantinopol scrie către Cale- 
rina de Aledicis între altele că: «o văduvă numită Mircioaia pune cele mai mari. 
stăruințe pentru un nepot al ei bastard (Mihnea al II-lea). Fa a fost nu demult 
închisă la Alep; chemată însă în zilele din urmă de sultană, mama padişahului, 
au sosit aci Sâmbătă în 5 ale lunii şi a fost găzduită în casa marelui vizir Ahmet, 
la sultana, soţia lui. Domnul care se află în scaun şi pe care răposatul vizir 
Mehmet îl pusese, dă şi el din parte-i 150.000 de scuzi marelui vizir şi numita! 
văduvă, având [avoarea sultanei, mumă a padişahului care este acum numită re- 
gină, putem zice că dispune de totul; această sultană are, din cauza înţelepciunii 
ei, o atât de mare influența şi credit la Poartă, încât conduce aproape singură 
afacerile cele însemnate, ajutată numai de împărateasa, femeia unică a padișa- 
hului şi de suliana, femeia vizirului, fiica răposatului Rustan Paşa». (Hurm., 
Doc., I, Supl. 1, p. 48). Ă A i ă 

" Inţelegem, între altele, că în asemenea condițiuni, pretendenţii care ve- 
meau pentru prima oară la Domnie, ca şi foștii Voievozi care voiau să se în- 
toarcă la Domnie dădeau banii ceruţi numai în urma împrumuturilor oneroase 
pe care le contractau. Odată ajunși pe tron, ci erau înconjurați de creditorii 
dela care luaseră bani, creditori în majoritatea lor Greci, oamenii de afaceri 
ai Turcilor şi care trebuiau achitaţi. Câteodată se întâmpla ca Voievodul care 
izgonea din scaun pe altul, să recunoască şi datoriile predecesorului său, cum 
a fost, între altele, cazul lui Petru Cercel, care s'a încărcat cu datoria de 140.000 

«de scuzi a lui Afihnea II, de care a fost însă seulit prin stăruinţele sultanei fa- 
vorite Ilazaqui (Iurm., Doc., 1, Supl. 1, pp. 76, 93). Aceeaşi IIazaqui povă- 
„jueşte pe Cercel, când intrigile lui Afihnea îl zdruncinau pe tron, să vie la "Constantinopol, spre a se disculpa de învinuirile aduse. Mihnea făgăduise
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-sultanului 600.000 de scuzi și 100.000 berglerbegului Greciei. (A. Xenopol, Isi. 

Rom., ed. VII, vol. V, p: 49). Petru Cercel e mazilit. Revine Mihnea a doua 

-oară. Petru Cercel, după multe peripeții, ajunge iar la Constantinopol, unde . 

-dferi sultanului un diamant foarte mare și făgădui vizirului 200.000 de scuzi 

(Ilurm., Doc., IV, 2, pp. 136—137; Ibid., Supl., I, p. 104) Mihnea, spre a numai 

-supralicita la înfinit ofertele lui Petru Cercel, făgădueşte atâţia bani, câi vor 

fi în stare să ducă 600 de cai, dacă Petru Cercel va fi omorît. Acesta, ca să 

:scape, oteră 1.000.000 de ţechini. Mihnea numără în realitate, nu făgăducşte, 

10.000 de galbeni sultanului, 20.000 vizirului și 2.000 capigiagăi, ceea ce are 

alrept urmare uciderea lui Petru și aruncarea lui în mare, în martie 1590 (Hurm., 

„Doc. 1V, 2, pp. 139—150). N 
_ Fireşte, pătrunderea în Principate a Grecilor în calitate de creditori şi oa- 

meni de afaceri este numai una din căile procesului de penetraţie. Celelalte căi 

«le înrâurire care încep foarte de timpuriu sunt: religia şi comerţul, sau tendinţa 

unora de a recăpăta într'o ţară chiar vasală ceva din vechea lor strălucire 

„mobiliară. ” : | : _ 

Atmosfera de venalitate din jurul tronurilor Țărilor Româneşti atrage şi 
-cuprinde şi o altă serie de profitori. Spre pildă, Doamnei Chiajna spre a răs- 

turna po Alezandru care luase tronul în locul fiului său, Petru cel Tânăr, i se 

ere de către ambasadorul francez 30.000 de scuzi, spre a face cheltuelile ne-, 

„cesare readucerii ei în Țară. Ea nu oferă decât 2.000 şi promite restul, dar află 

"în curând că a fost înşelată de un pretins trimis al ambasadorului. Atunci ea 

pune la cale o revoltă o boierilor împotriva lui Alezandru care, spre a-i pedepsi, 

omoară 17 dintre ei și le trimite capetele la Constantinopol. (Iurm., Doc., II, 

1, p. 608). o . 

114—415. (Vezi n. 93——105). Asupra lui Mihail Cantacuzino (Șaitan Oglu), 

A, O. îşi culege izvoarele din Martinus Crusius, (Turco-Graecia, p. 274) citat 

de G. Şincai (Cron., 11, ed. Î, pp. 218—219). Acolo găseşte A. O. că unul 

„din ginerii Chiajnei era îratele lui Mihail Cantacuzino (Şaitan Oglu). In rea- 

“itate, M. Crusius nu-l numeşte pe acest frate. Gh. Şincai îi dă numele de An- 

«dronic. Acesta însă cra fiul lui Șaitan Oglu, şi el s'a căsătorit cu Irina . Rali, 

iar ca soţ al Alarinei, îata Chiajnei, a fost hărăzit chiar Șaitan Oglu, deşi unele 

izvoare vorbesc de fratele lui 'Șaitan Oglu, anume Ioan Cantacuzino. Astăzi 

însă avem o dovadă peremptorie că e vorba de însuși Mihail Cantacuzino. 

Nunta se pune la cale şi în puţin timp ca a și avut loc. Chiajna nădăjduia 

:să capete pe această cale încă un sprijin puternic la Turci. Mirele avea 58 

„de ani, iar mireasa 15. In drum spre Anchialos, pe când se întorcea din Țară 

spre reşedinţa soţului (Șaitan Oglu), izbucneşte o ceartă între nouii căsăto- 

iţi şi Chiajna pusă în curent că fata sa era să se omoare, trimite oameni care 

ată zestrea şi o bună parte din aceea a mirelui. Firește, Şaitan 
” văpese iata cu to i i 

are trimit lui Petru cel Tânăr un tirman care constitue 
Oglu se plânse Turcilor ce
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dovada de mai sus. şi în care cetim: € Creștinul poreclit Șaitan Oglu, unul din 

raialele împărăției mele, spuindu-mi că sora ta pe care i-o dăduseşi în căsătorie: 
“a fost apoi despărțită cu sila de tine, chiar în Țara Turcească, îți scrisesem să 
împaci lucrul. Imi spui acum că, după ordinul meu, ai trimis înapoi lui Șaitan 
Oglu tot aurul şi hainele ce dăruise surorii tale la nunta sa şi că asi/el lucrul e îm- 
păcât. Bagă de seamă că oricum, nu le-ai purtat bine în această afacere, Pentru: 
astă dată, ţi s'a iertat însă greșala». N. Iorga, Ilurm., Doc., XI, Intr., p. VI). 

Dacă izvoarele sunt în genere contradictorii în „privinţa Cantacuzinului 
care: s'a căsătorit cu una din fetele Chiajnei, în schimb cle atestă o ură neîn-: 
îrânată ce s'a deslănţuit între Cantacuzini şi Ioasaf 1], acuzat de aceştia de si- 
monie, după cum arată și Michaelis de Quien (Oriens Christianus in qualtor digestus, 
quo ezhibentur ecclesiae patriarchae caelerique tolius orieniis, 1. IL, p. 324, Parisiis. 
MDCCXL) care spune: & Inpisus itaque clericis factus, causas quaesierunt, guibus: 
„cun solio degicerunt; qumque snodum coegisset in qua eorum mores corrigerel, 

- illi. coitione facta cum Ioanne- Cantacuzen viro nobili, sed Patriarchae ințenso, 
Joasaphum symoniae reum canonum praescriptum causantes, deposuerunt », 
„Marina s'a căsătorit pe urmă cu Stamate, nepotul patriarhului Ioasaf, deci, 

nu cum arată Crusius că Stamate ar îi fost ginerele altei fete a Chiajnei,. De 
sigur că patriarhul a avut un anumit rol atât în prima cât şi în a doua căsă- 

"torie a surorii lui Petru cel Tânăr. Nu ştim însă- dacă patriarhul Ioasaf se în- 
rudea cu Paleologii dar știm că Șaitan Oglu se înrudea cu Palcologii, fiindcă. 
unul. dintre Palcologi, AMuselim Paleologu ţinea în căsătorie pe sora lui 
Șaitan Oglu.. a N a . 

Unele izvoare arată însă că ura dintre "Mihail . Cantacuzino și un anume: 
Paleologu provenea din faptul că A. C. devenise inspector al salinelor în locul 
„unui Paleologul. - o , E - . , 

Fiul lui Şaitan Oşlu, după cum am văzut, cra căsătorit cu Jrina Rali, iar 
mitropolitul Bulgariei în această epocă era Dionisie Rali Paleologul. Iurudirea 
Cantacuzino-Paleologu-Rali e destul de bine atestată. Ă . 

Patriarhul Ioasaf ÎI fostul mitropolit: de Adrianopol, şi al XXIII-lea Pa- 
triarh al Constantinopolului, despre care vorbeşte A. 0., e prezentat ca fiind. . 
înrudit cu Palcologii. EI a păstorit între 1561 și 1564. . 

Dacă Joasaf II a fost sau nu înrudit cu Palcologii, nu ştim, Nici Crusius, 
(op. cit.) nu o spune și nici Gh. Șincai, (op. cit.) pe care A.0.îl citează pentru . 
pasajul "din M. Crusius. - - - 

Există însă un Ioasaf rudă cu Palcologii și anume. /oasaf «Arghiropulos, 
mitropolitul Salonicului, întrucât familia Arghiropol era înrudită cu Paleo-_. 

„logii. M. Crusius, (op. cit., p. 67) arată cun la căsătoria fiului lui Mihai Can- 
tacuzino cu. <Irina> Rali, nunta a fost celebrată de mitropolitul Salonicului, 
Ioasaf, în lipsa Patriarhului Eremia, Acest Ioasaf cra un foarte bun amic cu - Șaitan Oglu şi eu patriarhul. Citatul din M. Crusius, (op. cit., pp. 2174—2175), e
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reprodus de Gu. Șincai; top. cit. ed. ], “rol, UI; pp. 215-219) « care conţine 
scrisoarea pe scurt a €grecului » relativă la nunta fetelor Chiajnei. 

“Din coniruntarea celor două versiuni se vede că cea românească e dată 
pe scurt și că ea conţine și indicaţia numelui de Andronic, ca frate al lui Șaitar 
Oglu ce nu există în textul italienesc. 4.0. a luat deci această indicație din Gh. 
Șincai, iar înrudirea cu Paleologii există în Gh. Şincai, dar nu în M. Crusius. 

-Șaitan Oslu, spre ase răzbuna, “sapă la 'Turci, pe fostul său cumnat. .A- 

cesta e chemat în sfârșit la Constantinopol, unde vine cu tributul și un dar. 

de 100.000 de galbeni. Turcii îl aruncă în temniţă. Chiajna vine repede în 

ajutorul fiului său, aducând încă 130.000. de galbeni, pe lângă scule, juvaere, | 

care împreună cu darul de.bani făceau aproape o jumătate de milion. (Hurm., 

Doc. II, 1, pp. 583—58%; id, NI, Intr. pp. NIN—XX). Şaitan Oglu a 

avut însă mai multă trecere și Petru cel Tânăr, după mazilire (1568) e surghiunit 

împreună cu Chiajna la Konieh (Asia Mică), apoi la Alep. (Al. Xenopol, st. 

Rom., ed. II, vol. V, pp. 21—22). 

"415. In legătură cu numeroasele . citate notate de A. O. prin: [Ienricus 

“ Hilarius in Crusius citați de Șincai;  Henricus Hilarius citat în Crusius, 

Turco-Graecia (1. 116); Fenricus IHilarius (III. 8); Henricus Iilarius î în Crusius, 

Turco-Graccia . (UL. -126); Henricus Iilarius (III. 254); Epistolă transmisă de 

către Crusius care cuprinde povestirea lui Ienricus Hilarius (III, 262); aven: 

de observat următoarele: 1. Citatele lui A. O. sunt făcute totdeauna aproape, 

din Gh. Şincai, care reproduce din M. Crusius; nu sunt. făcute din M. 

Crusius direct, după cum rezultă din indicaţiile complimentare, care se 

găsesc în subsolul textului lui A. 0.; 2. 4.0. afirmă, în citatele de mai 

sus că Ienricus IHilarius se găseşte reprodus în AM. Crusius, ceca ce este 

inexact în sine, căci Gh, Șincai mu face această afirmaţie. Gh. Șincai când 

se referă la Ienricus Hilarius, îl citează astfel: Ilenricus Ililarius, Rector. 

Scholae Cellerfeldensis în Ezcerplis e Chronico Cuyprii, p. 410 seg. (op. cit., p- 

19), sau Henricus Iilarius in Ezcerptis Philippi Cyprii, p. 426, (op. cil., p- 

230); nu spune niciodată Henricus Hilarius în M. Crusius. Eroarea pe care: 

v „ace A. O. se explică poate din faptul că Gh. "Şincai citează într un loc (op- 

., p. 219) pe Ienricus Ililarius (op. cit. ) şi apoi nota următoare e: Crusius, 

c. De asemeni, Gh. Șincai, printr” o oarecare lipsă de claritate, arată (op. cit., 

H, p. 218) motivele. îndepărtării lui Ioasaf I] şi-l citează po Henricus IHila- . 

rius, continuă apoi şi-l citează pe A. Crusius, fără să indice lucrul acesta dela 

început, cum face de obiceiu, ci în mijlocul citatului, dând naştere la o confuzie, 

întrucât la o privire, superficială a ambelor citate care sunt în continuare și - 

nedespărţite, s'ar crede că citatul din M. Crusius (cel puţin o parte din el) cu- 

prinde şi textul lui Henricus 'Bilarius. _ 

- De ordinar, Gh, Sincai, (op. cit.,) când începe un citat pune numele auto- 

rului, apoi două punete şi i deschide semnele citării. In cazul nostru a făcut.
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-astiel pentru Henricus Hilarius, iar când începe citatul din M. Crusius nu mai 

pune niciun semn, ci pe la mijloc deschide o paranteză în care, între altele, 

- «cetim: & cum scrie grecul în Krusie din carele sunt acestea ». 

A. O. trecând repede asupra textului a crezut că «grecul din Nrusie » este 

“Henricus Iilarius şi de aci toată coniuzia. 

Iată şi pasajul din M. Crusius cu agreculs care povesteşte nunta fetelor 

-Chiajnei: Subijciam cujusdam graeci de ipso narationem : quam italica, inceptani, 

-sed non perfectam, mihi D. Gerlachius dederat. Utinam perfecisset! (op. cil. p. 274). 

Așa dar Gerlach i-a transmis lui Crusius scrisoarea în italieneşte a 

unui grec caro nuc Henricus Ililarius, ci e anonim. 

Din aceasta cauza am modificat în notă pe ttrămisă» cu dtran- 

-smisă », fiindcă 'nu putea A. O. să facă şi această eroare, mai ales că 
Gh. Şincai (op. cil.) serie deslușit că Crusius n'a trimis, ci a reprodus textul 

-grecului, - 

106—115. Surorile lui Petru cel Tânăr în afară de Marina, au fost măritate în _ 

felul următor: Anca a luat pe tânărul Radu Socol (1562) eroul nuvelei, şi apoi pe 

Banul Neagoe. La 1574, Chiajna dădu tânărului sultan Murad 111 (1574—1596) 

în ajunul urcării pe tron, atunci când .era încă sângeac de Magnezia, o altă 

fată, Dobra, ce fusese mai înainte logodită cu Despot Vodă, apoi gata să se lo- 

:godească cu Gnonlric de Grand-Champ, ambasadorul Franţei la Constantinopol . 

şi care acum lua loc în haremul lui Murad I11; a patra fată, Alexandra, lua 

pe Cămăraşul Gheorghe Hrisoverghi ; Stanca, pe Logofătul Ion din Piteşti, (Vezi 

N. Iorga, Femeile în vieața neamului nostru, p. 50, Vălenii de. Munte, 1911; 

N. Iorga, Contribuţiuni la Istoria Munteniei, în An. A. R., seria II, secţ. ist., 

€. XVIII, Buc., 189%, p: 3—6; St, Nicolaescu, Petru Vodă cel Tânăr şi Petru 

Vodă Șchiopul, Buc., 1915, planșa: Descendenţa lui Petru Vodă cel Tânăr și 

„a lui Petru Vodă Șchiopul). . 

121. Numele de «Arhonta» dat lui Mihail Cantacuzino de 4. 0. este 

titlul nobiliar cu care se ilustrau vechile familii bizantine: Paleologii, Com- 

nenii, Cantacuzineştii şi altele, ca singurele care reprezentau tradiţia bizan- . 
tină în mijlocul Turcilor cotropitori. Aceste familii înfățișau puterea gre- 

-cismului după căderea Constantinopolului. Această putere nu numai că nu 

_emana de „loc dela Patriarhie şi deci nu exista aproape autoritatea Patriar- 
« hului, dar chiar aceşti Patriarhi înșiși erau înscăunaţi, graţie influenţei 
-arhonţilor. 

A. O. îşi culege informaţia însă tot din Gh, Şincai (op. cil. 11, p. 218), dar 
mai ales din I. Hammer (op. .cit., 6ol. VII cartea 37, p. 60—61). Pasagiul 
din 1. Hammer conţine citate din St. Gerlach (Tagebuch, p. 35%); M. Crusius 
(Zurgo-Graecia p. 274); Schweiger (Reise p. 701) Arată apoi că bogatul Mi- 
Jalis din cântecele poporane greceşii, citate de Fâuriel, n'ar îi altul de. cât 
Mihail Cantacuzino. -
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Gh. Şincai serie, reproducând din M. Crusius, asttel: «... Mihail Cantacuzino,” 

arecul cel netrebnic, pe care îl numea Arhonte » (op. cit., Il, p. 218); apoi tot din 

„M. Crusius : &« Mihail Cantacuzenul obişnuise a călări pe o mușcoaie sau catârcii. 

- <mula în textul lui M. Crusius>, când umbla prin cetate, având paici înaintea 

-sa şi un serv după sine şi purtând vestminte, nu falnice, etc. (op. cit., II, p. 232). 

Să se observe faptul că A. O. întrebuinţează chiar cuvintele lui Gh. Șincai: 
+ muşcoaie sau calârcă» ; în schimb scrie «ciohodari » după I. Hammer, unu 

-- paici», ca Gh. Şincai. | 

126—129. A. O. arată că domiciliul lui Andronic Cantacuzino care nu-i 

cra frate, ci fiul lui Mihail Cantacuzino era în Pera. Informaţia lui A. 0. se referă 

-de sigurla Mihail Cantacuzino, despre care M..Crusius (op. cit., p. 67) spune 

reproducând un pasaj dintr'o scrisoare a lui Șt. Gerlach: e De Cantacuzenis, 5 | 

„Decemb. 1575, ad me scribens D. Gerlachius, Cantacuzenorum, inquit, due domus 

sunt. Una in oppido Pera, seu Galata; altera Anchiali (nunc Anchilo) civitate : 

Ponti Euzini», decât că A. O. îşi culege informaţia tot din Gh. Șincai, (op. 

cit. 11; p. 232). ! D- 
Şaitan Oglu, din toată atotputernicia sa politică decade încă din anul 1576, 

-când a şi fost închis, din ordinul sultanului, dar a scăpat, graţie întinselor sale 

Jegături. Se pretindea că el fusese pricina că Pelru cel Tânăr fusese scos din 

:scaunul Munteniei și înlocuit cu Alezandru, fiul lui Mircea, descendentul lui 

Mircea cel Rău. Dar se ştia că Alexandru fusese pus pe tron cu 8 ani mai 

“înainte (1568). In sfârşit, Șaitan Oglu ale cărui averi fantastice erau râvnite 

:de sultan e ucis din ordinul lui Amurat I11 la 1578, când domnea în Țara Ro- 

mânească Mihnea II Turcitul. Uciderea lui lusese motivată, tot „ca un pre- 

text, că ajutase și la înscăunarea lui Petru Șchiopul în Moldova, căci ar îi creat 

prin aceasta mari dificultăţi Turcilor prin luptele cu Ioan Vodă cel Cumplit 

:şi cu Cazacii care sprijineau pe fraţii lui Joan, după uciderea acestuia, Deşi 

nu avem documente, totuşi e foarte probabil, mai ales după motivele invocate, 

«că Șailan Oglu cade, graţie uneltirilor din răzbunare, ale Doamnei Chiajna. 

La 1579, un an după moartea lui Șaitan Oglu, Chiajna în timp ce Mihnea dom- 

nea de puţin timp în Ţara Românească şi din motive pe care nu le cunoaștem, 

-se află iarăşi în disgrație la Turci, unde e văzută de călătorul german Leon- 

hardt Rauchsvolfen care spune în însemnările lui de călătorie că <a văzut la 

Alep o bătrână regină a Valahiei cu copiii ei, dintre care cel mai mic s'a născut 

.după moarlea bărbatului. Ea trăieşte acolo într'o casă particulară şi se întreţine 

„din mica pensie ce i-o dau Turcii în fiecare an. Este o femee cuminte care cu- 

.noaşte bine limba turcă şi arabă. Din această cauză, ea are o mare vază față de 

supușii din ţara ei, iar aceştia au credința că Dumnezeu se va milostivi de dânsa 

„şi le-o va dărui din nou, sau cel puţin îi va trimite cu timpul o alinare 5. (Reyse- 

buch des heylegen Landes, Francfurt am Mayn, 1609, în N, Băneseu, Un poâme . 

“en prose pulgarie relatiț a Pierre le boiteuz de Valachie, p..8, n. 2, 1912).
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| Alinarea vine repede pentru această aprigă femee, căci ea revine în grațiile 
Sultanului şi ale anturajului lui, pe vremea când Franţa sprijinea la tronul 
Munteniei, î în locul lui Mihnea ZI, po Petru Cercel (vezi n. 93—105). E cu deosc-. 
bire instructivă şi caracteristică pentru influenţa politică și firea acestei 
cumplite femei toată corespondenţa ambasadorilor francezi la Constantinopol 
cu regele Ilenric 11] și Caterina de Aledicis. (Hurm., Doc., 1, Supl.'1, pp. 48—72). 

313—314. A. 0. pune nota 2? la 314 (din Mosc), unde citează pe 1. Ham- 
; aner (op. cit.) în loc să citeze pe M. Crusius (op. cit., cartea III, p. 224), fiindcă 

aci găsim informaţia: € Michael Cantacuz. (inquit 7 Mari: 78 ad me Gerlach,) 
aere alieno ex parte liberalus, nunc regis Turcarun. . + agit :. id est, ul-seza- 
senis ducalorum millibus, quotannis, res in Aulam necessarias et pelles .pretio- 
sissimas moscobilicas emal » (vezi ibid, p. 67). - 

313. Cuvântul « Cazaclâu » (e cazacliu ») în legătură cu care se face citarea, 
„Îusemnează negustorul rus sau român care făcea. pe vremuri comerţ cu. vinut 
dela noi şi cu blănurile din Rusia, între Țările noastre şi Rusia pe de o parte, 
între Turcia şi Rusia pe de alta. - 

Cuvântul acesta e de origină turcească (kazacli = căzăcesc): şi îl găsim, 
“între altele, în balada poporană € Rada de unde spicuim: - 

15. . "i-l beau cazaclăi 
16. . Negustori de vii.“ ! 

19. .* 'Cazaclâu bătrân, 
20. i Și cu moartea 'n sân. - 

52. . Din cei cazaclăi * 
53. ” Negustori de vii. 

V. Alecsandri pune următoarea notă: Cazaclii : 'se- numesc unii negustori 
din Rusia, cari cumpără în tot anul vin dela Odobeşti şi-l duc peste Prut. 

Din conţinutul baladei ar rezulta poate că prin cazaclâi trebue să înţelegem: 
uu numai pe negustorii de vin: şi: de blănuri, care -făceau comerţul între noi 
şi Rusia, între Turcia și Rusia, ci și pe negustorii aducători de marfă din India. 
(Papuci în badii, aduşi din Indii) sau chiar de aur din Orient (Și ţi-oiu da eu 
(ie... şi un aşternut cu aur ţesut). Un adevărat cazacliu, cunoscut. în istorie; 
este Șaitan  Oglu. . : - 

; 315—318. M. Crusius, (op. cit., p. 274) arată, după e cum! am văzut, că 
suita avea 80 de oameni: alaiul de călăreţi. pentru cei doi gineri şi clericii 
pentru Patriarh care a întovărăsit pe cei doi gineri. A. n luând această 
informaţie a lui A. Crusius din Gh, Șincai, (op. cit., 218-—219) + 
cunoaște și amănuntul vizitei Patriarhului la Ducureţti, e care i-ar fi aa 
prilejul unei „pitoreşti pagini descriptive pentru evocarea alaiului și astfel
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utilizarea izvorului de a doua mână îi răpeşte autorului român posibilitatea de : 
a colora evenimentul şi în cadrul religios al unei asemenea vizite, e 

365. « Turcii îşi arătau măestria lor în jocul geridului » e o sugestie luată de 
A. 0. din balada « Serb Sărac» culeasă de V. Alecsandri. Iată pasajul: 

161 Iar Serb se tot ducea 

- De halca s'apropia 

Şi din fugă asvârlea 

Geridul său chiar. prin ea. 

Jocul acesta cu dgeridul era atât de răspândit la Turci încât poate îi privit 
«a jocul lor naţional. La el lua parte chiar Sultanul câteodată; De altminteri, 
graţie acestui joc, a pierit Soleiman moștenitorul tronului ocupat de Orlihan 
-Ghazi,. sultanul Turcilor Osmanlii, care a domnit între 1326 și 1360, ca suc- 

cesor al tatălui său. Osman 1. Urmașul lui Orkhan Ghiazi, în locul lui Soleiman, 

"a fost celălalt fiu al său, Murad I (1360—1389), îaimosul învingător al Crești- 

nilor dela Kosova la 1389 şi care a fost asasinat pe câmpul de luptă de către 
-sârbul, Miloș Kabilopici. (Vezi: Cesar Cantu, Histoire universelle, tr. Eugtne 

Aroux şi Piersilvestro Leopardi, t. XIV, Paris, 1847, cartea XIII, cap. II, 

p. 64). ÎN 
369. Iată pasajiul din « Mihu Copilul » la care A. 0. trimite în notă: - 

- "265 Iată, mări, iată 

! Că Mihu deodată 

In loc se opreşte, 

Pe Ianuş suceșie, 

Sus îl opinteșie, | | 

- 270 Jos încă-l izbeşie, Ă A 

Și'n genunchi îl pune 

Și capu-i răpune. 

377—379. A. 0. lămureşte prin nota la 378 (lucru) că expresia «altă că-. 

. ciulă » provine dela exhibiţiile desfășurate cu ocazia serbărilor la o nuntă dom- 

nească din timpul lui Constantin “Vodă Ipsilanti (1799—1801 în Moldova; 

1802—1806' în Muntenia). Izvorul lui A. 0. ne este necunoscut. Faptul că 

4.0. atată informaţia sa provenind dintr'o' tradiţiune, ar îi o dovadă că ne 

găsim în faţa unei transmisiuni orale. In orice caz, primul adept al explicaţiei 

lui A. 0. pentru expresia caltă căciulă» a îost N. Filimon, (Ciocoii Vechi şi 

nuoi seau ce naşte din pisică șoareci mănâncă, Buc. 1863, cap. XX, Teatrul 

în Țeara ' Românească) care spune “că expresia vine “dela € penirea unor sca- , 

matori Arabi și Turci care scoleau panglici din guri, înfigeau ace prin mușchii 

ndinilor, vărsau meiu pe nas și scoleau din cap o mulţime de căciuli ». La aceasta 

pune notă că « dela acei scamatori a rămas vorba « altă căciulă ». B. Petriceicu
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Haşdeu (Et ymologicum Magnum Romaniae, vol.I, Buc, 1886, p. 921), citână 

pasagiul din A. 0., contestă explicaţia dată. El susţine că zicerea a luat naştere 

din obiceiul atât dacic cât şi românesc de a se purta căciuli deosebite, după 

ranguri. (I. A. Zane, Proverbele Românilor, vol. III, Buc., 1899, p. 45). 

III 

226—227. Materialul din care A.0. şi-a întruchipat «Curtea lui Socol: îl găsim 

amintit chiar de autor. (Insemnări în « Convorbiri Literare», Iulic-Septem- 
vrie, p. 667, 1934), unde găsim: 4 Marţi la 19 Iulie <1860>... aşa dar după 

dejun, într'adevăr cam târziu, pe la unu şi jum. am plecat cu șase cai de sat ce 

veniseră de dimineață din Călimăneşti. Am trecut Olieţul cu luntrea şi apoi încet, 

încet am urmat pe malul drept al Oltului calea spre Râmnic. Dela Ostrov în jos, 

lunca Oltului se tot lărgeşte. Caii noştri nu prea erau vestiți ; la dealuri trăgeau 

foarte greu ; în sfârşit <ajungen:> dincolo de Gura Văii pe la Bujoreni, unde am 
văzut acel turu ce-mi dase acum trei ani, ideea despre chindia lui Socol», Acest 

citat mai prezintă și alt-interes, anume, că t Doamna Chiajna » îuseso scrisă 

în acelaşi an cu « Mihnea Vodă cel Rău», sau în orice caz cu trei ani înaintea 
apariţiei sale în € Revista Carpaţilor». 

249. Deşi A.:0. anunţă în notă. că până aci a urmat întâmplările istorice, 

servindu-se de izvoarele avute la îndemână, totuși el continuă să citeze 

izvoarele. 
288-—971, (Vezi n. II. 414—115), Mihail Cantacuzino, spre a se răzbuna, face 

să se strângă sinodul care îl învinovăţeşte pe Ioasaf [] de simonie şi îl dă jos din 

scaunul de Patriarh. Intre acuzatorii Patriarhului e delegat între alţii, Anton . 

Cantacuzino, desigur, rudă cu Șaitan Oglu. Sentința a fost semnată de cei 58 
de membri ai sinodului şi ca prevedea, pe lângă îndepărtarea din scaun, şi 

hotărîrea de a nu mai fi reales vreodată sau de a ocupa vreo funcţiune în. 

administraţia Patriarhiei, urmând să-și ducă zilele retras la Aluntele Athos 

(156%). Ioasaf Il însă nu s'a retras la Muntele Athos cum sună sentinţa, cia 

rămas. să locuiască în casa pe care şi-o cumpărase, după cum arată autorii 
citați de A. O. şi mai ales Martinus Crusius, (op. cit., cartea II, pp. 1710—174) 

E mai presus de orice îndoială, chiar dacă autorii n'ar arăta lucrul acesta, 

că totul a fost pus la cale de Mikhail Cantacuzino, în special dacă ne gândim - 

la faptul că un Cantacuzino (Anton) a fost printre acuzatorii Patriarhului | 

Ioasaf 1]. Acesta din urmă a încercat zadarnic ulterior să provoace o nouă 

judecare a sa spre a-și dovedi într'un cadru de perfectă obiectivitate nevino- 
văţia sa (Martinus Crusius, op. cit., cartea IV, p. 290), mai ales că ur- 
mașul său, Afitrofan, a fost înscăunat, graţie intervențiilor aceluiași Mihail 
Cantacuzino. - Di i
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Izvorul lui A. O. pentru nevinovăția lui Ioasaj este tot-Gh. Șincai, 'op- 
cil., II, p. 218), unde reproducând din Henricus Ililarius, (op. cit., p. %10), serie:. 
Pricinile mazălirei Patriarhului Ioasaf II nu sunt care le aduce soborul, ci acelea: 
suni numai minciuni, iscodite de Mihail Cantacuzinul. ..». Adevărul, în cele ce- 
“priveşte îndepărtarea lui Ioasaf, este cele întâmplate la nunta fiicelor Chiajnei.. 
„Acest Ioasaf II] este acela care a fost în corespondență cu F. Melanchton: 

în 1559, când amicul lui M. Luther căuta să apere Biserica Apuseană de ca-- 

lomniile venite din Orient şi să facă o paralelă între cele două Biserici, (1bid.,. 

pp. 364—484). Textul e publicat în M. Crusius, (op. cit., Appendix., p. 559). 
267. E vorba de Sultanul Selim II (1556—1574). 
_268—269. Aceeaşi eroare care pune în locul lui Petru cel Tânăr pe Petru- 

Șchiopul. , - i 
2710—271. De asemeni, Alezandru nu e îiul Chiajnei, ci e îratele lui Petru- 

Șchiopul, deci e fiul lui Mircea scoboritorul lui Mihnea cel Rău. Totul Pro-- 
vine din aceeași eroare iniţială, - | 

A. O. soeotindu-l pe Alexandru, ca fiu al Chiajnei, îşi închipue că măcelul 
boerilor e patronat de Chiajna. In realitate, Chiajna era pribeagă la Turci 
când se urcă pe tronul Țării Româneşti Alexandru J11 (1568). Pentru A. O, 
Chiajna ar fi obţinut tronul pentru celălalt fiu al său. Totuşi Chiajna, deşi! 

în exil, trebue să fi contribuit la dezastrul lui Șaitan Oglu care, la rândul său,. 
alungase “de pe tronul Țării Româneşti pe fiul ei... - . 

269-270. Mustafa este Lala-Mustafa- Paşa, preceptorul fiilor lui Soleiman 11 :. 

Selim şi Baiazid. EL era protejat de Ahmed Paşa, dar prigonit de Rustem Pașa,. 

care, când deveni Mare Vizir, îl retrogradă dându-i o funcţiune inferioară și 

anume aceea de Sângeac la' Safed. Intre timp, Mustafa ţesu un păienjeniș de 

întrigi împotriva lui Rustem, pe de o parte spre a se răzbuna, iar pe de alta,. 

căută să atragă pe cei doi elevi ai săi; Selim și Baiazid, spre a-și pregăti din. 

partea învingătorului eventual ascendenţa sa spre marile dregătorii. 

Intrigile lui Mustafa izbutesc şi Baiazid porneşte, răzvrătindu-se împo-- 
triva tatălui sau, cu o armată de strânsură (Mai 1559). In cele din urmă, după 

diferite lupte, “Baiazid este ucis de Turci în Persia, la 25 septemvrie 1561, 

unde se refugiase cu restul armatei sale. După moartea lui Soleiman II, se- 

suie pe tron Selim II, care avea toate motivele să fie recunoscător lui Lala-- 

Mustafa-Pașa. | - | , , o 

Mohamed Sohkoli, care cra Mare Vizir nu vedea cu ochi buni prezenţa lui 

Mustafa la curtea lui Selim 1] şi de aceea, în timpul campaniei împotriva Ara- 

bilor, îl trimite pe Austafa « Serascher » să cucerească Yemenul împiedicându-l 

în acelaşi timp să-şi realizeze misiunea. Guvernator al Egiptului era Sinan 

Paşa (vezi n. 52-68). Fratele acestuia, Aias-Paşa, fusese executat sub Soleiman II. 

fiindcă. favorizase şi dăduse ajutor lui Baiazid, fratele lui Selim. După această 

întâmplare, Sinan Paşa devenise inamicul lui Lala Mustafa Paşa, amândoi. .
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fiind însă dușmanii de “moarte al lui Mohamed Sokoli (J. von Namraer, op. 

«cit. vol. VI, pp. 120—121, 125, 368—369, 370—371). - 
Acesta a putut să vadă în punctul culminant al carierei sale cum i se pre- 

-găteşte. prima lovitură. din partea lui Lala Mustafa Pașa ajutat de Sinan Pașa, 

„care, deşi era dușmanul, preceptorului fiilor lui Soleiman, II, în schimb avea 

'și el o neîmpăcată „ură pe același Moliamed Soholi.. , 

" Tntw'adevăr, după cum ştini, Șaitan Oglu era protejatul lui Mohamed "So-. 

“holi, Șaitan Oslu nu împărțea veniturile sale ilicite decât cu Mohamed Sohkoli, 

făcând să se bucure şi Vizirii Piale şi Ahmed 'de- încasarea veniturilor stoarse 

din impozitele în natură puse de cl, nedând nimic vrășmașilor săi şi acelora 

“Marelui Vizir, anume, ' Sinan şi Mustafa. De aceea, aceștia. din urmă 

ohinură dela Sultan ca Șaitan Oglu să [ie adus în lanţuri dela Anhiale la Edi- | 

„ale, de unde nu putu ieşi decât plătind 55.000 de ducați (1577)... In sfârşit, 

„Soholi nu putu să-l apere pe Șaitan Oglu de acuzarea pe care Vizirul Musiaja 

| Pașa o formulă contra lui prin, intermediul Hanului Tătărilor şi după care el 

-ar fi fost cauza tuturor turburărilor din Moldova, a izgonirii la Alep a mamei 

Voievodului Moldovei (Chiajna) cu cei doi fii ai săi, ca şi a înfrângerii suferile 

-de ieniceri .prin instalarea celor: doi fraţi Petru şi Alezandru, ca: Voievozi ai Va- 

„dahiei şi ai Moldovei ». (3. von Hammer, op. cit., vol. VII, pp. 60—61). Din acest . 

-citat scoate A, 0., potrivit convingerii sale că Alexandru cra. îrate cu Petru cel 

Tânăr, ideea că mazilirea lui Potru cel Tânăr, îiind un serviciu tăcut lui Mohamed 

-Sokoli, aducerea lui Alexandru ar îi fost un serviciu făcut lui Mustafa de către 

Sultanul Selim II]. ” - Ă 
In realitate, nimic din toate acestea nu era adevărat. Singura concluzie Du 

“seare s'ar îi putut scoate din acest citat ar îi fost compătimirea lui Mustafa 

pentru Chiajna, numai că evocarea Chiajnei în toată această împrejurare era 

numai un simplu pretext pentru Mustafa împotriva lui .Sokoli, iar aducerea 

lui Alezandru, ca Voievod al Munteniei nu cra o satisfacție dată lui Mustafa, . 

-ci constituia un cap de acuzare a lui Mustafa împotriva lui Sokoli, deci toc- 

mai contrariul de cele arătate de A. 0. L 

La suirea pe tron în Țara Românească a lui Mihnea 17 Turcitul (1577), 

“Chiajna se amestecă iarăși în calitate de rudă, căci Mihnea cra strănepotul 

-de văr al II-lea al lui Afircea Ciobanul şi de aceea îl sprijină epitropisindu-l, 

deși mama lui Afihnea 17 anume Ecaterina Salvarezi, trăia încă. (Hurm., Doc., . 

IV, 2, p. 110). Inaintea urcării lui Mihnea II pe tron, se ivi un străin, medicul 

lombard Josso, care pretindea că e înrudit cu Voievozii munteni. Chiajna sîă- 

râma intriga lui Rosso, intrigă sprijinită pe făgăduielile unor bogate daruri” și 

-ale unei însemnate urcări a tributului. Chiajna pe lângă legăturile sale, face 

daruri mari și promite de asemeni urcarea tributului. Astfel izbutește să-i 

facă 'pe Turci să-l osândească pe medicul italian la galere î împreună cu boierii 
care stăruiau pentru cl (Hurm., Doc., TI, p. â), -
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In timpul domniei lui Mihnea II], producându-se « o răscoală a boerilor ba- 
sarabeşti din Mehedinţi, au fost omoriţi toţi conducătorii din ordinul lui Mihnea, 
și graţie intervenţiei Doamnei Chiajna. Turcii însă împinși de guvernul francez 
mazilesc în cele din urmă pe AMfihnea II şi aduc, împotriva Chiajnei, pe Petru. 
„Cercel care se găsea la curtea regelui francez, Henric III (1574—1589) cel, ce 
-a domnit sub înrâurirea mamei sale, Ecaterina de Medicis. | 

272-283 şi 395-399. Istoriceşte, moartea lui Radu Socol e întățişată 
„altfel sau cel puţin Cronica Anonimă ne-o înfăţişează altfel: e Deci atunci 
<în timpul domniei 'Iui Alezandru, după mazilirea lui Petru cel Tânăr> ! 
„boierii câţi erau pribegi încă au venitu de s'au închinatu toţi la Alezandru Vodă. 
După aceea, trecând. două luni, iar Alezandru Vodă au începutu de au tăiatu' 

-anulțime de boiarii, anume: Radulu, Logofătulu dela Drăgoeşti şi Mihnea dela 
Bădeni şi Stan Udrişte; Visliarul Tudoru delea Bucov şi Vladul Caplii i Pe: 
1raşco şi Calotă şi Sianu [iul Drăgulțeului şi Radulu Stolnicului dela Boldeşti 

" «şi Radulu, fiulu lui Socolu Vornicu ş și alții, sepemvrie 1» (Magazinul istoric pt. . 
Dacia, vol. IV, p. 215). - 

" „Constantin Căpitanul povesteşte astiel evenimentul: “« Deci trecând două 

duni, Alizandru Vodă au început a tăia mulţi. boiari anume : Radul Logofăt den 

Drăgoeşti și Mihnea den Bădeni, feciorul lui Udrişte Vistier şi Tudor dela Bucov 

-şi Vladul Caplii şi Patraşco şi Calotă şi Stan, fecior Drăguleţului şi Radul Stolni- . 

kul den Boldeşti şi Radul lui Socol Vornie şi pre alţii. (Magazin Ist., 1, p. 211). 

Gh. Şincai (Cron., II, ed. |, p. 229), reproducând pe Engel, (Historia Va- 

„achiae, part. 1, p. 293) scrie astfel: 4.. .căci deabia au trecut 2 luni și Alezandru 

„au omorit mulţi dintre dânşii, între carii au fost: Radul, Logoţătul din satul Dră- 

„goeşti; Mihnea, feciorul Vistierului .Forestie (= Udrişte); Toaderu din Bucov; 
Vlad Petraşcul; Calotă; Stan; feciorul Drăşulețului;, Radul Stolnicul din Bol- . 

-deşti și Radul, feciorul 'Vornicului Socol ». 

i 

45, “Gând.. Petru iu chemat la Constantinopol vine cu haraciul şi un. 

-dar suplimentar de 100.000. de galbeni, Cum e totuși pus la închisoare, Chiajna 

mai aduce din.tezaurul lui. Mircea Ciobanul, încă 130.000 de galbeni în afară 

de scule şi alte daruri. (Hurm., Doc., II, pp. 583—584, Albert de Vysz către * 

impăratul Maximilian II dela 26 iunie.şi 26 iulie 1568; Ibid, XI, Intr. (N. 

Iorga), pp. XIX-XX). Petru cel, Tânăr nu izbutește să-și i recapete tronul şi 

rămâne în temniţă, unde probabil că şi moare. 

'923—99. Ioan Vodă este Ioan Vodă cel Cumplit care a domnit în Mol- 

-dova între 1572 şi 1574. Acesta este numit în cronicele munteneşti (Cronica 

Anonimă), a Ionașcu Vodă», iar în cele moldoveneşti (Gr.. Ureche), Ion Vodă 

Armanul. 

37 
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'39-—40. Intre pribegi amintim pe un anume Patrașcu care se da. drept 

fiu 'al lui Pătraşcu cel Bun şi un altul Nicolae Basarab. Despre acest Nicolae 
"Basarab se crede că ar îi fost fiul lui Barbu Craiovescu, cu care și-ar fi măritat 

“Moise Vodă o soră Neagoslava la 13 februarie 1530 (Arhiv des Vereins, XV, 

pp. 59—60; Hurm., Doc., II, 3, p. 654). El ar îi căzut în lupta dela Viișoara 

- în August (1530). Nicolae Basarab era în legătură cu cardinalul Dolfino, cu 

ducele Bavariei, Albert III, cu “curtea din Viena. La 1569, pe de altă parte, 

un asemenea Nicolae Basarab ce pomenit tocmai la Segovia (N. Iorga, Preten- 

'denţi domneşti în secolul XVI-lea, în An. Ac. Rom., v. XIX, secţ. ist., pp.35—36).. 

Cercetări mai noui arată că tatăl lui Nicolae Basarab ar putea fi întradevăr 

Barbu Craiovescu, dar nu Barbu 7, care n'a avut copii şi care era îratele lui 

Pârvu, ci Barbu III care, la rândul său, era fiul lui Preda, scoboritorul Ini . 

“Pârvu |. (|. C. Filiti, Ban. Ol. şi Craiov., p. 22, (planșa). Acel Barbu Craiovescu 
care a căzut în lupta dela Viișoara a fost Barbu II, fiul lui Pârvu II, fiu, la 

rândul său, al lui Pârvu I. Nota pusă de A. O. nu indică pe Şincai, dar felul 

cum indică izvorul: Mag. Ung. reamintește cota bibilografică abreviată din 

istoricul ardelean (Magazinum, Hung.) care cita în latineşte. Izvorul lui Gh. 

Şincai este însă: Ungrisches Magazin oder Beytrăge .zur ungrischen Geschichte, 

Geographie, Naturwissenschaft:und der dahin schlagenden Literatur, vol.I, Sie- 

benbirgische Brieje, XIII, Presburg, 1781, p. 366. 

51—52. Baladele poporane publicate de V. Alecsandri .la care trimite 

"A. O. pentru -cuvântele: pătrărei şi cincărei, au servit şi pentru alte cuvinte 

ca: bahmţei şi desghinuri. - 

" Bahmeţi = cai tătăreşti în « Român Grue Grozovanul, »£ 73, De bahmeţi l-am să- 

răcit; 128 Un bahmet ce tot sărea; 182, Iar de ai bahmeţi fugari ş 18%, Bahmeţi 
iuți să mă gonească ; apoi în « Fata Cadiului e: 36, Din cincizeci de bahameţi,. 

bahameţi cu părul crej. - 

Pălrărei = cai de patru ani în « Român Grue Grozovanul »: 429, Un căluț 

cam pătrărel. : 

Cincărei = cai de cinci ani în & Român Grue Grozovanul »: 47, Ieșea * n vară 

cincărel. ' - , 

Desghinuri: < desbinuri> = lovituri sdravene de biciu în « Român Gruc: 

Grozovanul » : 147—148, Şi pe dânsul s'arunca, trei desbinuri că mi-i da. 

V. Alecsandri adaogă următoarels explicaţii cu privire la cuvântul « bah- 
meţi » : Bahmet sau bahamet, cuvânt de origină tătară ce denumeşte caii din Bu- 

geac. O mare parte din Basarabia poartă numele de Bugeac, de pe timpul năvă- 

lirii Tătarilor în sânul ei, în urma morţii lui Şte[an Vodă. Câmpiile Bugeacului 
hrăneau înainte un soiu de cai sălbatici ce erau foarte preţuiţi de Turci şi de Tă- 

tari. Asemine şi în Dobrogea, pe malul drept al: Dunării în faţă cu Basarabia de 
jos se găseau herghelii de soiu bun, Caii cei mai buni însă, cei mai frumoşi ! le 

/ăptură şi mai spornici la pas, erau caii din Xoldova.
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"- Cantemir zice în € Descrierea Moldovei », tă Turcii au un proverb care pome- 

neșie de frumusețea tinerilor Persiani şi de agcrimea cailor moldoveni. Acei cai 
erau foarte căutaţi de Unguri şi 'de Leși, pentru remonia cavaleriei ». . 

„72. Misir = Egipt. Cuvântul e luat tot dintr'o poezia poporană și anume: 
« Oprișanul » unde găsim în legătură cu faima cailor din Egipt: 

20% Dăruind chiar pe vizir 

Cu-armăsari dela Misir 

"Și cu pungi de bani, o mie 

_Să te lase pe domniel». 

„* A44—A114, Schitul Surpatele se află așezat în satul cu același nume apar- 

ţinând comunei Mănăstireni, pe coasta uneia dintre dealurile ce se scoboară 

din munţi şi muncele care despart valea Otăsăului de valea Govorei. Schitul 

a fost zidit în locul arătat pe la 1591 de către vestita familie a Buzeştilor în tim= 

pul lui Ştefan Bogdan sau Surdul care a domnit în Ţara Românească între 

1591 și 1592 şi apoi a fost refăcut de Marica Brâncoveanu. Ştefan Surdul a fost 

numit și Ilie Voevod; unele documente îl arată drept Bogdan şi Ștefan Bogdan, 

iar cronicarii îl numesc Ștefan Vodă Surdul. EL era fiul lui Iancu Sasul, feciorul 

natural al lui Petru Rareș şi al Mariei Paleologu. (A. Xenopol, Isi. Rom,., vol. 

V, ed. III, n. 125, pp. 46—47), ” 
. Otăsăul este ailuent al Bistriţei. ' | | 

„« Mânăstirea Dintr'un Lemn s e aşezată pe valea Olkisăului aproape de Râm- 

micul Vâlcii. Nu se cunoaşte anul zidirii, dar ea exista la 1579 în timpul dom- 

miei lui Mihnea II Turcitul, fiindcă în acest an, Voievodul îi face o danie (C. 

“Alessandrescu, Dicţionar geografic al Judeţului Vâlcea, pp. 126—127, Buc., 

1893). A. fost refăcută de zid de către Matei Basarab și prefăcută apoi de Șicjan 

Cantacuzino și soţia sa. :Păuna. . i Ia 

După ce scrisese « Doamna Chiajna», A. O. primise însărcinarea de a cer- 

ceta « monumentele istorice din judeţele Argeş şi Vâlcea (1860). . | 

Rodul acestor cercetări a fost înaintat Ministerului în manuscris, dintre 

care o parte s'a pierdut şi o alta a fost publicată (Buletinul Instrucțiunii pu- 

blice, 1865 şi 1866; Ateneul. Român, 1860; Columna lui. Traian, 1873; Re- 

vista Română, 1861. In Convorbiri Literare, s'au publicat « Insemnările» de că- 

- lătorie pentru aceste cercetări, şi. anume cele între marţi 28 Iunie 1860—9 

iulie > referitoare la Curtea de Argeş, 1915 p. 1134—1140, Noemvrie-Decemvrie 

1945, iar cele între 18 iunie 1860—joi 4 August, referitoare între altele la mâ- 

năstirea « Dintr'un lemn » şi € Surpatele » tot în Convorbiri Literare, pp. 636—631, 

Iulie-Septemvrie, 1934. In toate aceste cercetări, A. 0. a fost întovărășit. de 

pictorul 'Trenk -care lua schiţe de pe monumentele: vizitate. Cu.doi ani mai 

înainte, A. O. făcuse o altă călătorie în aceeași regiune unde îşi culesese datele 

pentru nuvelele sale (vezi n. III. 47—23, M. V.). Acum în 1860 notează astfel în 

" 37 
,
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legătură cu « Mânăstirea dintr'un Lemn» şi cu schitul « Surpatele s : e... „Mergem 
la-4 Mânăstirea dintrun Lemn » ce sa dărâmat. Odăi bune, tot ale mele de 'acum. 

doi ani... Am vizitat încă în ziua aceca (30. Iulie) și schitul a Surpatele ș... și 

am însemnat ce e mai vrednic de băgare de seamă. Paralele de plumb ale: schi- 

tului din, vremea lui Constantin Brâncoveanu,” apoi mai multe odoare date: de 

Doamna Maria, la acel schit. ce a fost vechiu făcut de Buzești... Mai de luat 

aminte e o Evanghelie îmbrăcată cu argint poleit, dată de Constantin Brânco- 

'veanu, pe când era Vel Spătar şi scrisă dania lui cu mâna sa. Ce poale de icoane 

şi aer de serasir minunat şi mai multe sangulii de pânză. de in subțire, cusulă cu 

mare fineţe pentru Maica Domnului | Sunt şi s/ite de însemnat, de stofe de catifea 

săpată pe materie de mătase groasă sau de mătase cu păr de cal. Am mai scris 

încă o scrisoare și Brâncoveanului, spre a-i cere voie.a deschide cutia în care se 

află la Horez, coroana cea de pietre scumpe a Maicii Domnului, şi care e acum 

pecetluită de Vodă Cuza ce a vizitat-o în anii trecuţi şi a rupt el însă pecetea Brân- * 

'coveanului.., Trenk face desenul mânăstirii după nişte grămezi de scânduri şi . 

o să sfârșească copia icoanei celei mari... Repede întoarcere la « Mânăstirea 

dintrun Lemn»... Am dat şi noi să ne pomencască la « Mânăstirea dintr'un 
iLemn » şi la « Surpatele» (pp. 674, 678, 679). 
;+123—427. In 4 Însemnări despre monunmetele - istorice din judeţele Argeș 

şi Vâlcea n, 1860, (Convorbiri Literare, LXVII, 7—9, Iulie-Septemvrie, 1934), 

găsim următoarea notiță: e Am scoborit pe-Govora până la Stoieneşti, apoi am 

luat o vale lăturalnică în dreapta, am trecut în lunca Atăsăului la Pietrari şi. am 

urmat drumul până la mânăstire. Când eram pe aproape a ieşit luna şi mi-a 

înfățişat lunca Atăsăului astfel precum o descrisesem în .« Doamna .Chiajnă ». 

Mi s'a părut că descricrea mea a fost exactă şi m'am bucurat. Era trecut de 12 

ceasuri, când am sosit la « Mânăstirea dintrun Lemn, (pp. 677-678). 

132—133. ;..calul său ce' n goana mare se așternea drumului ca suflarea 

" de vânt pe iarba de pe câmp... reprezintă î în proză faimoasele versuri din « Toma 

„Alimoş» (99—101). | : - 

e Așterne-te drumului 
Ca şi iarba câmpului, 
La suflarea vântului! 

155—164, In legătură cu faimosul copac şi cu icoana Maicii Domnului 
pe care A. O. le leagă în țesutul nuvelei cu Radul Socol, iată ce găsim în alo: 
sale + Insemnări» (Conv. Lit., LXVII, 7—9, 1934): « Sâmbătă dimineața 30 
Iulic <1860> ploua, dar ploaia a încetat curând şi soarele a ieşit [rumos. .. Eu” 
am vizitat bisericuţa de lemn din deal <Mânăstirea dintr'un Lemn?> ce după . 
multe focuri, este azi prefăcută de tatăl cucoanii Bichii, mama Lahovăreştilor ; 
într'însă se mai păstrează ceva icoane din biserica -de jos, lucrate.când cu Con- 
slăntin Brâncoseanu Voievod sau cu Matei Basarab. Alăiuri e şi rădăcina gorunului
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cel mare ce"sa surpat de câţiva ani; tulpina lui. uscată, găunoșită şi putre: 

zită e alături. Țăranii, viu şi iau bucăţi dintr'însa de a fierbe şi de-a bea de fri- 

guri, alât e de mare veneraţia acestui loc. Am desbrăcat și icoana tea mare de [aţa-i. 

de argint și am văzul că peo parte e zugrăvită pe pânză « Judecată din Urmăa, cu 

„numirile scrise sdrbeşti, iar pe cealaltă, Maica Domnului zugrăvită pe lemn şi 

stricată pe cât se poate. Numai obrazul Maicii Domnului e mai bine conservat. 

Cine mai ştie pe unde o, ţi. fost ascunsă în vremile răsmirițelor trecute? 

- Ţin minte numai că, când cu Tudor Vladimirescu, o dusese la Pătrunsa <un 

„schit din apropiere», iar când cu Cârjaliul a dus-o împotrivă la Bistriţa, unde ' 

„s'a afumat de focul ce-l făcea pustnicul în peşteră. Imbrăcămintea de argint ce o. 

poartă acum, e [făcută de Radu Golescu.la 1812, dar mai areşi alta, precum şi co-. 

roană, cercei, brățări şi alte multe scule ce sunt, împreună cu cele mai de preţ 6-.! ! 

doare.ale mânăstirii, duse la Horezs.: aa 

233—236. In legătură cu faimoasa tradiţie despre icoana Maicii Domnului 
dela « Mânăstirea dintrun Lemn iată ce scrie Radu Popescu: 4 Jar aicea în. 

Țară s'au arătat o minune. mare vrednică de scris, fiindu Doamna <Păuna> lui” 

Şiejan Vodă <Cantacuzino> la mănăstirea de Un Lemn, mergându pentru evlavie, - 

în zioa de S|âniă Maria Mare, kăndu au tăiat pre Konstantin Vodă < Brâncoveanu». 
şi pre feciorii lui în .Țarigrad, într'aceeaşi zi o au ajuns şi pe Doamna la. 

mănăstire o nevoie mare, de Jăcea toate grozăviile şi ei nici cum nu socotea. că au' 

venit bătaia lui Dumnezeu, de le plăteşte după faptele lor...». (Mag. Ist., IV. 

pp. 32—33). . « ! IE : E 

„4.0. s'a folosit de legenda icoanei făcătoare de minuni pe care a pus-o în 

legătură cu familia lui Radu Socol și, fiindcă mânăstirea cu icoana exista di-. 

nainte de. 1579, i-a determinat întemeierea, prelungind legenda, (înainte de. 

1568). prin evenimentul imaginat în nuvelă cu fata cea părăsită“a Chiajnei,. 

După cum se vede, chiar atunci când A. 0. brodează literar o serie de fapte 

imaginate, ţine ca făgaşul lor să aibă un sens şi legături istorice, - . 

" Nota pusă în josul paginii nu poate îi străină de însemnarea lui Grigore 

Alezandrescu din. al său € Memorialul de călătorie » scris la 1842. ..: 

Creaţiuni legendare în legătură cu icoana făcătoare de minuni a Maicii. 

Domnului sunt nenumărate la credincioşii ortodoxi. o : 

- Iată câteva dintre ele relatate de M. Beza: - | 

4 Cu înfăţişarea de cetăţuie, Ivirul e aşezat pe malul apei. Din larguri apăru, 

străluminând odată, icoana Maicii Domnului. O luară uimiţi călugării; ci, de: 

oriunde o puneau, se întorcea totdeauna deasupra porţii mănăstirii; de acecu 

i sa'zis Portaitisa. Intru adăpostul ci s'a clădit și o biserică la 1689: « zugră- 

vită-cu cheltuiala Domnului Vlahiei, Șerban Căntacuzino » cum spune inscripţia. 

pe uşe >. (Marcu Beza, Urme românești în Răsăritul Ortodoz, Buc., 1935, p. 52). 

- In Megalinaria, scrierea lui Constantin Daponte, la pag. 112 se găseşte repro- 

ducerea icoanei Maicii Domnului, făcătoare de minuni, a Sărindarilor din. 

p
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Bucureşti (Ibid., p. 59), biserică zidită la 1652 de Matei Basarab pe ruinele alteia. 

vechi. S'a dărâmat la 1896. Ea se găsea în faţa Cercului Militar de astăzi. 

- Manuil Comnenul a dăruit unei mânăstiri din Insula Chipru o icoana a Maicii. 

- Domnului care de nenumărate ori a scăpat din flacările ce au mistuit mână 

stirea în mai multe rânduri și multe alte minuni a săvârşit, (did, p. 61). 

Cică Elena, mama lui Constantin cel Aare; constrânsă de furtună s'a ăciuiat 

odată pe un țărm acoperit de copaci al Parosului, unde a întâlnit o icoană a 

Fecioarei Maria. Inchinându-i-se, a visat noaptea locul ascuns al crucii răsti- 

tignirii, la Zerusalim. Intru pomenirea minunii, Elena a zidit mânăstirea ce so 

numea înainte Catapoliani. Legenda e pomenită 'şi de Nicolae Mavrogheni, - 

întrun hrisov al său din 1787 care se aîlă în biblioteca Silogului Filologic Elen, 

din Stambul (Ibid., p..158) şi a fost publicat de N. Iorga (Fundaţiunile Dom- 

nitorilor Români în Epir, în An. A. R., t, XXXVI, 191%, pp. 895—897).: 

Cică pe locul de astăzi al mânăstirii (Alahera din Chipru) se întindeau 

cândva deșisuri:grele, Inăuntru-le, un pustnic de cealaltă parte a văii, zări o 
lumină ciudată. Și merse într'acolo. Pe cât se apropia,. pe atât lumină stră- 
îulgera mai viu, arătând la un timp ochilor miraţi ai pustnicului o icoană — 
chipul Sfintei Marii. Şi pe când pustnicul se întreba nedumerit, cum s'o poată 
lua dintre frunzişuri, iacă jos un cuţit! Il ridică, tăie cu el crengile şi scoase 
icoana. De aceca şi acum un cuţit atârnă pe icoană, ţinută evlavios în bise- 
rica Maheralei. Icoana crede-se a îi opera Evanghelistului Luca și, spre deosebire 
de multe altele, reprezintă pe Maria singură, îără Iisus în braţe. (Ibid., p. 67). 

Această ultimă legendă e mai aproape, prin conţinutul său, de.pasajul 
din A. O. lucru care l-a observat şi M. Beza: e Această legendă chipriotă şi-a 
Jăcut drum şi în bolclorul nostru şi sa prins de obârşia mânăstirii Dintr'uh Lemn: 
Al. Odobescu i-a dat vestmânt literar în e Doamna Chiajna s, unde-i vorba de o zare 
luminoasă ce creşte ca un luceaţăr şi pare că iese din sânul unui stejar ». 

Ca și icoana Mânăstirii, Mahera, icoana Mânăstirii Dintr'un Lemn, «se . 

vice a îi una din cele şapte de Luca Evanghelistul zugrăvite >, (op. cil., p. 67). 
_231—219. Ciocnirea între Petru Șchiopul alături de fratele său, Alexandru 

Vodă, şi având o armată compusă din Turci, Munteni şi Unguri și Joan Vodă, 
în fruntea Moldovenilor şi a Cazacilor, e arătată de A. O. că ar fi avut loc la 
Săpăţeni, indicând ca izvor pe Constantin Căpitanul. In cronica acestuia însă 
nu se arată locul, ci se spune că fraţii s'au întâlnit la Brăila «și de acolo s'au 
tras spre Moldova » (Alag. Ist., 1, p. 214), De asemeni, nici Gr. Ureche nu arată 
locul bătăliei. Cronica Anonimă arată însă că 6 atuncea Alezandru Vodă, încă 
«au eșilu la întâmpenarea lui Petru Vodă, jrăţine-seu, de au făcutu ospeţu la 
satu la Săpăjeni. (Mag. Ist., IV,. p. 275). 

Ciocnirea a avut însă loc, graţie documentelor, la Vadul ce se chiamă Doamna 
lângă satul Ziliște aproape de Râmnic, (B. P, Haşdeu, Ioan Vodă cel Cumplit, 
p. 88, Buc., 1865). - - n
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„Felul cum e înfățișată începerea ostilităţilor de către A. O. care. arată că. 

Petre Șchiopul aştepta nu o luptă, ci închinarea boerimii moldovene pătre. 

moul Domn, aceasta fiind o strategemă a lui Joan Vodă cel Cumplit, mai ales 

în Constantin Căpitanul (op. cit., p. 214), dovedeşte că A. O. reproduce 

fidel indicaţiile cronicăreşti, (Constantin Căpitanul, - loc. cit. şi Cronica 

Anonimă, loc. cit.) iar locul luptei, după Cronica Anonimă. Insă prezenţa 

Chiajnei în tabără, înfățișarea lui Dumbravă Vornicul în cortul Muntenilor, 

discuţia care urmează şi uciderea Chiajnei toate acestea sunt elemente de 
Mantazie. i : . 

lată cum înfăţişează Gh. Şincai (Cronica, Il, p. 222) evenimentul, citând 

pe Anonimul românesc:. (...și întâlnindu-se amândoi fraţii la Focșani, au 

venit boierii Moldovei cu oaste și, lovindu-i fără de veste, i-au biruit: Petru Vodă 

au fugit la Brăila. Aleksandru Vodă la Oraşu în Ialomiţă. Iară boerii' Moldoveni 
au rădicat erei Româneşti pre un Vintilă, pre'.carele,: bătându-l Aleksandru 

“Vodă cu oamenii săi, l-au omorit ». : 
„274, Petru Șchiopul şi Alexandru erau într'adevăr îraţi, dar nu erau copiii 

-Chiajnei şi ai lui Mircea, după cum s'a văzut din atâtea note anterioare, dar 

A. 0O., graţie erorii istorice, de care el nu cra responsabil, continua să fie con- 

gecvent cu sine însuşi. o. 

267—968. In Cronica Anonimă, singura- care pomenește. de Dumbravă 

Vornicul, ni se arată că Alezandru Vodă a fost acela care ar fi poruncit lui 

Dumbravă Vornicul să vie spre închinare la Focşani. (Mag. Isi. IV, p. 275). 

291—292. In necontenita sa grijă de a reda culoarea locală, A. 0, 

pentru descrierea cortului în care se găsea Chiajna, în mijlocul oştirii pe care | 

o aduseseră Petru Șchiopul şi Alezandru împotriva lui Zoan Vodă cel Cum-. 

plit, întrebuinţează indicaţiile din « Român Grue Grozovanul » pentru înfăţi- 

sarea cortului Hanului tătaresc, Ghirai., 
. s 

7 Mlulle-s, frate'şi mai multe 

Corturi mari, corturi mărunte | IN | 

Jar în chiar. mijlocul lor 

10 Nalţăse-un cort de covor 
"Un cort mare şi rotat, 
Poleit şi nărămzat 

__Cu țăruşi d'argint legat 

14% Par'că-i cort de împărat. 

309—311. Munteanul îi om viclean, nu-i ca moldoveanul ortoman- şi dănos 

la mână şi la suflet fălos. Cuvântul « ortoman » care, figurează în « Mioriţa» şi: 

a Balaurul» din. culegerea de poezii populare a lui V, Alecsandri (Poezii 

populare, Balade, cântice bătrânești adunate și îndreptate, Iaşi, 1852—1853)..
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însemnează om voinic şi bun, adică om adevărat şi iar în înţeles etimologic, drepe 
la mână, adică onest, - , e a i 

Di 15 Ca să mi-l omoare 
"Pe cel Moldovan, ! 

Că-i mai ortoman rr. 
e (Mioriţa). 

17 Zată *n lungul drumului 
19 Că venea, mări, venea 
21 Un viteaz de ortoman | 

po î. a (Balaurul) _- , 
_- în balada € Român Grue Grozovanul + din aceeaşi colecţie, în ediţia dela 1852 

s'a tipărit din eroare următorul pasaj astiel:.. .  - - 
! : 161: Să nu-i vinzi <calul> la vreun Muntean 

Că AMunteanu-i om viclean, : 
Ci să-l vinzi la un Român, 
Că-i om drept şi bun stăpân 

165 Și de mână mai dănos ' 
Şi de suflet mai duios. | 

In ediţia următoare (1866), V. Alecsandri rectilică eroarea: 
161 Să nu-l vinzi nici la Litean, “ 

o : “Că. Liteanu-i om viclean, . 
A. 0., având la 1860 ediţia dela 1852—1853 s'a folosit de aceasta, deşi pasajul e cam lipsit de sens (nu Muntean, ci Român) şi a pus în gura Vornicului Dum-, „bravă cuvintele Hanului Ghirai. din ediţia dela 1852. i 327—333. Nota lui A. 0. indică între izvoarele „sale: Constantin Căpi- "tanul, Gheorghe Şincai, I. Chr. Engel. Adaugă apoi. ăși alții», | o Acest adaus reprezintă, fără îndoială, izvoarele pe care A, 0. le găseşte- “în Cronica lui Gh. Şincai şi anume: Henricus Spondanus in Continuatione Ba- - ronii ad anuum 1574, n. 12 seg.; Leonhardus Gorecius in Descriptione belli Ipo=. -.niae, p. 27, 35 seq, 3 Me Annales Siculici ad. . a 3 Constans Miron in Ms. Chro-. ': nico Valachico, cap. 55; Engel, in list. Valachi, part. 1, p. 224 şi Historia Mold.,. - p. 226. .. Ma . 

PSEUDO-KINIGHETIKOS 
pi a 

1—6. „Cartea 'lui C. C. Cornescu (Manualul  venatorului,. NIX-+192 “pe Bue. 1874) apare în acelaşi an cu cartea lui A. 0. | i * Ea conţine: o introducere 3 apoi partea I: Despre puşcă: $ 1. Notiţă istorică: asupra armelor de foc, ş 2, Noţiuni despre construcțiunea puștii, $ 3. Principii! -
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asupra modului de a încărca pușca şi de a trage ; partea II: Despre e câine: Ş 1. 
Calitățile şi rasele câinilor de vânătoare, $ 2. Consilii pentru: dresarea câinilor ;" 
-partea III: Despre vânat: Ş 1.. Vânatul cu păr, $ 2. Vânatul cu pene; ancxe:]1," 
Despre boală jigodiei, tradusă după C. H. Hertwig; II, Medicamente pentru: 
oalele câinilor, după | H. „Robinson; III, Lista autorilor consultaţi pentru acest. - 
manual, * -. 

In introducere ca și în restul cărţii sale, autorul dă câteva citate și amă- 
nunte istorice pe care A. 0. le reia, înmulţindu-le și desvoltându-le; după cum 
se va vedea în cele ce urmează, De altminteri, parcurgând introducerea din” 
Manualul vânătorului, ne dăm foarte ușor seama cum cartea lui A. O. este v.- 
amplificare și o completare a acestei introduceri. A. 0. a 'lucrat însă cu 'simţ : 
artistic, talent literar şi autentică erudiție. In introducerea lui C. C. Cornescu, 
între “diferitele citate (Cartea facerii, cap. X, vers: 9; Omer; Xenophon; 
Plutarch ş Virgiliu, Eneida, IX, vers 603; Horaţiu, Epistole, I, 18, 49 şi Ode, 
I, 1,25; “Pliniu cel Tânăr, Panegyricus, $ 81; Oppian; Gratie Faliscu; Tacit,: 

De moribus Germânorum,.$ 17; Cronicele Moldovei ; 3 D. Cantemir, Descriptio: 
Moldavaie, partea II, cap. IX; Gaston de Foix, Les deduits de la chasse auz Ă 

bestes sauvaiges ; Froissard, se găseşte în special una pe care A. 0. nu a utilizat-o 

de loc. E vorba de povestea de: vânătoare ce se află la baza începuturilor” 

„legendare ale Moldovei. C. C. Cornescu citează pentru această Letopiseţele 

publicate de M, Kogălniceanu; apoi. iconografia publicată de V. A, Ureche în: 

Buletinul Instrucțiunii publice unde se reproduc prin desemne nişte vechi 

sculpturi pe fildeș, reprezentând această legendă; și în fine pe V. Alecsandri 

pentru balada, Dragoş, E. cel puţin ciudat că o asemenea legendă nu e utilizată 

_de A. 0. A fost fără îndoială o scăpare din partea lui A. 0. 'care s'a inspirat” 

din introducerea lui C. C. Cornescu şi a omis un element atât de sugestiv 

| pentru toată broderia verbală şi asociativă din Pseudohineghetikos. 

De altfel, 4.0. spune însuşi: (1V.214—219), adresându-se lui C. Cornescu 

că 'a fost inspirat de el, că a fost vina lui'de a cetit şi a citat atâtea scrieri: 

« Cine. te-a. pus să .înşiri de aceste nume în Introducţiunea ta, însoţindu-le cu. o 

“grindină de citațiuni latine? ni: calitatea .mea de academic, mi s'au aprins căl- 

"căile de focul clasicităţii şi iată pentru ce ai fost silit să rabzi, în acearlă epistolă, . 

o contrabombardare de versuri latinești, ba chiar și elinești. Acum ţine-te bine 

și de aci înainte». - | 

Sub-titlul: Difficiles nugae. (Martial, Epigr, II, 36) este un motto al întregii 
lucrări. Într'adevăr, sensul expresiunii este de « obositoare (grele) nimicuri şi 

ar putea sluji ca un fel de glosă pentru titlul operei: Fals tratat de vânăloare 

( Pseudokineghetikos). Spiritul epigramatie al acestui titlu este destul de stră- 
„_Yeziu, prin lipsa de sistematizare și de seriozitate solemnă ce trebue să carac-' 

terizeze un adevărat tratat și care, în scrierea lui A. 0., este împlinită printr'o 

" amuzantă înseilare asociativă-de idei în jurul vânătoarei, spre a alcătui un 

Ss
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veritabil eseu, în sensul iranţuzesc al cuvântului. A. 0. însă sc scuză, glumind, 

când arată că, nu e un adevărat tratat, ci unul fals, dar, spre a glumi din nou,. 

se exprimă în grecește, ca să dea operei sale totuşi o haină,de pedanterie cărtu-; 

rărească. Difficile nugae, care constitue o explicare tot epigramatică a titlului, ne. 

Jămureşte că tratatul e fals, fiindcă e alcătuit din nugae (== nimicuri) cu care 

“s'a căznit totuşi din greu să. scoată efecte însemnate (dilficiles), strădanie care. 

"i-au mistuit puterile dar... nu a-izbutit până în cele din urmă să obţină ceva. 

"Fireşte că acest motto trebuia să fie în latineşte, pentru același motiv pentru 

care titlul era în grecește, adică spre a păstra ţinuta ştiinţifică a lucrării sale. . 

A. O., „prin:aceasta glosă latinească ce serveşte drept motto . operei sale cu 

titlu grecesc, parcă ne şopteşte să nu luăm în serios aparențele, căci cartea 

lui e alcătuită din nimicuri din care a voit, dar nu a putut scoate nimic, cum 

se întâmplă cu oamenii din epigrama lui Marţial unde sunt ridiculizaţi cei ce 
se căsnesc din greu să fie spirituali, cu simple nimicuri, adevărate prostii copilă- 

rești, fără să ajungă, îirește, la rezultatul dorit. . A 

Această : auto-epigramare din titlu și din moito se potriveşte de minune 

cu tonul glumețţ al întregii “Iucrări, unde valoarea ideilor ce se aştern prin.su- 

gerare peste pivotul cinegetic. sau îl încercuiesc numai pe cale asociativă, iese la 

iveală mai ales prin tehnica ironiei şi a spiritualului, 

Iată fragmentul din epigrama lui Marțial la care se referă A. O. 

Turpe est difficiles habere nugas 

Et stultus labor est ineptiarum 

N (Cartea TI, LXXXVI, Ad Classicum) 
4.0.2 tradus mai departe aceste versuri ale epigramei lui Marţial şi anume 

în cap. IX în felul următor: - ! 

« Prost lucru este când se ţine omul de glume nevoiaşe 

„Și nerozească treabă sunt fleacurile», - 

8—15. Iordache “Golescu, (Pilde, povăţuiri, cuvinte adevărate și poveşti, manus- 

cris în B. A. R. şi în Biblioteca Naţională din Iași, ambele citate de |. “Zane, 
(Proverbele Românilor, Bucureşti 1895, vol. I, p- 455) prezintă zicătoarea în felu 

următor (Mss dela Iaşi. p. 87). . 

Dacă e curcă 

Ce să'n curcă 

In calea vânătorului? 

După Iordache Golescu, cel dintâi care utilizează zicătoarea este A, 0.,. 

apoi.P. Ispirescu, Zicători populare în s Revista pentru istorie, arheologie şi 
filologie », III, p. 158, Bucureşti, 1885, urmează 1. Zane, Proverbele Românilor. 
(vol. I, p. 455), precum și prelucrarea în formă. de anecdotă a lui T, Spe- 
ranţia, Anecdote populare, (vol. I, Buc, 1892, p. 100.: 

+
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30. encomion sau engomion (din : gr. egkomion = elogiu), In antichitate 
«ra o odă, un cântec de slavă sau chiar o cuvântare în cinstea, învingătorilor. 
la jocurile publice, a Împăraţilor bizantini sau a unui ilustru personaj; mai. 

însemna și panegiric sau discurs funebru în genere.. Metrul encomiologic era. 

numele versului elegiambic întrebuințat mai ales în panegiricul versilicat.. 

18—25, Cânticelul dascălului Caracangt are un izvor ce ne este necunoscut, : 

In Anton Pann (Povestea Vorbei, 1,1853, p. 116) găsim ceva asemăniitor, ceea ce. 

dovedeşte că A. 0., a utilizat o variantă. M. Gaster (Literatura populară română,, 

Buc, 1883 p. 161—162), analizând tema aceasta poporană, o găseşte ca fiind 

originară din « Titlu Buhoglindă » (Braşov 1846) de unde o ia şi Anton Pann.. 

13. Xavier de Maistre (1763—1852), scriitor. francez, care a trăit o mare: 

parte a vieţii sale în Rusia. A. scris «le Vozage aulour de ma chambre» (1794), 

care e un fel de răspuns la faimoasa carte a scriitorului englez L. Sterne, s.A 

Sentimental Journey» (1768). A mai publicat: sle Lepreuz de la cite d' Aoste» (1811); 

«les Prisonniers du Caucase el la Jeune Sibtrienne » (1825). Ca un îel de urmare. 

a primei cărţi amintite, a scris « Ezpedition nocturne autour de ma chambre o. 

85. Nimrod. (Nemrod 'sau Nevrod) este,' după Vechiul. Testament (Cartea, 

Facerii, X, 3—13).. fiul lui Fus, care, la rândul său, descindea din Zam, unul 

din fiii lui Noe. Nimrod e socotit în Biblie, ca întemeietor al împărăției babi- 

Joniene şi unul din vestiţii vânători ai acelor timpuri. Despre: Nimrod vorbeşto 

şi C. C., Cornescu (op. cit., p. VII). j 

Istoricul babilonian,, Beroz, (născut la 330 a. Chr,) şi care a fost contim- 

poran cu Alezandru cel Mare, arată că Nimrod a fost primul rege al celei de a 
doua dinastii domnitoare în Babilon, Istoricul evreu, Josephus Flavius (37—95),, 

contimporan cu iNeron şi Vespasian şi care este autor al mai multor cărţi între 

care: « Războiul iudaica (7 cărţi), « Antichităţi iudaice» (20 cărţi), «o Autobiografies 

şie Elogiul Machabeilor ș, toate scrise în grecește, susţine că Nimrod a fost acela 

care a construit faimosul turn babilonic. Fragmentele cunoscute din opera lui 

Beroz se află intercalate în scrierile lui Josephus Flavius. n 

"Tată câteva amănunte din ciclul legendar al Sfântului Hubert, consemnat 

de hagiograii: EL ar îi fost la început curtean în palatul din Metz al regilor 

Neustriei şi anume în timpul doamnei lui Thierry 111 (673—691), fiind în ser- 

viciul primarului regal, Pepin d'Heristal ; după altă tradiţie, el ar fi Îost chiar 

primar regal în palatul regilor din Austrasia. li plăcea aşa de mult vânătoarea, 

încât plecă la vânătoare odată, chiar în Vinerea Siântă. Intr'o zi, pe când ur-, 

mărea un cerb în pădurea 'Ardenilor, (vezi n. IV. 136—186), animalul se 

opri şi Hubert văzu între ramurile coarnelor scânteind crucea Mântuito- 

rului, în timp ce “un glas nevăzut spunea: 4uberi, gândește-te la slujba 

lui Christos, părăseşte această vieaţă plină. de plăceri lumești 2, „Atunci „Hubert 

renunţă la traiul său de până atunci şi se duse la Roma, unde se înfățișă Papei 

Sergius, care îi: dădu drept călăuză în vieaţa pământească pe Sfântul Lamberi,,
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„Acestă îl ţinu pe lângă sine şi hizotonisinău-l, şi-l a asocie în, conducerea dio- 

cesei, unde la-'708, după moartea sa, urmă în scaunul episcopal Sf. Hubert. Ca 

episcop al Liâge-ului, Hubert, numit acum Apostolul Ardenilor. era cu mare 

“milă: pentru. săraci, cărora le: împărțea veniturile 'sale şi lupta din răsputeri: 

spre a combate idolatria. Pădurea Ardenilor, unde J/ubert, a văzut cerbul pur- 

tător de cruce, servea' de cuib multor păgâni. De aceea, el a pătruns în inima 

pădurii acolo unde ' vâna pe' vremuri, şi a distrus idolii, - Dumnezeu îi dăduse 
darul de a face minuni, tămăduia bolnavii şi gonea duhurile rele din trupu-: 

“zile celor stăpâniţi de diavol. Presimţindu-și moartea printr'o adevărată re- 

velaţie, cu un an înainte, el se pregăti ca un sfânt, şi-şi dete duhul la 30 Mai 
127. Corpul său îu depus în biserica Sf. Petru din Libge, A fost canonizat și este 

„prăznuit de Biserica Apusului la 3 Noemvrie:;: 

„CC. Cornescu (op. cit,; p. XI) vorbeşte şi el despre SI. Hubert, . 
» 92—93,- Zicătoarea este proprie a lui A. 0. Intr'adevăr 1. Zane (op. cit. 

vol, I, pag. 633) care a consultat toate producţiunile şi textele folclorice din* 
limba noastră, o consideră coufecţionată de A; O. și îi dă următoarea „pi 
caţie: 4 Sa zice. despre cei agiamii într'o meserie, într'o afacere». 

94—95. « Et in Arcadia ego » sunt cuvintele ce servesc drept epitaf pe mor:: 

” mântul ce figurează - într'unul 'din tablourile pictorului francez, Poussin, 

" scripţia funerară, caută să o descifreze. Cu greutate parcă silabiseşte cuvin-. 

(1594—1665). Tabloul este cunoscut sub numele de 4 Les bergers d' Arcadie o: 
şi se află astăzi în muzeul Luvrului. El reprezintă o scenă pastorală. La 

marginea unui drum de ţară, se află trei. păstori şi o fată în faţa unei lespezi 
tumulare, Unul dintre ei, îngenunchiat pe un picior, cu mâna întinsă spre in= 

tele: '« Et in Arcadia ego » prin care cel dus dintre vii amintește trecătorilor 

că şi el a fost dintre aceia care s'au bucurat de rodnicia Arcadiei,, unde cerul: 

este totdeaună senin, munţii limpezi şi oameni fericiţi, întrucât poezia pastorală” 

a Grecilor din antichitate a făcut din această regiune a Peloponezului resedinţa: 

fericirii pure pe care: numai păstorii, cei crescuţi în sânul naturii, potsă o guste. 

Cuvintele de pe piatră vor să spună: parcă părerea de rău a aceluia care 
nu va mai vedea frumuseţea plaiurilor și nu se va mai adăpa din fericirea 1 te- i 

restră pe care numai Arcadia e în stare să o dea, 

200. N. Gogol (1809—1852), autor epic şi dramatic rus. Prima sa culegere 
de schiţe și nuvele a fost la 1831,-« Serile la ferma din Dikaniyka:; urmează. - 

« Mirgorods, apoi « Taras Bulbas (1832). Mai târziu apar: € Proprietarii de altă 
dată» ş e Cearta lui Ivan Ivanovici cu Ivan Nikiforovici » ; « Mantaua. La 1842, 

după 'o călătorie la Roma, unde a scris: Scrisorile religioase, N. Gogol publică: 
« Aventurile lui Cicicov sau Sufletele moarte, :.. -  - a, 

Ca autor dramatic, între altele, a scris e Revizorul s. (4836). A 
Celo mai de seamă scrieri ale sale care au foat traduse în mai toate limbile: 

curopene sunt: eTaras Bulba s, « Sufletele moarte 3 şi «Revizorul». In literatura 

N
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xomânească . « Mantaua» a servit ca punct de plecare pentru a preluarea lui 
- J. Al, Brătescu-Voineşti în schiţa « Blana lui Isaia». Sa 

101. Tămădăienii, -vânători de. dropii de băştină cari neam de „neamul 
dor au rătăcit prin Bărăgan... . A. 0. vrea să:spună tocmai contrariul decât 
-ceea ce rezultă din text, căci neam de neamul lor însemnează nimeni, nu toţi. 
“Construcţia corectă ar îi neam din neamul lor. In plus, prima construcţie, cea 
“contrarie intenţiei autorului, trebue, în înţelesul ei curent, -nu în cel din text, 
„să aibă predicatul la forma negativă: cari neam de neamul lor m'au rătăcit. De 
fapt A. O. a întrebuințat o expresie și contrarie ca. înțeles şi greşită ca con- 
strucţie. ia De 

II 

„n 19——25,' Amănunte în legătură "cu vizita lui A. O. la Balta Altă le găsim 

i într'o scrisoare a lui adresată mamei sale ce poartă următorul loc și dată: 

„Baltă Albă, satul Grădiştea din Vale, Miercuri 8 iulie 1847. “Textul acestei seri- 

-sori foarte frumos compusă, în traducere românească, fiindcă originalul cra 

în franţuzeşte, a "dat-o N. Iorga în Oameni care au fost, (vol. I, Buc., 1934, pp., - 

-53—58), unde se ocupă de A. 0. In scrisoare, e vorba de Colonelul Engel (co- 

“mandantul Brăilei) pe care îl aminteşte A. O. şi aci... 

8. Schița :6 24 de ceasuri la Balta-Albă, 1847». s'a publicat mai întâi în 

+ Calendarul pentru Români, Iaşi, 1848,. -Pp. 39—58 şi e dedicată € domnului 

J. Bălăceanu ». 

89—96. Terentius Varro (11 6—127) savant şi poet latin, a fost anul dintre ofi- 

serii lui Pompeiu în războiul piraţilor şi a comandat o parte a flotei din Me- 

diterana. In războiul civil a fost de partea lui Pompeiu, dar la urmă se împacă 

„cu Cezar şi îu înconjurat spre sfârșitul. vieţii de multă atenţie din partea lui 

August. Din opera sa ni s'a păstrat: « De lingua latina » dar nu în întregime, adică 

ele 25 de cărţi, ci numai 6 (V—X) şi acestea incomplete; «Rerum rusticarum 

libri» (3 cărţi) care cuprind trei dialoguri: unul despre Cultură, al doilea despre 

“Creşierea animalelor și ultimul despre. Voliere, iepurărie, păsări. de curte, stupi 

își heleştaie, . 

80. Deparite griva (la grive) de iepure este o zicătoare asupra, căreia A. o. 

- face un calambur destul de izbutit, în legătură cu versurile citate din Mar- 

tial. Propriu zis, griva, grivna sau grivu şi griveiu e numele unui câine sau 

«căţele de vânătoare de culoare pestriță. Cuvântul e de origină slavă și însem-- 

nează: pătat (alb cu negru sau cu cafeniu) ; mai însemnează și masură, monetă. 

- Înţelesul zicătoarei se aplică aceluia care caută să ghicească un lucru, dar e 

„departe de a-l nimeri,sau spre a arăta nepotrivirea între două fiinţe sau lucruri. - 

Calamburul lui A. O. are înţelesul următor: E departe ca gust pasărea. nu- 

mită turdus în latineşte, sau în franțuzește, la grive, de patrupedul iepure.
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79—80. “Titlul adevărat al comediei lui C. Faca este : « Comedia vremii s. 

Titlul de'« Franțuzitele »: a fost dat de ]. Heliade Rădulescu care a publicat- 

fragmentar comedia lui C. Faca și cu titlul schimbat, 

1183—118. Aluzia se referă la consorțiul. condus de Strussberg (1823—1884); 

faimosul om de afaceri din "Germania care a construit acolo câteva căi 

ferate, apoi şi la noi primele drumuri de fier. Bumbaşirii (Mumbaşirii) erau slu- . 

jitorii de altă dată însărcinaţi cu împlinirile de bani şi executările silite în ge- 

nere. Cuvântul e de' origine turcească, !. - i 

138. Forma synodoche- e, de: sigur, o eroare de tipar menţinută în toate 

ediţiile. Forma corectă este synecdoche alături de synecdocă (lat. sz 1necdoche ;- 

gr. sunekdokhâ). Sinecdoca este o figură de cuvânt prin care înţelegem mai 

„mult spunând mai puţin, și invers: înţelegem mai puțin spunând mai mult. 

Este deci un fel de metonimie. A. 0.. face aci o etimologie prin sinecdocă. Cu 

'alte cuvinte. el crede că pasărea numita în franţuzeşte, grive ar îi forma ce ar 

deriva din turdus gravis, prin synecdocă, î în aceeaşi măsură în care pasărea nu- 

mită graur în românește, pe aceeași cale metonimică, ar fi siurnus din latineşte. 

Explicaţia lui A. 0. e destui de obscură. 

100—103. C. Plinius Secundus (23 sau 24—79) istoricul și naturalistul latin, a 

fost ofiţer de cavalerie în Germania, procurator al Spaniei citerioare sub Vespa- : 

sian, comandant al flotei sub Titus. A murit victimă a curoizităţii sale ştiin- 
qifice, apropiindu-se prea mult de Vezuviu în timpul erupţiunii dela 79, 

A scris mai multe operecarenuni s'a păstrat şi anume: «De jaculatione equestri», 

liber unus; «De vita Pomponii Secundi», libri duo; « Bellorum Germanae», libri XX; 

Stiudiosus (3 cărţi); Dubii sermonis libri VIII ; A fine Aufidii Bassi libri XXXI. 

Singura scriere transmisă a fost «Naturae historiarums XXXVI libri. Aceasta 

are următorul cuprins: I. Tabla de materii și bibliografie; II. Cosmografia ; 

III—VI. Geografia; VII. Omul; VIII—XI. Regnul animal; XII-—XIX. Regrut 

“vegetal; agricultura ; XX—XXVII. Medicamentele extrase din plante; ȘXXVIII— 
ÎNXXII. Medicamente extrase din animale; XXXIII—XXXVII. Mineralele: 

şi artele întrebuințate. Artiştii și operele lor. 
A.'0. citează titlul acestei lucrări reconstituindu-l din titlul franțuzesc al 

traducerii lui E. Littrâ. (Histoire naturelle de Pline, 1848—1850). Pe Pliniu-îk 

citează și C. C. Cornescu (op. cil.,:p. IX). 
127—129. Sub auspiciile Academiei Române, A. T. Laurian şi 1 C. Massim. 

au publicat Dicţionariulu limbei romane, dupo. insarcinarea dala de Societatea 

Academica Romana, elaboratu ca proiectu, (2 vol., Buc., 1873, 1876), în care erau 

trecute, potrivit cu punctul de vedere al Curentului 'Latinist, numai cuvintele: 

de origină latină ;. celelalte erau adunate într'un volum aparte, Glossarui. care 

coprinde vorbele d'in limb'a romana, straine prin originea sau forma” loru cumu 

şi celle de origine indouiosa, elaboratu ca proiectu, (Buc., 1871), de aceiaşi autori. 
Impotriva principiului care a călăuzit la întocmirea dicționarului acestuia,
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A, 0. a dus o luptă neobosită ca membru al Academiei în şedinţele dela 4, 9, 
şi 14 Septemvrie, 1871 (Analele Societăţii Academice Române, tIV, 1871), apoi în 
cele dela 14 şi23 August 1872 (Analele Societăţii Academice Române, t. V, 1872). 
Maitârziu propune revizuirea dicționarului (1877) printr'un raport, după ce la1874 
fusese ales în comisiunea ce avea să se pronunţe asupra revizuirii. Mai amintim 
că protivnicia sa faţă de conceperea greşită a dicționarului, adică față de exa- 
gerările latiniste ce-și găseau o expresiune oficială în dicţionarul amintit, A. 0. 
şi-o mai manifestă între altele, (vezi, Intr. p. 25), şi prin î faimosul « Prandiulu 
Academitu » (15 Septemvrie 1871). 

Vocabularul francez-român de P. P. Poenaru, FI. Aaron şi G. Ii, pe 'care 
îl consultă A. 0. a apărut la 1840 în două volume. . 

636—639. Autorii dicționarului academic introduc în: “vol. 1. (0876) la 
litera S pe sturdiu, prezentat astiel: sturdu, s. m., turnus, specia de passere 
selbatica, a cărei carne e buna de mancare (compara it,., sp port. : tordo, ; în.: 
ioard, tourde, tourdelle). - 

252—271, Poezia « Amărăta turiurea » a lui lenăchiţă Văcărescu conţine $ 

strofe. A. O. nu dă decât 5, adică fără stroiele: 1, VII şi VIII, şi cele citate . 

se află într'o altă ordine decât aceea din ms. B.A.R,, n. 421: strofa a IV-a 

din manuscris devine a V în redacţia lui A. 0.; strofa a V. devine a-IV-a. 
Poezia aceasta, după cum se ştie, e de origine poporană şi deformată apoi - 

de lăutari. S. Fl. Marian a publicat mai multe variante poporane (Orriitologia 
populară română. 11, p. 201 ; vezi şi B. P. Hasdeu, Cuvente den bătrăni, IL, p. 422, 

728). Varianta lăutărească pe care a dezvoltat-o Văcărescu era probabil în 

felul celei culese de G. Dem. Teodorescu dela Peirea Şolcanu (Poezii populare 

“române, Buc., 1885, p. 347). O altă variantă, poate cea mai amplificată (15 

strofe), o- găsim în Anton Pann (Spitalul Amorului, Buc., IE, 1850 p.51). De ase-, 

meni, mai găsim altă variantă tot în același autor (Cântece de lume, ed, II, 

1837) care seamănă foarte mult cu redacţia lui Văcărescu, 
Poezia cu acelaşi conţinut din colecţiunea lui V. Alecsandri (Poezii populare 

ale Românilor, Buc., 1866, p. 264) e o variantă din Spitalul Amorului al lui Anton 

Pann, însă prescurtată. Intreaga bibliografie cu reproduceri de texte în Ovid 
Densuşianu, (Literatura romînă modernă, ed. II, Buc., 1925, I, pp. 184—186). 

A. 0. nu cunoaşte origina. poporană .a poeziei, de aceea nu pomeneşte nimic 
despre acest caracter. Singura contribuţie a lui Văcărăscu în opera, despre 
care vorbim, e alcătuită din ultimele două strofe, care însă fac să scadă efectul 

estetic al. poeziei. 

III. 

129-194. 4 Vulpea bearcă » este o snoavă prelucrată de A. 0. după P. Ispi- 

rescu (Basme; snoave, adunate din ' gura poporului - de un culegător tipograf. 

Bucureşti, 1872, p. 358—61, la care, titlul naraţiunii este « Pasărea cu coada
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dungă» A, O, i-a dat snoavei caracterul vânătorese şi o organicitate. artistică 
pe care nu o cunoaşte povestirea lui P. Ispirescu, unde e vorba de un boier 

„are povesteşte unor prieteni despre o-pasăre cu o. coadă de trei stânjeni. 
“Sluga îl trase de mânecă şi boierul o scurtă la doi stânjeni, apoi la un stânjen. 
iar la urmă, findcă sluga îl trăgea mereu de “mânecă, boierui se răsti către 

slugă spunându-i că nu poate să lase pasărea fără coadă. In "alte variante,” 

vietatea despre care vorbeşte e un lup. (Vezi î. Zane op: cit., vol. L. p. 428—429. 

„194—4196. Adevăratul titlu al operei lui Anton Pann (1794—1854) este: 

- “Culegere de proverburi sau Povestea vorbii de prin lume adunate şi iarăși la 

"lume date, Buc., 1847, apoi într'o ediţie întregită la 1851; alta în trei volume: 

la 1852—1853. Pe această din urmă o citează A. 0. _” 
223. Vezi n. L. 85. 

| IV, ERA 
23. G, E. Lessing; autorul : scrierii « Laokoon oder ueber . Grenzen . der 

„Malerei und Poesies, Berlin, 1766, s'a născut la 1727 și a murit la 1781. 
, Cunoscuta! formulă « ut pictura poesis (vezi n. XI. 195) a. aparținut lui Si- 
-monide, a fost reluată de Plutarch şi de Horaţiu și ridicată apoi de Winclelmann 

” da rangul de postulat. Impotriva ei se ridică Lessing în « Laocoon s, arătând că pic- 
tura sau sculptura, arta plastică, deci şi poezia, se deosibesc nu numai prin mijloa- 
«cele de expresiune, ceea ce e evident, dar că și unele elemente. ale conținutului 
trebue modificate pentru ca realizarea artistică să fie implinită. Ceea ce e frumos 
în poezie, poate fi urît în plastică şi invers. „Durerea lui Laocoon înfăţişată în 
grupul statuar al lui Agesandru, Polydor şi Athenodor şi în reprezentarea. de- 
scriptivă din a Eneida » lui Virgiliu va întrebuința două serii de mijloace deo- 
:sebite în privința conţinutului. . Deschizătura cea mare a gurii, lăsând la o 
parte cu'ce violență şi desgust se strâmbă şi se schimonoseşte celelalte. părţi 
ale feţei, ar îi în pictură o pală, iar în sculptură o gaură ce ar produce efectul 
el mai respingător din lume. De aceea, sculptorul a împrăștiat durerea aceasta 
în toate îibrile trupului care e înfățișat gol, nu a, concentrat:o pe figură, De 
altminteri, sculptura prezentându- -ni-se simultan, concentrarea. numai pe 
figură a durerii, ar îi produs și un efect nedeplin. Poezia însă care e succesivă, 
căci luăm cunoștință de ea prin succesiunea momentelor î în timp, nu prin coexi- 
atenţa lor în spaţiu, ca în plastică, ne fixează atenţia noastră asupra unui punct. 

Gura strâmbă de durere poate figura în poezie, fiindcă nota dominantă 
în pasajul lui Virgiliu pe lângă că nu e aceasta, ci suferinţa paternă, dar, chiar 
-dacă ar fi aceasta, tot n'am vedea-o distinct! prin reprezentare, ci integrată în- 
tr'un tot netezit prin desfăşurarea succesivă și contribuţia imaginaţiei noastre. 
„Lessing luptă împotriva formulei s ut pictura poesiss, mai ales cu adversari 
de a treia şi de a patra mână cum erau Spence, Caylus, Dolce şi alţii. 

Polemica sa vizează mai. i. puţin pe YVinhelmann. 
|.
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- 41-45. Diana cu ciuta e cunoscută sub numele de Diane chasseresse. 
Diane ă la biche, sau Diane de Verssailles. E una din faimoasele statui greceşti 
«din muzeul Luvrului. Ea a fost adusă.din Italia în Franţa în timpul lui Fran- 
-ciso I și-a fost aşezată în mod succesiv la Meudon, la Fontainebleau, la Louvre, 
a Versailles şi apoi iar la Louvre, când s'a creat muzeul. S'a spus de mai multe 
ori că trăsăturile Dianei din aceasta statue care o reprezintă în costum de fe- 
<ioară cu arcul pe spate şi ţinând de coarne o ciută ce merge sărind lângă ea, 

seamănă cu acelea ale lui Apollo (Belvedere). In ambele statui observăm acecâşi 

„eleganţă a iormei, aceeaşi corectitudine puţin cam rece şi chiar o anumită ana- 

logie de atitudine, ceea ce a făcut să se creadă că aceste două opere erau desti- 

nate să fie aşezate simetric undeva sau că cel puțin ambele erau opera aceluiași 

-artist; Cum. Apollo este atribuit în genere lui Leochares, sculptor în veacul al 

„IV-lea, elevul şi colaboratorul lui Scopas, nimic din felul de a fi al Dianei, din 

-atitudinea sau fizionomia ei nu se opune la concluzia că, dacă nu suntem si- 

guri despre Diana că ar fi opera lui Lcochares, în orice caz 6 neîndoios că ea 
are o figură ce aparţine veacului al IV-lea. (Louis Hourticq, Encyclopedie des * 

beauz-aris, 2 vol., Paris, 1926, vol. I, p.191; Vezi: Collignon, Hist. sculpl. 

„grecque, t. II, p. 319, sqq.; Furtwaengler, Meistenvercke der griech. Plastik, 

p.. 558). „a DR 
Diane de Poitiers (1499—1566), a fost una din damele de onoare la curtea 

ui Francisc 1. Cu timpul, ea întră în legături de dragoste cu 'dofinul, viitorul 

Henric-II mai vârstnic cu 20 de ani decât ea-şi care era însurat cu Caterina 

„de Medicis. Henric II], îi'dărui Dianei care era de o frumuseţe rară sau avea 

numai această reputaţie, ducatul de Valentinois (1548): 

Diana de Poitiers a jucat un important rol politic şi în timpul lui Fran- 

„cisc I şi al lui Henric IL Deşi era aspră.-la fire, lacomă şi puţin sentimentală, 

"sa interesat de .artă cu multă solicitudine, Și-a construit castelul dela Anet 

„a “cărui împodobire sculpturală afost încredinţată lui Jean Goujon. Intre dife- 

ritele motive decorative de acolo, găsim și Fântâna Dianei unde Goujon reproduce 

într'un grup de marmoră un motiv pe care îl executase Cellini ca bas reliet în 

bronz: pentru o poartă a castelului dela Fontainebleau de unde el fusese tran- 

“sportat la Anct. In această operă, astăzi la Luvru, Goujon n'a reprezentat 

însă pe Diane de Potiers, cum s'a crezut multă vreme, şi cum e convins şi 

A. O. ci e o figură de şcoală cu caracter mitologie executată în stilul Renaşterii. 

Tot din acest grup se mai păstrează o Diană tot 'ca zeiţă a vânătoarei şi simetrică 

«cu cealaltă, dar cu planurile schimbate, care so găseşte în muzeul dela Cluny. 

O altă Diană găsim în palatul Luvrului ca element decorativ la scara Henri .. 

II, căci Goujon începuse dela 1549 decorarea Luvrului și a executat cu acest 

prilej mai multe motive de sculptură, dintre care, Cariatidele reprezintă opera :: 

cea! mai clasică şi.mai monumentală a lui "Goujon. (L. Hourticq, Eneyelopidie 

„des beauz-arts, vol. 1, p. 251). NE 

i 38.
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Reprezentările iconografice mai însemnate ale Dianei de Poitiers sunt: 
mn medalion de marmură atribuit lui Germain Pilon (muzeul dela Cluny) care 
reprezintă pe Diane de Poitiers, ca zeiţa Venus. O pictură dela Luvru copiată 
de Lavinia Fontania după pictorul Francisco Primatiecio (1504—1570) care: 
fusese chemat din Italia în Franţa de către Francisc 7 (1531) pentru decorarea 
castelului dela. Fontainebleu, . reprezintă - pe Diane de Poitiers ţinând în mână 
o săgeată și mângâind un Amor înarmat cu un arc. Biblioteca Naţională dela. 
Paris posedă un colier al cărui mijloc e format 'dintr'o .agată pe care e gravat 

"portretul ducesei de Valentinois, Se mai poate menţiona o medalie care înfă- 
ţişează pe o parte efigia metresei lui Henric II cu acest cuyinte: Diana dux 
Valentinorum clarissima. ! . N . . 

“Gravura lui Albert Diirer. (1471—1528) care reprezintă: pe Sfântul Hubert 
ne arată și apariţia cerbului cu. crucea între coarne (vezi n. I, 85). Această gra- 
vură a faimosului pictor, gravor, sculptor, arhitect şi estetician german, care: 
a fost: Albert Diirer, nu ocupă un loc de frunte în opera 'sa, deși este o piesă 
care, dacă am considera-o izolat, reprezintă: o valoare destul de apreciabilă. 

Între gravurile sale se impun; între altele, mai ales: Apocalipsul după Sf. 
Joan (1498, gravură în lemn) gravată în 15 foi mari; Sfântul Eustache (150%, 
gravură în aramă); Adam și Eva (1504, gravură în aramă) ; Vieaţa Sfintei Fe-- 
cioare (1512, gravură în aramă); Cavalerul ; Moartea şi Diavolul; Melancolia 
și Sfântul Ieronim în celula sa (1513—1514, gravuri în aramă). Ie 

Sfântul Hubert, în schimb, e reprezentat într'o. bogată iconografie de dite-- 
riți artişti care au reprezentat minunea apariţiei între coarnele  cerbului 'a 
crucii luminoase. Astfel semnalăm: G. Muziano (1530—1591); Sadeler (1570— 
1629); G. Huret (1606—1670); B. Brueghel (1525—?) Cornelis Cort (1536—1578) ;. 
4. şi Je Wieriz (1550—1617; 1551—1621); Hans Burgmayer (1473—1531) şi 
alţii, însă niciunul, e adevărat, nu se află lă înălţimea artistică a lui A. Dărer.. 
„56. Expresiunile de « sor-gemene » = soră geamănă și € argint-arcalul > == 

înarmat cu un arc de argint, sunt săgeți ironice la adresa Curentului Latinist 
care, prin Aron Pumnul, încerca. să imprime limbii româneşti caracterul aglu- 
tinant al limbii germane și maghiare. Ele sunt de aceeaşi natură ca și  Vas- 
/rângere » pentru € peirea unui vas pe apă» sau € lung-latul » pentru « sabie » etc.. 

Încercarea lui Aron Pumnul de a aglutinantiza limba românească ce era, 
prin definiţie, flexionară a fost; pe lângă altele destul de grave,.una din ero- rile Curentului Latinist, a , Argint-arcatul corespunde grecescului € argurotozoz = cel cu arcul de argint, 
şi este unul din epitetele cu care era înfățișat în mitologie faimosul Apolon,. zeul luminii, al artelor şi al profeţii. Intre celelalte epitete ale lui Apolon cităm:: . citharedul, cântăreţul din citeră; muzagetul, conducătorul muzelor; Phoibos, strălucitorul; Pythkoktonos, omorîtorul şarpelui Python ; Intromantis, medicul profet; Iekatebolos = care loveşte de departe ete. i
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50, Cine ar şti e un franţuzism (qui saurrait) pentru cine ar putea. 

95—99. Acteon, un alt vestit vânător mitologic, era fiul lui Aristeu 

strănepot al lui Cadmos. El a fost crescut de către Chiron. Cum întruna din 
zile, pe când se afla la vânătoare, a surprins pe zeiţa Diana scăldându-se, a ispășit 

acest păcat prin aceea că Diana s'a răzbunat, metamoriozându-l într'un cerb.: 

" Acteon este apoi slâşiat de proprii săi câini, care, în vânatul ivit pe „neaştep- 
tate, nu mai recunosc pe stăpânul lor. : 

140. Henric II de Valois, rege al Franţei dela 1547 până la 1559 când 
pieri în urma unui accident. 

179—4182. Gaston III Phoebus (1331-4994) a fost conte de Foiz din 

vestita familie medievală care descinde din conții de Carcasonne ce sunt cu- 

noscuţi în istorie din secolul al XI-lea. Gaston III, conte de Foiz, în timpul con- 

flictului anglo-francez din acea epocă, jucă un rol politie foarte important, 

jiina un susţinător al Englezilor. La 1380 se retrase din politică și, la moartea 

sa, lăsă toate domeniile sale coroanei. 

Familia conților de Foiz se înrudeşte în veacul al XV-lea cu familia de Or- 

leans, prin aceea că Jean, conte de Foiz și viconte de Narbonne se căsătoreşte 

cu Maria de Orleans, sora lui Ludovic XI/. Cu acest Ludovic XII începe a 

doua ramură domnitoare a familiei de Orleans, având drept şef pe Ludovic ], 

al doilea fiu al lui Carol V şi al Jeanei de Bourbon. 

Din cauza părului său auriu, Gaston III, conte de Foix tu comparat cu 

zeul Phoebus Apollo, dându-i-se din această cauză numele de Phoebus. Era un 

om .libidinos, hrăpăreţ şi foarte violent, dar prieten al artelor şi iscusit în po- 

litică, Contimporan cu Froissart, a fost zugrăvit de către acesta într'o bio- 

"grafie unde ni se arată vieaţa ciudată, dar plină de strălucire, pe care o ducea 

la Orihez. Gaston Phoebus ne-a lăsat un tratat despre vânătoare [titlul exact 

în nota lui A. 0.) care s'a bucurat de o mare notorietate în veacul al XV-lea 

şi al NVl-lea. In afară de Froissart, în timpurile mai noui Al. Dumas-tatăl 

ne dă o nuvelă istorică în care e vorba de acelaşi personaj. 

Despre Gaston de Foiz vorbeşte şi C. C. Cornescu (op. cit. p. XVII). 

„480. Cele şapte păcate despre care e vorba aci, sunt aşa numitele păcate 

capitale considerate drept izvorul tuturor celorlalte și care sunt: mândria, poftă, 

'agârcenia, desfrânarea, lăcomia, mânia şi lenea. : 

230. Ioan Tzetzes a fost un savant bizantin din secolul al XII care ne-a 

lăsat tratate de metrică în versuri ; un comentariu la Iliada ; Theogonia, diferite 

poeme și comentarii. : 

- _ . , V 

3-48. Columna lui. Traian a fost ridicată în forul zis al tui Traian | 

la 412 în. amintirea .biruinţelor . sale asupra Dacilor. Ea are o înălţime de 29 

de metri, diametrul de 2,50 m şi e formată din 23 de tainbururi de marmură - 

380
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albă,- Postamentul -columnei formează o cameră sepulerală- unde a fost. de- 

pusă cenuşa lui Traian. Acest postament poartă o inscripție şi e împodobită 

- cu. trofele de războiu ale împărătului. Columna .poartă un bas-reliet în spirală 

care 6 ocolește de 2% de ori, înfățișând aiferite episoade ale războiului cu Dacii. 

- In interior o. scară în spirală cu 185 -de trepte conduce la capitelul doric 

de e d'asupra care' purta la început statuia. lui Traian, apoi,.la 1588, ea a fost 

înlocuită cu aceea a Sfântului Petru... . 

Când: A. 0.'vorbeşte de statuia lui Mihai Viteazul, opera'lui! Carrier- Bel- 

deuse ce se allă în faţa Academiei și care ar urma să fie înlocuită printr'o copie 
. în bronz a Columnei lui Traian, el. înţelege prin Academie. fostul local al 
Academiei Române, instalată în clădirea actualei Universităţi din București. 

Pe lângă acestea, în' locul unde se află . astăzi” Universitatea. şi statuile 

lui -I:. Heliade Rădulescu, Mihail Viteazul, Gh. Lazăr şi Spiru Ilaret era: pe vre- 

muri și anume încă din secolul 'al XV-lea, o mânăstire: Sfântul Sava. Aci a 

fost instalată la 1678 faimoasa Academie întemeiată de Șerban. Cantacuzino 
(1678—1688) și unde la început şi multă vreme mai târziu lecţiunile” erau în 

grecește. Corpul de case care a adăpostit Academia de. atunci, cam unde se 

ailă astăzi Universitatea, a rămas. în conștiința locuitorilor cu numele de Aca- 

<emie, chiâr când aceasta nu mai funcţiona acolo, ci la: Măgureanu, sau nu 

"mu mai funcţiona de loc pentru un timp. De aceea şi bulevardul din faţa Uni- 

versităţii, ca și strada, care taie. perpendicular bulevardul despre: care. vorbim, 

în acel punct, poartă numele de bulevardul şi strada Academiei. Numele de 
Universitate îl capătă străvechea Academie prin decretul domnesc al lui Ale- 

mandru Cuza n. 765 din 4 Iulie 186%, ministru la departamentul Invăţămân- 

tului: Publie și al Cultelor fiind D. Bolintineanu. a 

La început, Academia oferea și cursuri cu: caracter secundar şi cursuri cu 

caracter universitar, bine înţeles mult mai reduse și mai incomplete. Acest . 

- caracter izvora din spiritul vremii de atunci în genere și cel dela noi în special. 

Primele imbolduri moderne le-a căpătat învățământul nostru secundar și 

universitar nedivizat încă, din partea lui Gh. Lazăr care deschide -prima şcoală 

cu limba de predare românească la 1818, dar nu durează decât până la 1821,. . 
și apoi mai târziu ca a continuată de 1, IJeliade Rădulescu la 1828, iar la 1832 

„şcoala dela Sf. Sava tot nedivizată încă se reorganizează prin dispoziţiile Re 
gulamentului Organic, primind numele de € Colegiul Sf. Savas. 

“La .1863,- când chiar Al. Odobescu era ministru al Școalelor, învăţământul 
“nostru superior care se detaşase de cel secundar odată cu venirea lui Al. Cuza 
_po-tron, se împarte în învățământ cu caracter literar numindu-se Școala Su- 
perioară de Litere, după cum cel cu caracter ştiinţific se numea Școala Superioară 

"de Ştiinţă, adică titulaturi noui pentru diferite ramuri de studii ale vechii Aca- 
demii. Iată: cum se exprimă spre pildă decretul domnesc n. 1047 din 30 Octom- 
vrie 1863, « se-institue la Academia din, Bucureşti o. Şcoală Superioară de Litere. ;. 

ze
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34. Turnul Colţei a 'lost-zidit-la 1715 în-faţa bisericii: cu acelâși. nume din 

Bucureşti. -Un. cutremur ivit la 1802 l-a ruinat în parie și a fost reparat, spre 
a servi apoi ca foişor de foc. până la 1887 când a fost dărâmat, fiindcă se -rui= 
nase de tot. Astăzi, o piatră din postamentul grilajului din faţa spitalului cu 

„același nume (Spitalul Colţei) poarta o inscripţie amintind locul unde fusese 

“ turnul, a cărei înălţime devenise -proverbială pentru locuitorii Capitalei: € înalt 

„cât Turnul Colţei 5. Inscripţiunea ce se afla la poarta mare de sub turn spunea; 

" « Această înconjurare (zidul care înconjura biserica) de zid cu toată cuprinderea 

din temelie s'au zidit de Dumnealui Jupân Mihai Spătarul Cantacuzino, fiind 

cuprins de Dumnezeiască: râvnă, toate acestea foarte: înfrumuseţate precum se 

" vede, pentru mărirea şi slava lui Dumnezeu şi pentru vecinica pomenire a Dum- 

nealui şi a iot.neamului Dumnealui- şi s'au săvârşit în zilele luminatului Domn 

a toată Țara Românească, Io Ştefan V. V. Cantacuzino, fiind Arhiereu Mitropolit: 

prea osfenţitul părinte Antim 7223 (= 1715). - i 

“Sulzer (Geschichte des 'iransalpinischen  Daciens, Wien, 1784, 1, p. 294), 
spune că la facerea turnului ar îi lucrat soldaţi suedezi care rătăceau: prin! 

"Bucureşti, după bătălia dela Pultava, pe când regele Carol XII stătea la Bender. 

La poarta cea mare, adaugă Sulzer, erau zugrăviți, în îmbrăcăminte: nemţească, 

doi soldaţi în mărime naturală. 

“Numele de € Turnul Colţei'» vine dela Radu Coljea, fiul lui Coljea Comisul 

„dela' 1660 şi Clucer la 1661. Acest Radu Colțea împreună cu Spătarul "Mihai 

“Cantacuzino a contribuit la facerea în piatră a bisericii de lemn de mai înainte;. 

ridicată de Colțea Clucerul (G. I. Ionescu-Gion, Istoria: Bucureșiilor, Bucu- . 

rești, 1899, pp.'181—4182). i i 

Inscripţia nu pomeneşte nimic de Colțea “Clucerul ş și mai puţin de Hadu: 

Colțea, dar publicul a numit din capul locului, și biserica şi turnul și mai târziu 

spitalul cu numele lui Colțea, nu cu acela Cantacuzinului, fiindcă aşa era drept: 

aşa era adevărat. 
- 

53. In bibliografia dată de A. 0. pentru arcul de triumi al lui Zraian,- 

opera lui Dion Casiu ca şi numele autorului sunt date în latinește, cum proce- 

dează şi în alte cazuri, deși e vorba de un scriitor grec şi de o operă redactată | 

în grecește. Aceasta dovedeşte, nu că A. 0. nu știa :în -ce limbă a scris Dion 

- Casin, sau ceilalţi greci, ci faptul că'a utilizat una din ediţiile de scriitori: 

antici în care operele . scrise în. grecește sunt urmate și de “traducerea lor 

latinească, - 
ii 

316—321, N. : Rucăreanu, autorul pocmei « Vânătorul Carpaţilor »; este 

autorul volumului, Modeste încercări poelice, originale şi traducțiuni, Buc., 1873, 

unde se află și poema amintită. Autorul introduce pentru această poemă şi 

câteva 'note în care ni se explică cuvintele româneşti mai vechi şi pe care, cel. 

puţin unele dintre ele, le reproduce ş si A. 0. Poema aceasta ca şi întreg Vo= 

„lumul este scris cu ortografia lui Heliade. : E
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Deşi N. Rucăreanu în fruntea volumului arată că nimeni nu va avea dreptul 
de a reimprima opera sa decât e cu ortografia Heliade R.», totuşi A.0., şi aceasta 
nu în paguba autorului, transcrie citatele cu ortografia fonetică pe care o în- 

trebuinţa el în scrierile sale. Iată un exemplu din ortografia lui N. Rucăreanu: 

Tăcutacum € totul, muntenul nici nu mişcă ş 

In mula-i asceptare, se uită l-a sa umbră - ! ' 

Din que în que crescândă, și timpul ell' 'măsoră. 

VI. 

/167—205. Intre « Convorbiri Literare » şi « Revista Contimporană » care îşi îate 
apariţia la 1 Martie 1873 începe o polemică foarte vie chiar după două numere 

dela apariţia acesteia din urmă. T. Maiorescu atacă cu multă ironie și cruzime 

coniuziile. şi erorile care să răsfățau sub hlamida unei erudiţii de împrumut 

în coloanele « Revistei Contimporane s. i 
Sunt atacați în faimosul studiu de patologie literară, « Beţia de cuvinte + în 

« Revista Contimporană » apărut la 1873, rând pe rând: G. Sion care lăuda di- 

tirambic pe C. Conachi şi susţinea că versurile lui Dosofieiu sunt hexametri 

şi pentametre, contrazicându-se singur la tot pasul și împodobindu-și stilul 

cu pleonasme inadmisibile ; apoi Pantazi Ghica, autorul nuvelei istorice, € Marele : 

Vistier Cândescu 3, este ironizat, graţie stilului violent, dar gongoric şi a con- 

fuziei în gândire care ar fi înmiărmurit, spune T. Maiorescu, şi pe Cabanis, au- 

torul studiului « La debilit des fonctions intelectuelles et le penchant ă la vio- 

dence; urmează Vasile Alezandrescu Ureche care publică studiul său despre 
Miron Costin şi unde face citări care dovedesc lipsa de informaţie a autorului, 
dar şi o îalsă erudiție în același timp: e citat Am. Marcelinus pentru timpul 

lui Attila şi se afirmă că Voltaire era istoric în veacul XVII-lea și că tot istorici 

erau, într'o serie imensă de nume proprii, şi Leibniz şi Descartes ; G. Marian, 

care susţinea că Freischulz este' de Mozart; Aug. Tr.Laurianu, care face o cri- 
tică pentru o traducere din Molitre şi pentru drama lui Scurtescu « Rhea Silvia , 
spunând, între altele, că deplânge lipsa. mediului social din timpul fabuloasei 
Rhea Silvia! 

După cum cra şi firesc, e Revista Contimporană », la 1 Iunie 1873 a . răspuns, 
dar în mod lamentabil, 

Cei ce semnează,sunt, P, Grădişteanu, V. Alezandrescu Ureche, Aug. Lau- 
rianu, iar Pantazi Ghica răspunde într'un ziar politic din Bucureşti. 

hi Grădişteanu îl apără pe G. Marian arătând că articolul incriminat e un 
moft, deci fără importanţă, dar revista are grija să publice o erată ca să se 
vadă că n'a fost contuzia între TVeber şi Mozart. , 

rech 3 e se apără singur menținându-și erorile, deci adâncindu-le.



„NOTE | 603 

„Pantazi Ghica se apără explicând” deosebirea ce există între termenii între- 

Duinţaţi; asemeni şi Aug. Laurianu răspunde susţinând că textul său a fost 

trunchiat. ' pr . ! 

T. Maiorescu dă faimoasa replică cu titlul « Răspunsurile Revistei Contim- 

porane, al doilea studiu de patologie literară », unde cu o logică impecabilă strânge “ 

pe autorul care în răspunsurile sale derivate căutase să se degajeze, şi adaugă 

o altă eroare comise de Ureche cu un alt prilej, dar amintită în primul articol 

„al lui T, Maiorescu, acum analizând-o mai de aproape. E vorba de afirmaţia 

jui Ureche că Cimabue era: arhitect, nu pictor. T. Maiorescu arăta în genere 

fiecăruia, dintre autorii criticaţi că nu răspunde la chestiune. 

Rivalitatea între « Convorbiri Literare » şi « Revista Contemporană» a mers 

crescând, dar. superioritatea « Convorbirilor s era strivitoare pentru cealaltă 

sevistă, mai ales că T. Maiorescu nici nu s'a mai ocupat în mod special de Revista 

.Contimporană. Astiel că ceea ce relevă A.0. acum în legătură cu Pantazi Ghica 

nici nu l-a mai obligat pe 7. Maiorescu să mai răspundă, dar intervenţia lui 

A. 0. de sigur că nu l-a indispus de loc pe T. Maiorescu. Formulă amintită. 

de A. 0. (vezi 156—157) «de omni re scibili et de quibusdam aliis » era în spi- 

vitul, perfect junimist. ” 

315—316. Lorelei, Loreley sau Lurlei (stânca spiritelor, sau a zâne Lore). 

Ea se află pe malul drept al Rinului, aproape de nişte primejdioase ascuţisuri 

de stâncă ce ies din apă între Saint Goar şi Kaub. Poetul german Klemens Bren- 

sano (1778—1842) într'o legendă ce îace parte din colecţia « Des Knaben Wun- 

„derhorn » şi care e născocită de el a întruchipat din Lorelei o ondină care atrage 

pe corăbierii Rinului în ascuţişurile de stâncă ce ies din apă. Această colecţie 

germană de poezii poporane e redactată de KI. Brentano împreună cu A. 

Armin în trei volume. Volumul I poartă titlul de mai sus; al doilea și al 

“reilea (1808) poartă titlul de + Wunderhorn, Alte deutsche Lieder s. De altminteri, 

aitlul volumului I provenea dela poezia lui A. Armin cu care se începea 

“volumul. . , 

Iată conţinutul legendei la Klemens Brentano : O tânără fată este adusă 

înaintea episcopului, fiind învinuită de vrăjitorie: tot omul care o priveşte în 

ochi este condamnat la moarte. Episcopul o trimite la o mânăstire; dar mai 

înainte, ea vru să se urce pe o stâncă din faţa castelului pe care îl locueşte iu- 

bitul său; trei călăreţi o întovărăşesc. Cei trei o urmează până în vârful stâncii. 

Sus fata zise: « Acolo jos, o corabie trece pe Rin şi acela care o conduce, tre- 

Due să fie iubitul meu 2. Apoi aplecându-se în prăpastie se aruncă în apă. Cală- 

reţii au pierit după aceea, fiindcă nu s'au mai întors. Au pierit câteşi trei fără 

preot și fără mormânt. 
„Legenda aceasta a lui KI. 

are i-a adus însă anumite modificări. 

spaima strecurată în sufletul corăbierilor de pe Ri 

Brentaiio a fost mai ales popularizată de II. Heine 

La Heine e vorba numai de farmecul și 

n din pricina zânei Loreley,
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"căci cine trece. dintre ei prin dreptul stâncii faimoase se repede într'acolo lo 
auzul cântecului cântat de zână; cu ochii în sus îndreptaţi către ea fără să vadă, nici valuri, nici stâncă, iar vâltoarea îl duce, izbindu-l: de coasta unde își găseşte o năpraznică moarte, - a E 
„Chiar în anul când A. 0. își tipărea cartea sa (1874), se publică în « Almanahul Ghimpelui», o prelucrare în proză a legendei, datorită lui Grigore Alezandrescu, reprodusă apoi la 1901 în « Curierul Literar» (|, n. 3,p.4). - - „326. Barbaud din redacţia lui A. O. este în realitate Barbedh (o contrae- . " ţiune din adevăratul său nume, Fahlabedh, despre care vorbese autorii arabi şi care însemnează în mod etimologie (conducătorul Parţilor).: Acesta era unut din vestiţii. muzicanți ai lui Chosroes 1], având o mare trecere pe lângă rege. Acel Khoșru-Amurşivan, e cel-cu sufletul mărinimos », al lui A, O., este în rea- litate Khosroes II, numit şi Anoșal-Ravan adică cel « cu sufletul nemuritor » nu: € niărinimos » sau Dadgar « cel drepL 5. Faimosul muzicant,  Barbedh se afla aşa | dar la curtea lui Khosroes 77, nu IChosroes 7 (Clement Huart,: La Perse antique et la civilisalion iranienne, Paris, 1923, pp. 160—161; 177-178). : ” “El se bucura de o atât de mare favoare” îață de rege, încât uceiași autori arabi spun că o dată curtenii lui, temându-se să nu fie omoriţi atunci când re- gele ar fi aflat moartea calului său favorit, Șabdiz, au rugat pe Barbedh să anunţe. regelui această "veste. Se citează numele melodiilor celebre, se păstrează amin- tirea «modurilor regale », 'se enumără instrumentele uzuale ca: îluierul, îlautul,: . mandolina, harpa -şi oboiul.: a a 
Vânătoarea. era plăcerea favorită a regilor persani ; aşa era și în timpul Ache= menizilor. Ea avea loc în parcuri mari împrejmuite cu ziduri unde se creșteau lei, mistreți și urşi. Theophan,. cronicarul bizantin, ne arată cum soldaţii împă- "ratului bizantin Heraclius, găsiră în grădinile părăsite de Ithosroes JI], struţi, gazele, măgari sălbatici, păuni, fazani şi chiar lei și tigri. (7bid,, pp. 177—178). 

| a 5 E R “VII , 

91. (Nota la «vinătoare de mistreți s) Caelius, Coelius sau Celius este una din cele şapte coline ale Romei antice. Astăzi se află acolo diferite biserici și mânăstiri. La poalele acestei coline s'a făcut descoperirea despre care vorbeşte: 4.0. - : ! NE - e ia . E 
95. Copula însemnează propriu zis coardă, - | . : 102. Ceea ce A. 0. numește fepoaie (= venabula) . sunt în realitate . nişte: săgeți prevăzute la vârt cu un fier lat (= venabula sagillarum). 108—410. Claudius Claudianus (3702-4087), citat de 4.0. este un poet latin; socotit în 'accastă epocă târzie, ca ultimul poet naţional: al Romii: străvechi. El cra! protejatul lui Stilicon (generalul roman însurat cu o nepoată a împăratului Teodosie, în care calitate a fost tutorele lui Honorius, fiul. lui
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Teodosie). Deşi cra născut Ja Alezandria, el cunoștea foarte bine limba latină. 

Spiritualiceşte era.un păgân, căutând în scrierile sale să restaureze latinitatea 
clasică pe care o regreta, blamând în acelaşi timp întemeierea Constantinopolului.' 

"După moartea sa, senatul i-a ridicat o statue, pe” care se află o inscripţie ce 

-„arată că el a ştiut să îmbine în opera lui geniul lui Vergilius cu acela al lui 

. Omer. A scris poezii ( Bătrânul dela Verona, o imitație după Bătrânul den Tarent 

al lui Vergilius); epigrame; epopei (Răpirea Proserpinei — De Raptu Proser- 

pinac, 3 cărţi, ultima fiind incompletă); o imitație după Metamorfozele. lui - 

Ovidius, (cartea V. v. v. 332—408); Războiul înipolriva Geţilor, — De “Bello ge- 

"tico — unde, în aceeași măsură, în care Ovidius imita în ultimele două cărţi 
ale Metamorfozelor sale Războiul troian, din Vergilius, Eunius şi chiar Omer,. 

Claudian se inspiră. de sigur din Criton, medicul lui Traian, care a întovărăşit 

pe împărat în expediţia sa împotriva. Geţilor, ca şi din Dion, supranumit Chry- 

“ sostomul, curteanul aceluiaşi împărat şi tovarășul lui în faimoasa expediţie. 

Primul din aceşti doi a scris o carte despre Geţi intitulată « Getica », celălalt o alta . 

despre aceiași, Fragmente şi rezumate din cartea lui Criton, fiindcă opera pro- 

priu zisă s'a pierdut, se găsesc în lexicogratul grec Suidas (sec. N), iar elemente” 

de aceeași natură:a cărţii lui Dion Chrisostomul, din aceeași cauză, se află în 

istoricul, Jordanes, (sec. VI) care, în cartea sa despre. « Originile şi istoria Goţilor » - 

utilizează pe Dion Chrysostomul. şi pe Casiodor, spre a. arăta mai ales că Geţii 

sunt strămoșii: Goţilor. Poate că Claudianus- va fi utilizat și scrierea împăra- 

tului însuși care a învins pe Daci, căci Traian a scris o asemenea carte, dar : 

din nefericire s'a pierdut şi ea. Titlul cărţii lui Traian era € Commentarii de bello 

getico s. De altminteri şi, exilatul poet, Ovidiu, a scris poeme în limba getică, 

dar, pentru ca orice informaţie directă şi mai amplă despre Geji « să fie stinsă, 

sa . pierdut și! aceste. poeme. 

Claudian ca și «Tordanes, tratează po Goţi şi Geţi laolaltă. 

Claudian a mai scris o seric de panegirice şi satire ca: « In consulatum Oly- 

brii et Probini 3; « In Ru/inum 3; e De tertio, de quarto consulatu Ionoriis ; « Du 

nuptiis Honorii et Mariae se De consulatu Manli Theodori 2; «În Euiropiun »; 

« De consulatu Stilichonis » ete. ? 

115—4116.' Libretul' pentru opera e Faust de Gounod aparţine Tui Michel 

Carr şi Jules Parbier. Opera a fost reprezentată la Paris în ziua de 19 

Martie 1869, la' Theâwre-Lyrique. Libretiştii “francezi, aducând unele modi- 

“ficări, au” pornit dela prima parte a dramei lui Goethe, care a lost publicată 

la 1808. ” 

121-—4132. Cezar” Bolliac (1819150) gazetar şi. literat 'român. Prima 

sa lucrare este o colecţia de poezii (Meditaţii, versuri şi proză, Buc., 1835). Ur- 

mează drama « Matilda » ce s'a jucat de către elevii dela Sf. Sava Ia 1836, fără să! 

fie publicată; apoi alte două volume de poezii (1843, 1847). A luat o parte 

activă la pregătirea revoluţiei dela 1848. ” a 

7
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Colecţia antologică a poeziei româneşti, aşa cum a întocmit-o Lordul Stanley, 

"cuprindea o serie de poezii ale lui V. Alecsandri şi câteva din alţi scriitori şi era 

mai puţin o antologie, decât o simplă culegere. 

Ironia lui A. O. izvora mai ales din faptul că Cezar Boliac se socotea om. 

de ştiinţă şi anume, arheolog, dar contribuţiile lui în această materie erau prea 

naive, spre a putea fi luate în seamă, iar poezia lui era destul de puţin înaltă, 

spre a i se potrivi emiaza sa poetică. A. 0. lovea.în el pe un reprezentant 

al pretenţiei nejustificate, așa cum au atacat cei dela Junimea tot ceea 

ce era în afară de ceca ce trebuia, atât. în. ştiinţă şi în artă, cât şi în 

- vieaţa politică-socială. A, 0. apare de mai multe ori în această lucrare ca ju- 

nimist în doctrină, deși nu făcea parte din cercul & Convorbirilor Literare », 

136—139. Alecu Văcărescu, Clucerul.. Alecu așa. numit, a“ fost: fiul mai 

mare al lui Enăchiţă Văcărescu. Nu știm anul nașterii, dar cunoaștem apro- 
ximativ că anul morţii a fost după 1800, când Clucerul Alecu a fost ridicat 

într'o noapte de către arnăuţii lui Alezandru I Vodă Moruzi (1793—1796; 
1799—1801) în a doua domnie, ca să nu se mai ştie apoi 1 nimica despre el. Nu 

cunoaștem aproape: nimic .din vieaţa sa. 
Poeziile lui Alecu Văcărescu n'au: fost. niciodată publicate în întregime. 

Ele se găsesc, parte în manuscrisul 332 din B. A. R. împreună cu poezii de ale 

lui Ienăchiţă Văcărescu, parte în manuscrisul 427 din B. A. R. împreună iarăși 

cu poezii de ale lui Ienăchiţa şi Nicolae Văcărescu. - 

In manuscrisul 287 se repetă poeziile din manuscrisul 421. 

Poezia citată de A. 0. se află și în manuscrisul 287, şi în manuscrisul 424 

care e dăruit Academiei Române chiar de A. 0. 
Intenţia lui A. O., mărturisită în notă la 172, de a publica Viaţa şi opera 

-dui Alecu Văcărescu a rămas nerealizată. Despre Poeţii Văcăreşti, A. O. a 
scris (Revista Română, Buc., 1860) un studiu în care se ocupa numai de Siră- 
dunii Văcăreștilor, de Banul Ienăchiţă şi de Iancu, traducătorul lui Britannicu. 
(Opere complete,.vol. II, Buc., 1908, pp. 43—102). ! 

184. (Notă Ia « fieroasă turbare»). Muzeul Capitolin dela Roma este instalat. 
pe muntele Capitoliu. Aci se află colecţia: de antichităţi întemeiată de papa. 
Inocenţiu X (1574—1655); galeria de tablouri pusă la cale de Papa Benedict 

XIV (1675—1758) şi o serie:de busturi în marmoră a personajelor mai în- 
semnate, formând o colecţie începută de Papa Piu VII (1740—1823). 

237—238. Filosofia absolută este încă o săgeată pe care A. 0. o aruncă 
împotriva exagerărilor Școlii Ardelene. (Vezi Intr. p. 28- -29). 

Impotriva Şcolii Ardelene din prima fază sau coala Ardeleană propriu 
zisă, cât și împotriva ei în faza a doua sau Curentul Latinist s 'au ivit dela 
început o reacțiune satirică din partea Moldovenilor și A Muntenilor. (1. Heliade 
Rădulescu, M. Kogălniceanu, A. Russo, V. Alecsandri, ete), Pentru faza a 
treia sau didacticismul Seolar ceva mai slabă ca intensitate dar cu o activitate,
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„ dituzantă foarte accentuată, reacţiunea mai viguroasă a fost. desfăşurată de 

Z. L. Carageale în « Un pedagog de şcoală nouă: Conferinţă, O inspecţiune, 

Ajunul examenelor, examenul anual (în « Moftul Român+, 1893); Despre Cometă;, 

Emulaţiune; Premiul întâi — o reminiscență de tinereţile pedagogului <absolut> 

(în « Universul, 1899, 1900). ” , 

Atacul însă sistematic împotriva Școlii Ardelene, ca fizionomia structurală 

a unei epoci din cultura noastră, în elementele ei negative, a fost deslănţuit de 

+ Junimea dela Iaşi în frunte cu Titu Maiorescu. - 

1. L. Caragiale utiliza laturea comică a obiectivului, după cum, în - 

„comediile sale, pe! aceeași lature, ataca pseudo-democraţia noastră în poli- 

tică, pe când Titu Maiorescu îşi desfăşura ofensiva împotriva falsei culturi 

prin discursuri parlamentare, articole şi studii . publicate în < Convorbiri 

Literare s. 

A. O. fără să se îi alăturat în mod oficial la mișcarea Junimii, a îost prin 

ideaţiunea sa în materie de cultură, tot un junimist, adică un factor cultural 

.ce respingea în ştiinţă falsa erudiție sau falsificarea adevărului, în artă altceva 

decât frumosul și în activitatea politico-socială, orice afară de bine, 

Activitatea sa mergea aproape paralel cu aceea a lui Titu Maiorescu pentru 

asanarea culturii noastre îmbolnăvite. Ca şi acesta din urmă, el se ocupă de 

a Cântecele poporane»; combate pe Latinişti în legătură cu Dicţionarul limbii 

_rorăâne întocmit de A. T. Laurian şi 1. Massim (Şedinţele Academiei Române 

"din 4, 9, 1%, Septemvrie 1871; 1%, 23 August 1872); scrie îaimosul “«Pran- 

diulu academicu +, o satiră împotriva Latiniştilor. în legătură cu € Proiectul de 

Dicţionariu alu Societătei Academice (15 Septemvrie 1871); apoi propune un 

proiect de «Revizuire a dicționarului Academiei s (sesiunea anului 1877). Din ace- 

leaşi îndemnuri, Titu Maiorescu ocupându-se mai ales cu problema ortografică 

publicase « Despre scrierea limbii române» (1866); 4.0. îl laudă pe V. Alecsandri, 

prezentând Academiei, în numele lui 1. Ghica, raportul pentru premierea operei 

ui Alecsandri (e Legende Nouă », 4 Ostaşii Noştri 2,8 Despot-Vodă» în şedinţa dela 6 

Aprilie 1881), după cum Titu Maiorescu prezentase publicului € Pastelurile » şi 

< Culegerile lui de poezii poporane» j serie prefaţă la volumul: «Incercări critice 

asupra unor credințe datine şi moravuri ale poporului român + de G. Dem. Teo- 

dorescu (Buc. 1874); prefața la: € Poveştile unchiașului sfătos, basme păgâneşti » 

de P. Ispirescu (Buc. 1879); se ocupă de Timotei Cipariu scriind un panegiric 

al aceluia (Epoca, 6 Septemvrie 1887) unde îi recunoaşte elementele de va- 

loare, dar şi rătăcirile, întocmai ca şi Titu Moiorescu care atacă în genere lati- 

nismul lui Cipariu, dar îi recunoaște meritele (e Literatura română și străinătalea , 

(1882); « Limba română în jurnalele din. Austria» (18683); e Observări polemice » 

(1869); « Direcţia Nouă» (1872), etc. etc. , Ne 

Până şi în contestarea lui Cezar Boliac, A. 0. şi Titu Maiorescu sunt ală- 

1uri. In aceste condițiuni, situarea săgeţii sale împotriva filosofiei absolute a
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ardeleanului amintit din perioada Didacticismului în contra căruia s'a ilustrat | 
“mai als J. J. Carageale, 'se integrează într'o atitudine culturală sistematică, . 
care este aceea â Junimismului, n a 

VIII e 

'12—13. Citatul din '« Eneida» are urnătorul context: 4... Pe un copac . 
” stufos 'se ascunde o creangă închinată Iunonei Infernului (Proserpinei) şi ale 
cărei [runze şi nuielușe' mlădioase sunt cu totul de aur, Codrul întreg dosește creanga 
aceasta, iar. vâlcele întunecoase o învăluie în umbrela lor. Nimănuia nu-i este: dat 
să răzbească în tainițele pământului, până când nu pa desprinde.de pe copac crâni 

. 8uța cu plete de aur. Frumoasa Proserpina a hotărî! ca acest dar să i'se aducă 
numai ei. Când una e smulsă, creanga de aur nu rămâne lipsă, căci altă nuielușă, 
din acelaşi metal creşte la loc ». (Eneida, tr, Nicolae Pandelea, Buc., 1913). Acesta 
e un fragment din Profeţiile Sibilei în ajunul Scoboririi lui Incas în Infern din 
cartea a II (v. 77—4156). Versurile 143—144 citate de A.0., sunt întrebuin= 
ţate când vrem să arătăm că mereu alte dificultăţi se ivesc în cale sau alți 
vrăjmași! sau alţi apărători ai.unei cauze ies ca din pământ, unul înlocuind 
pe celălalt. Ultimul înţeles este cel întrebuințat de A. O. în ceea ce priveşte“ 

. pictorii cinegetici în Nordul Europei. care apar unul după altul «fără să se 
ivească un interval de amorţire. . „ca să întrețină tot vie admiraţia vânătorească ».: 

15—26. Cuvântul miniatură vine din italienește, miniatura, care provine din 
minium=oxidul de plumb sau roșul de plumb. Aceasta era culoarea mai des între- 
buinţată în asemenea decorațiurii colorate ale cărţilor manuscrise. Cuvântul: 
miniatura începe să fie întrebuințat abia la finele veacului al XVI-lea. Până la această dată, cuvântul uzual în Franţa era de enluminure. Cele mai vechi anluminuri datează cu 3000 de ani înaintea erei creștine. Ele provin dela E- gipteni care le-au împrumutat Grecilor şi de aci s'au răspândit în toată Europa. - 

„In Franţa, cele mai vechi anluminuri păstrate sunt cele -din manuscrisele greceşti din veacul al V-lea (Cartea Facerii) ; în Italia sc găsese două fai 
„moase manuscrise” latinești, astfel decorate, Ycopii din opera lui Pirgiliu și 
Terenţiu confecţionate în veacul al VI-lea. In secolul al IX-lea avem, între altele, 
vestitul « Codez aureus» al Evangheliilor (870); de asemeni în Irlanda, încă din veacul al VII-lea şi al VIII-lea, apar asemenea anluminuri în manuscrise, - În perioadă gotică, âstiel de' manuscrise a înluminate 3, cum spune 4.0. devin ce în ce mai nuineroase și mai artistice (Psaltirea Sfântului Ludovic). Secolul al XV-lea a fost punctul culminant al acestor elemente decorative (Cetatea lui Dumnezeu a: Sfântului Augustin, - Brepiarul Cardinalului Grimani, '- Orele Anei de Bretania etc.). In secolul a] AVI- lea avem între altele anlumi- nuri de Jean Fouguet,'cum ar fi acelea din « Orele ș lui Etienne Chevalier (Muzeur
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Conds, Chantilly). Miniaturişti vestiți au Îost; între alții: Philippe de Maze- 

rolles, Jean Foucquel, Loyset Lsyedet, Attavanti, “Jean -Bourdichon, Jean: Per- 

xtalete, Foarte frumoase și originale anluminuri mai posedă, între altele, manu- 

scrisul” din secolul al X-lea al Cinegeticelor lui Oppian (Veneţia, Biblioteca 

:Marciană). a pg 

a. La noi, anluminurile au fost 'do asemeni destul de frecvente! în manuseri- 

ele slavone de pe la mânăstiri. Astiel găsim anluminuri anonime în 4 Evan- 

gheliarul slav » scris de Nicodem la 1405 în Mânăstirea Tismana ş « Evangheliarul . 

.sluvo=grec ș, scris în 14929 la Mânăstirea Neamţu ; « Evangheliarul slav » dela 1456 

“lin Mânăstirea . Neamţu ;. € Evangheliarul slav » dela omor, 1473, unde se ailă 

portretul lui Ștefan cel Mare ; « Evangheliarul slav » dela 1502. scris din porunca 

Jui Ştefan cel Mare, pentru Mânăstirea Bistriţa ; « Evangheliarul slav » dela 1512 

din Mânăstirea Neamţu ; e Evangheliarul slavo'dela 1550 din Mânăstirea Voroneţ 

gte., ete. La noi, anluminurile au venit dela Sârbi. In istoria anluminurii uni- 

versale «Psaltirea sârbească» dela finele veacului al XIV-lea este celebră. (Miinich). 

Copertele și legăturile metalice ale acestor manuscrise erau lucrate tot: în 

<lemente decorative, ca şi icoanele, ia , e 

„Odată cu ivirea tiparului pictura este înlocuită cu gravura, deşi mai. stă- 

wus.ici colo vechile procedee: de anluminuri picturale. . a , 

. .„Frederic. II, împăratul german (1194—1250), autorul cărţii citată de A. 0, 

nu era îiul lui Frederic I zis Barbăroşie  (1123—1190), ci al lui Enric VI (1165— 

1197) .şi al Constanţei, fiica lui Wilhelm cel Bun, regele Neapolelui. Enric VI 

zis cel Aspru sau cel Crud, el a fost. fiul lui Frederic I zis Barbăroşie. Prin ur- 

mare, Frederic 11 este nepotul lui Barbăroșie, i : 

430. Prin verbul «stând», A. O. traduce în româneşte gerunziul ncolo- 

"gismului din franţuzește 4 stopper » 'care provine din englezescul «to stop? şi 

- care înseamnă 4a opri». Deci a slând» are aci sensul de «oprind». În franţu- 

_zeşte, verbul a stopper » sc întrebuinţează la vânătoare cu înţelesul de «a opri 

pânatul » din partea câinelui ; “la marină cu înţelesul de «a opri mașinile», sau 

4 a opri un vas în timpul călătoriei » ş în mecanică cu înţelesul de ca opri mersul . 

unei'maşini sau al unui mecanism în circulaţie cu înţelesul de « a opri vehiculul ». : 

In comunicaţia telefonică, dăr mai ales telegratică se întrebuinţează inter- 

jecţia estop» cu înţelesul de a indica, prin transmiterea acestui cuvânt, sepa- 

rarea dintre cuvinte sau dintre fraze, adică locurile. de oprire dintre cuvinte, 

spre a nu se citi legate. Pentru circulaţie, acest cuvânt semnalizat vremelnic 

în anumite puncte arată că vehiculul trebue să se oprească. « Stop » este pro- 

priu zis imperativul verbului din englezeşte 4to stop» deci indicaţia stop» 

însemnează e opreşte-te », stail La vânătoare, acesta este ordinul dat câinelui, 

„care, când e bine dresat, trebue să -încremeriească la. auzul. acestei comande, 

: spre a nu stârni vânătul înainte de a intra în bătaia puştii, ci a-l pironi cu pri- 

virea. Ceea ce e interesant în întrebuințarea formei aa sta» cu înţelesul.de 4 

4
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opri 2, este mai ales faptul că A. O. a dat verbului caracterul tranzitiv, spre a 
evita neologismul tehnic «a stopa. Ia 

131. Prin verbul « sculând», A. O. traduce în românește verbul « piller + 
care, între diferitele înţelesuri, are şi pe acelea de ca se arunca asupra cuiva», 
« a ataca ș, în sfârşit «a stârni vânatul spre a-l face să se scoale, adică să zboare ș când 
noi ne apropiem așa fel, ca el să intre în bătaia puștii. In legătură cu acest din 
urmă înţeles se întrebuințează, ca poruncă pentru câinii de vânătoare, (pile) pe 
lângă: stop! (stai!), apportel (adu !). Prin porunca pille! stărnim câinii a se arunca 
asupra vânatului. După cum 4 stopl» este imperativul verbului «to stopl», 
tot astiel, « pille» este imperativul verbului « piller », iar apporte, imperativul 
verbului apporter. : “ - 

IN 

"430. Cal de brac însemnează cal de cea mai: inferioară calitate, mârțoagă. 
rac e un cuvânt din limba poporană ce provine din neoslavă (rut. pol. 
rus.), unde braku însemnează rămășiță; partea rea, după ce se alege ce e bun. In 
neoslavă, cuvântul provine din limba germană, unde brack, cuvânt de origine 
flamandă, însemnează exact "același lucru. : ! 

In literatura cultă românească, cuvântul brac-bracuri. e întrebuințat și de 
M. Eminescu: Luna străluceşte peste-a tomurilor bracuri (scrisoarea I, v. 39) ; 
Poate vr'un pedant. . .prinire tomuri brăcuite, aşezat și el, un brac (scrisoarea I, 
v. 111—119). | îi IN - 

In exemplul din urmă avem brăcuite, care e participiul trecut dela verbul 
a brăcui. (= rut. brakuvati) adică a alege bracurile, (animalele sau lucrurile: . - 
xelc) de o parte din ceea ce e bun. In limba populară mai circulă derivaţile: 
brăcuire, adică actiunea de a brăcui şi brăcuitură, adică rezultatul acestei acțiuni. 

Ca sinonim lângă Vrac, avem în românește cuvântul de origine turcească 
mardâ-mardale cu accentul pe silaba finală la: singular şi pe- cea penultimă 
la plural, ii | Ă , - - 

130—135. Aci se află descrierea vignetei reprodusă pe. spatele copertei 
«din ediţia dela 1874. Noi am reprodus această vignetă după textul din Pseudo- 
kinighelikos și înainte de Note. - SE 

144. Terentianus Maurus, gramatician latin: dela sfârşitul secolului ' IL at 
erei noastre. A compus o poemă didactică asupra prozodiei latine « De litteris, 
syllabis, pedibus, metrisa, pe care o citează A. O. și despre care Sf. Augustin 
vorbeşte în mod elogios. 

a 153—155. Sergiu 'Timoteievici Aksakov (1791—1859), scriitor rus. care 
a publicat « Observaţiuni asupra pescuitului» (1847); « Poveştile şi însemnările unui



NOTE : | Ie "Gt, 

vânător; (1855), citate de 4.0. după B. Petriceiu Haşdeu, apoi &Cronica familieis- 

" (1856) şi « Copilăria nepotului lui Bagrav 2 (1858). Această din urmă i'a adus în 

istoria literaturii ruseşti numele de Homer-ul și Walter Scolt-ul Rusiei.. 

Nota lui A. 0. e o nouă persiilare la adresa Curentului Latinist. Citatul latin 

al lui Horaţiu cu care A. 0. îşi termină nota (Non licet omnibus adire Co- 

rinthum) nu este exact. Versul '36 din epistola XVII a cărţii I sună astfel: 

« Nou cuivis homini: contingit adire Corinthum ». 

Ironia în legătură cu slavonismul se reazimă și pe faptul că, în afară de- 

Sergiu Aksakov, literatura rusească cunoaşte pe Constantin Aksakov (1817—1860) 

şi pe Ivan Aksakov (1823—1886), fiii lui Sergiu, vestiți mai ales prin pansla- 

vismul ce se degajează din scrierile lor: cel dintâi fiind poet, istoric şi critic 

iar al doilea poet și mare gazetar. | - 

269. Samoiezii Franciei e o expresie prin care A. 0. vrea să exprime pe 

locuitorii primitivi ai Franţei care trăiau în caverne, Prin Samoiezi, astăzi 

se înţelege populaţie primitivă de rasă mongolică și vorbind o limbă uralo- 

altaică, răspândiţi fiind în tundrele ruso-siberiene dela Marea Albă până 

la Ienisei. Imbrăcămintea lor este alcătuită din piele de ren și de câine. 

Se ocupă cu creşterea turmelor de reni și trăiesc din vânătoare şi pescuit. 

Moravuri, ocupaţii, îmbrăcăminte şi credinţe — toate! amintesc de oamenii 

primitivi de altă dată. PI 

279—977. Cernunnos, vechea divinitate galică se găseşte în muzeul dela 

Cluny care conţine antichităţi îranceze. Muzeul se ailă Ja -Paris în punctul de 

încrucişare a bulevardului Saint Germain cu bulevardul Saint-Michel. Lo. - 

calul cuprinde ruinele aşa numitelor « hermes de Julien e şi vechiul «hâtel de 

Cluny », construit în secolul al XIV-lea de către abatele Pierre de Chaslus şi apoi 

refăcut la finele secolului al XV-lea. E un amestec de arkiteclură gotică şi stil 

Renaissahce. Muzeul s'a deschis la 1844 şi de atunci i s'a mai adăugat câteva 

anexe, faţă de ceea ce era grupul de clădiri în secolul al XIV-lea. 

277. (Notă la aospelul Cluny 9). Dacii au avut o religie în care nu 

dădeau 'zeului lor chip cioplit. Deşi au stat 150 de ani sub stăpânire și ocu- 

paţie foarte intensă -romană şi cu toate că aveau exemplul Thracilor şi altor 

barbari adoratori de chipuri cioplite au rămas în toată vremea romană în ge-. 

nere la concepţia lor aniconică. Când Dacii, în epoca străpânirii romane, 

acceptând religia oficială romană, dau lui Jupiter, zeul suprem corespunzător 

o înfăţişare concretă, realizează în reprezentările cioplite un chip 

rustic quasi-etnograiic, ca acela de care vorbeşte A. O. adică Jupiter Cernenus, 

care trebue pus de sigur în legătură cu numele unui trib dacic de pe malul 

Dunării superioare, Numele de Cernenus amintește elementele de toponimie, 

a regiunii, transmisă Românilor (Cerna, Cerneţi) şi pe care izvoarele o numesc 

-— mai ales în legătură cu Cerna — când Tierna sau T'sierna, când Zerna _sau 

Dierna. Rezultă deci că Cerna în toponimia Olteniei de Apus (Muntele Cerna 

lui Zalmozis,
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 xâul Cerna şi pârâul Cernişoara) nu e cuvânt slavie, ci autohton sau în tot cazul 
“e o contaminare între elementul slav şi cel autohton. (V. Pâzvan,- Getica, pp. 
265, 273, 639—640, 802), IE 

343. Ite, missa est ş nu Ite, misum est, cum scrie A. O., este formula liturgică 
„are. în timpul slujbei din. biserica catolică. precedează binecuvântarea finală «lată de .preotul care oficiază. | - Aa 

Formula se traduce, cum arată A. O., prin:. & Mergeţi liturghia este gata >. Multă vreme această formulă! constituia ultima rostire. din liturghie. De un imp încoace, după aceste cuvinte urmează binecuvântarea şi cetirea Evangheliei. 
1 . 

DR - - ” io cai 

„55-56. Aluzie la începutul « Mioriţei »:. Pe un picior de plaiu, pe o gură dle raiu. . . PCI a y 
_14—8%. Doamna Neaga a. fost soţia -lui Mihnea JI Turcitul (1577—1583), 

- Sub lespezi erau încă, neatinse, . trupurile. (N. Iorga, 

Domnul Țării Românești, care urmează la tron tatălui său, Alexandru III (1568 „5—1577), Mihnea s'a căsătorit cu Neaga Tătăranu, fiica clucerului Vlaicu Tătăranu 
. 

7 de. 
din Buzău. (Vezi arborele genealogic la n. IV. 161 4. V.), dar.n'au trăit tot timpul impreună, căci în -1591 îi ailăm! despărțiți. Doamna . Neaga, se întoarse la Buda, moșia părintească din munţii Buzăului, în pădurea Cislăului. După. plecarea lui “Mihnea II la Constantinopol, unde s'a turcit și a devenit poligam, ea a rămas în "Țară, de unde ne-a rămas şi o scrisoare a ei; o mai găsim în Polonia, dăruind unei mânăstiri din Kiev (Obitel Breskaia) o cruce despre care pomenește A. O. şi pe 'care erau gravate în poloneşte următoarele cuvinte: De Dumnezeu îngri- jitoarea regină a Țării Românești. Era în. vieaţă- de asemeni prin 1599—1600, fiindcă, dăureşte o altă cruce în această epocă fostului Mitropolit Teofan al Moldovei care se afla-lu. Si, Munte pe acea vreme, .. a | Mormântul Doamnei Neaga s'a descoperit de curând (1931), graţie săpătu- ilor. întreprinse de doi săteni din Cislău şi un notar din Pătârlagele, care: con- duși de tradiţia că lângă Buda, în adâncul codrilor, pe malul stâng'al Buzăului sar afla cetatea Doamnei Neaga, au izbutit să scoată la iveală, după câteva săptămâni, întregul palat din secolul al XVI-lea cu ornamente sculptate într'o lină înfăţişare de stil, cu apărători. de plumb la fereşti, şi în legătură imediată cu dânsa, printr'un pavaj îngrijit, de cărămizi solide, o bisericuță. Aceasta avea între pridvor şi naos.o0 “cameră a „mormintelor perfect conservate. 

ma, Mormântul Doamnei Neaga şi a neamului ei, în Memoriile A. R. secț. ist. seria III, t. XII, 'mem,. 12, 1931), E p- A a “Doamna Neaga avusese cu Alihnea mai mulţi. copii: Radu, Vlad(ţ 1587), Aezandri,, Irina şi Ruxandra, Dintre toţi! copiii n'a trăit decât o. îată care Sa și măritat cu un: boier (şi a cărui urmă s'a pierdut; Tradiţia poporană 
S
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_ atârnă câteva fire de aur), 

__ stâncă în albia râului,. o îngustează şi îi opreşte re 

-“ Acesta e Ochiul Dracului cu apa lină, mo 

(Paris, 1889—1900). 

„“ROTE:r 648 

însă păstrează: amintirea unui. fiu care s'ar îi.retras cu mama sa în cetatea 

din pădurea Cislăului.- Ba -mai mult. decât atât,- îl face şi'eroul 'unui basm. 

Desigur că:nu se pot căuta informaţii istorice în țesătura .unui basm-legendă, 

care, chiar dacă porneşte din anumite:realități, acestea se deformează, se îrâng, . 

se suprapun, luând o înfățișare cu totul alta decât aceea: a adevărului propriu 

zis. Acesta e destinul oricărei legende ce va avea totdeauna să explice ceva 

spre a curma: 0 nedumerire. a: minţii. primitive -şi rudimentare a. poporului; 

aceasta. va fi mai ales soarta unui. basm-legendă în . care elementele de pură 
A ” 

fantazie .deghizează şi mai "deplin. realitatea. - „: e , 

- În orice caz, Doamna! Neaga în locuinţa.sa din pădurea, Cislăului e o reali- 

tate păstrată prin tradiţie, confirmată de. istorie şi pe care ampliiicarea, de- 

formarea. şi deghizarea -transmisiunilor -.legendare nu: au acoperit-o. : 

+ Deasupra mormintelor din palatul dela. Buda s'au găsit inscripţii arătând 

că se odihnesc acolo: diferiţi membri ai. familiei Tătăranu : Radul Ciaşnicul 

($ 1582), Radul. Postelnicul ($ 1582), . Tudor - Logofătul : (4.1582); Oprea Aga 

(4 1585), Neagoe, îratele Neagăi, Vlaicul Clucerul, tatăl Neagăi cu patru fii ai 

săi, spre pomenirea cărora 

mama Neagăi, a împodobit piatra de mormânt. E ta , 

Ulterior s'a mai descoperit de către d-l Virgil Drăghiceanu şi alte morminte: 

al unui copil şi al unei femei cu două. fete. (N. Iorga; '0p. cit...  - 

-In seria. primelor :morminte. scoase la iveală e.o singură femeie acoperită 

cu imulte podoabe de preţ (o încheietoare de:pafta dintr'un.. mare smaragd cu 

mărgăritare şi rubine; doi: cercei masivi cu a 

bătute cu puncte de aur şi cu peruzele; niște cercei cu perle, încheiaţi în pan- 

deloce; alţi cerceluși în formă de stea; o împletitută din sârmă de aur cu îlo- 

picele de mărgăritare în vâri; nişte braţări din îloricele cu granate şi podoabe 

de aur; ba chiar un fragment de rochie în catifea cafenie; o altă împletitură 

din foarte fine îire de. aur cu perle. mărunte și o panglicuţă neagră de'care 

dar fără piatră cu inscripţie. E o mare probabilitate 

că mormântul este al Doamnei Neaga. (N.' Iorga, op. cit): 

" Totuşi e ciudat 'că lipsesc copiii Neagăi şi Anca, mama . ei. 

449, Genunea' Dracului “sau Ochiul Dracului e un ochiu în albia râului 

" Bâsca Mare între munţii Piatra Arsa şi Cursele. Din ambii munţi, ieșind câte o 

peziciunea. Scăpând dintre 

o lungime de 20 m., luând o adâncime de 40 m. 

artă şi adâncă. a. 

248—953. Comoara dela Pietroasa sau Tezaurul dela Pietroasa compusă 

dintr'o serie de vase de aux, 22 la număr, descoperite la 1837 de nişte. ţărani 

apoi studiată de A. O. întâi într'o notiţă (1868) în franţuzeşte, în urmă, după 

o serie de articole (vezi Într., pag. 12), într'un studiu «Le tresor de Pâtrossa? 

stânci, apa a săpat în jos, pe 

a 

2 

Doamna Neaga a zidit biserica la '1588, iar Anca,  - 

lte mărgăritare mărunte, stră-_
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A. 0. în notițele sale, atribue tezaurul unui trib; "german îi: 
probabil Goţilor Vestici care au locuit în Dacia din veacul al III-l .: : 
V-lea d. Chr.; cu toate că obiectele nu sunt toate din.. aceeaşi epo ., e: dios 

- desc pentru A. 0. o specifică artă “indigenă particulară Goţilor n Dia; . 
într'un cuvânt, întregul .tezaur constitue pentru .A. 0O., obiec.: i!» cui 4 
unui templu păgân. ” o | 

” În 'expunerile sale anterioare, A. O., adoptând teza lui Neu... CP, atrio 
bue tezaurul acesta lui Athanaric, rege al 'Goţilor şi contimpor; 1 «.- tipă- 
ratul Zheodosiu. Fugărit de Huni şi străbătând în pripă Dacia, „uit: 
Goţilor ar fi îngropat tezaurul cu gândul de a-l ridica apoi, dar :. lo:. 
dicat prin moartea sa la Constantinopol în' 381. 

„Originea gotică a tezaurului o susţine A. Q. şi în lucrarea definitisă, sai. it: 
însă a mâi atribui tezaurul lui Athanaric personal, ci conchide ci. +! n apte 
ţinut unui templu şi că este o lucrare a Goţilor, dela finele veacului «! 1V-l4 E 
mai ales că pe o brățară a tezaurului se află o inscripţie runică, iar er tat si!a 
istorice arată că, sub ameninţarea Hunilor, o parte din Goţi au tre: :t Durireii 
— unde sub Ulfilas s'au “creștinat — pe când alţii sub Athanaric su rota: 

"spre Munţii Buzăului, unde ar. fi îngropat tezaurul, . - N 
Caracterul gotic al acestui fel de artă era susținut între alţii de O. ':s-icliis, 

de Conrajod şi în zilele noastre de Schuchardt (1926). PN Cel dintâiu care a recunoscut acestei arte o altă origine decât'c:: putică - a fost Fr. de Lasteyrie (1877), Ela susţinut origina orientală. Mai 1: ::i 

   

        

2 2 pe cialişti.ca Strzygowski,: Minns, Rostovtzeff, Kondakoff, Mile şi alţii ;.: u - dit caracterul persan al artei cloasonajului împrumutat apoi de Goţi. (Al..% ua Samurcaş, Tezaurul dela Pietroasa, « Convorbiri Literare 5 LXVII, 7-0, 697, pp. 764-—773. d | B E 
311—322. Păâclele de glod sunt vulcanii de noroiu - 

( Pâclele Mari şi Pâclele Mici) şi care se află pe te 
situată între munţii Moara-de-vânt,. Balaurul şi pârâul Sărăfelul- Ba ci:, km de oraşul Buzău. Pe .acest teritoriu se află nenumărate cratere «i: 1 ţime ce nu trec de 1,60 m şi la gura lor se ridică gaze amestecate a. i şi păcură, producând o continuă fierbere cu clocote (elocotişuri). - 368—369. Donner Weiter Sapperment e '0 expresie germană car. ini: şează o înjurătură familiară şi însemnează: Douner Wetter = furturi? ter. mu rea) cu tunete ; sapperment = la naiba! dracel Forma. Sapperment (Sectii şi Sackrament) e de origină franceză. Formele: saperlotte, saperlira, i şi chiar sapristi din franțuzeşte dovedesc aceasta. , ” | . 419. Pierre de Ronsard (1524—1585), poet francez dela curtea lui [sunet "Işi autorul colecţiei de Versuri «Odes « (1550) ceea ce l-a consacrat ca șeful șzoiii numită la Pleiade ; urmează « Amours ș ; d Continuation des amours.ș, epopi a sn Franciade + (1572); «les Amours d'Helene s ete. Intre versurile. sale <. sili . 4 

(salze) din juii. iz, 
ritorul comunei ici! 

   



  

NOTE: -: Si 645. 

poezie în care vorbeşte de origina sa, arătând că un străbun al său îndepărtat se 

trage de acolo de unde «Dunărea .înghejată se: învecineşte cu: Tracia, într'un 

ținut rece-şi. asezat mai jos decât Ungaria». a a. 

, Or quant â mon ancestre; il a tirâ sa race :: 
D'ou le glac6 Danube est voisin de la Thrace. 

_ Plus bas que la Hongrie en une Jroide part, . 

10. . Est un seigneur nommă le marquis de Ronsart, 

Riche d'or et de gens, de villes et de: lerre, 

Un de ses fils puisnez, ardent.de voir la guerre, - 

Un canip d'autres puisnez assembla hasardeuz  - 

EL quittant: son pays, făit capitaine. d'euz, 

15. -Traversa la Hongrie et la basse Allemaigne 

! -Traversa la Bourgogne et toute la Champaigne, 

Et, soudard, vint servir Philippe de-Valois, 

Qui pour lors avoit guerre encontre les: Anglois. 

| IL Semploya si bien au service de France, 

20. Que le'roy luy: dona des biens ă sujjisance 

: Sur les rives du Loir; puis du tout oubliant 

- Freres, peres et pays," [rangois: se mariant, - 

+. Engendra les ayeuz dont est sorti le pere - 

. Par-qui premier je vyceste belle lumiere. - 

, (Elegie a Remy Belleau, excellent pâete frangois.) 

”V, Alecsandri, pornind. dela aceste versuri, ale Tui Ronsard şi-a construit 

__ balada sa e Banul Mărăcine » (Mărgăritărele), unde un Ban al Craiovei cu nu- 

“mele de Mărăcine (ronce = mărăcine). pleacă cu. 50 de călăreţi, trecând prin - 

satele maghiare, prin ţările  nemţeşti, spre a ajunge acolo unde-l cheamă 

vitejia, adică în Franţa. La Paris se înfăţisează regelui. Filip căruia îi spune 

că a venit de departe, ca să ajute pe Francezi, scăpându-i de vrăjmaşi, adău- 

gând că a făcut aceasta, fiindcă în viitor şi Francezii îi vor ajuta Țara sa. Re- 

gele îi mulţumeşte şi-l face marchiz de. Ronsard. Di - . 

“Fireşte, aceasta baladă izvorită din legenda, pe care Ronsard o așeza la 

temelia familiei sale, nu are niciun suport istorie ce ar putea îi urmărit în 

izvoare autentice. V. Alecsandri nu a făcut decât să 'dea, ca român, o replică 

--poeziei-lui: Ronsard, şi în acelaşi timp, să dea o explicaţie legendară, ajutorului 

şi influenţei franceze asupra culturii şi politicii româneşti de mai târziu. 

15... Desgoveală = îmbrobodirea. miresei.. La ţară, semnul . vestimentar al 

femeii măritate:-este.: broboada,. de aceea unul. din.. elementele” ceremoniei 

mupţiale “este şi. îmbrobodirea miresei: din: partea nunei mari, urmând ca, 

- : | | 
39*
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din acel moment, fata să fie considerată ca nevastă. Cu acest prilej se: „joacă 

şi: hora desgovelei de care vorbeşte A..0.. .: - : DER - 

189. «...dar. când răsăriră zorile deodată cu floriles « e o: parateazare, a: ver- 
surilor inițiale din balada poporană « Dolca ». De 

Pe câmpul Tinechiei, . 

" Pe zările câmpiei 
, „_ Răsărit-au florile, 

Da i Odată cu zorile? 

159—161. 4.0. vorbeşte. de un gârliciu de piatră, de pe “ acalul Umugoruli 
căruia îi zice, după toponimia regiunii, grajdul Smeilor. Un asemenea gârliciu 
şi o scară de zid în spirală ce se lasă foarte adânc în pământ, dar unde nu se 
poate pătrunde din cauza aerului irespirabil şi a vegetației bogate care i-a 
astupat accesul, găsim însă într'o coastă a muntelui Bisoca. Aceste resturi par 
a fi urmele unor ascunzişuri de ale Barbarilor ( Pecinegilor). “In apropiere este 
şi o'piatră cu inscripţii indescifrabile..: Pa PRE 
___298—295. Citarea versurilor din . Romances del Gid Campeador şi punerea 
lor în gura feciorului de împărat cu noroc la vânat este pur și simplu un semn _ 
prin care A. O. atrage atenţia că, în amănuntele lui, basmul acesta e o operă 
„cultă şi îi aparţine. Numai legenda Doamnei. Neaga şi sensul general al acţiunii, 
"unde. un fecior de împărat face minuni. în. isprăvile lui, sunt elemente Popo- 
rane de basm; .restul e opera. sa. 

305—306. A doua citare din Frarigois Viilor ( Ballades des dames du 
“temps jadis) unde” poetul chiamă pe Flora, zeiţa romană a “florilor, o străveche . 
divinitate din Italia centrală, şi "pe câre 4.0, o'face româncă (Flora, la belle 
Romaine), în gura! feciorului de împărat, este un element de aceeaşi natură, 

307-—324. A treia citare cu acelaşi scop este de data aceasta, din C..Va- 
leriis Catullus. In ediția priniă dela! 1874, A. "O. punea: aproape în gura & fecio- 
Tului' de împărat cu' noroc la vânat » "vorbele, poetului Jatin. In ediţiile urmă ” 
toare, A. O, renunţă la această înfăţişare, punând în 'locul 'citatului latin un 

"rând de puncte pentru text,. iar în notă reproduce “textul latin 'ca uri simplu 
sprijin ideologic. In prima formă, citarea! era deci mai amplă, dar, prin conţi- 

- nutul său, destul de nepotrivită, întrucât feciorul Neagăi din pădurea Cislăului 
vorbeşte cu regret de for, palestră, stadiu, gimnazii şi e îndurerat că va fi silit! 
să trăiască sub înaltele piscuri ale Phrz viei. 

E foarte explicabil că A.0.a tenunţat Ia' forma primă a citatului care făcea 
fără de înţeles cuvintele rostite de feciorul Neagăi. 
CO. Valerius Catullus (87 — după 54) poetul latin, a fost toată vremea, pare-se, 
îndrăgostit: de Lesbia, după cum figurează în versurile. sale, dar: care probabil 

„nu era alta decât Clodia, sora tribunului Clodius, Aleasa inimii sale, ca în 
totdeauna, n'a exagerat. de loc fidelitatea “faţă de el, şi aceasta se vede în multe



NOTE. a ÎN , 47 

din versurile: sale: care. alcătuiesc vreo 116 poezii de întinderi diferite:! dela: 2 

până la 409. versuri.:- Poeziile sale sunt adresate unele; ' Lesbiei, prietenilor; 

vrăşmaşilor,. Țării :sale,: rudelor ; altele sunt. reci imitaţiuni: după poeţii: Ale- 

zandrini, (Nunta lui Peleu. şi: Thetis;: Pieptenătura: Berenicei). -.. 

Alăturarea Lesbiei cu făptura din Pietrele Fetez e posibilă. într'un basm: 

devenit cult prin tratare, dar fără invocarea elementelor: de vieaţă grecească 

care: constitue: un non' sens;. m i ' 
.340—845, A patra citare,: pusăi “tot în: gura “tesiorului Neagăi, este. din . 

Lamartine. (Meditations poetigues: d'Elvire)..- 

„.852—853. A. cincea: citare,,. în - sfârşit, din. Horaţiu se' referă la elementele 

generale de vieaţă sufletească, . ..: i a 

„819. E vorba de: Edgar: Pacificul, regele anglo-saxon (961.975). a a 

„urmat la. tron: după fratele său, Edy, stăpânind: la “început. nuruai: Mercia şi 

Northumbria, 'spre.. a-şi întinde: stăpânirea: apoi. asupra: întregii "Bretanii. El 

a fost primul rege care n'a făcut! nicio deosebire: între supușii săi: Englezi, Da- 

nezi şi Bretoni. . Ă , 

-392—4172, Textul Ini C. IVeşruzzi citat de A, 0. este Scrisoarea XX (Sta- 

tistica lupilor) | din «tezru po ek, Serisori în un pristous, 

Ediţia dela 1573 (iâbrăria Bocciuui et Cin :pania], pe sure de sigur a utilizat >, 

A. 0, conţine opezs ivi C., A: mezi în 9 vulumar 1, 

mintiri de junejc j 2. Pragemunte istorice ș o, Îcaru pe că, «SȚisiri da un preiei 

II. Poezii; III. Teatru. . 
482. Sprafcă însemnează cercetare judecătoreascu, + urehotă, Turnu 5 

întrebuințat în Regulameritul Organic.: Prin evoluţie. semantică prejorativă 

" care 'arată felul cum, priveau: Românii legiuirea rusească, cuvântul a început 

să însemne rezultat rău, sfârșit din care nu se mai alege nimic. Cuvântul e de 

origină rusească (spravka).- 

- 437. Nadpis însemnează rezoluție,” apostilă și e întrebuințat tot în Regu- . 

lamentul Organic. Cuvântul e tot de origine rusească. , 

__&61. Capot e un cuvânt de origină. franceză (capot) adj. invariabil, care . 

vine -dela verbul “capoier = (a se răsturna), şi însemnează fără posibilitate de a 

reacţiona, mut, sau cum se 'zice în româneşte printr'o expresie echivalentă; 

«rămas marți a. A. face capot la A. "0. eo traducere adlitteram a expresiei franţu- 

a bate complet pe cineva, a reduce 

ermană sub forma de 

   
   atele tinertelor (1. 4- 

> zeşti « faire capot » care însemnează a învinge, 

la tăcere. Cuvântul francez, « capot» a trecut şi în limba & i n 

Kaputt (= spart, stricat, ruinat) ; kapult machen (= a sparge, a strica, & ruina), 

kaputt gehen (= a se sparge, a se strica, a se ruina, a pieri, a muri). Afară, 

numai dacă forma franceză nu va fi provenind: din. cea germană. , 

485. Blajină localnică stăpânire e o expresie ironică a lui A. 0. prin care - 

folosindu-se de termenul localnică, cuvânt de origine rusească, luat din Regu- 

” lamentul Organic, găseşte prilejul pentru ultima oară să arunce încă o săgeată
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. împotriva: Ruşilor-al căror :prieten. n'a fost niciodată din. punct de: vedere po- 
litic,-ca “fiu al.revoluţiei dela 1848,.deși era un miare.admirator al literaturii 

SV : lor; “Impotriva:Școlii Ardelene; susţinea însă. slavonismele. vechi introduse. în 
limba noastră ca și celelalte: elemente străine, definitiv cristalizate în orga- 
nicitatea. limbii româneşti. :.* - . iii . : - 

» 486.4 sastisi e-un-cuvânt: împrumutat din 1 neogreaca din tizapul F Fanario- 
or, şi însemnează a (se) ului, a (se) zăpăci. Aluzia fină şi ironică la stăpâ- 
nirea fanariotă .ca: și .aceea despre ocupațiile rusești de altă dată asupra 'Ţă- 
rilor Românești scoate în relief naționalismul :său luminat ca: formă. politică, 
fără: să confunde însă politica naționalistă a :unei Țări cu. formele utile. de 

„cultură universală. De aceea, A. Q., dacă facem legătura cu tot ceea. ce-a 
spus mai înainte, nu admite amestecul străinilor în rosturile noastre de vieaţa 
etnică 'şi' politică, dar. în :acelaşi timp.admiră literatura rusească,. grecească 
sau alta străină, fiindcă. ele fac: parte: din patrimoniul universal de cultură - 
de care. nimeni nu se poate.izola, - 
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