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Dlui C, O, Cocueseu, 

* “Amice, 

“Gând 'mi al dati mat înteiă să citescii manus= 

criptul tă, intitulată « Manualul vEnătorului, > - 
ai arătată. dorința ca săt faci că o precuventare. 

Mai apol "ţi dă luată sema şi 'm'al scutită de a— 

câstă măgulitore sarcină. | 
În casul din urmă , răi nu te al gendită ,. căct' 

că, după ce ami răsfoită cartia ta; mamă luati 

în “adere cu plăcere de pe urmele. tale. de venă- 

tori; dar, pe când tu te occupal cu gravitate a: 

"p allege cea mat bună puşcă ş a o încărcă cu j 

cea mal potrivită măsură, a o îndreptă dupe cea: 

mal nimerită liniă-; pe când tu dresat, de mică 

şi cu o minunată răbdare , pe prepelicarul tei ca. 

A
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„să asculte la semnalele consacrate: Pst! Pil! şi 

„Aport ! ; pe când tu în fine studiat cu luare 
„aminte caracterele phpsice şi ethice ale celor mai 

„obicinuite subiecte însufflelite de venătore , că, ca 
„ună nevenătoră ce sunt, mami apucată să co- 

lindă răstimpil şi spaţiile, câutândă cu ochi, cu 
«aujdul şi cu inima, privelişti, răsunete şi emoțiuni 

venătoresci. i 

“Colindândi » mamă rătăcită, şi ctă-mă abie a- 

cum ajunsă din fantastica mi căllătoriă , cu ună .. 

sacă așa îngreuiată de totă felul de petice şi de 

„surcele, adunate de pretutindeni ,- încât nu mai cu- 
teză, “Domne feresce | nici chiar ci însu'mi săli 

aruncă în spinarea Manualului tă. 

lamă luatii dar pretenţiosa hotărire ale de- 

şerta întruni volumii 'osebită , coli voii tppări 
numai pe secma lor., şi care , sub ună titlu pe- 

„dantescă şi archaică, spuindi venătorilor numai 
lucruri ce sunt cu totul de prisosă artei lor, va 

întocmi ună felii de Falşu Tractatii de Vână- 
toriă , Vevdo-zuwnyemre , î în opposițiune făşișă 
cu Manualul tăi, care, de şi mai scurţi, este 
„ânsă foră înduoiclă cu multă mai folositori celor 
„carii vor să înveţe ceva cu temeiă,. * 

"Dar mai nainte de a pune sub tpparii, m'amă
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simțită , amice , ca şi. datoră săţi trămită ţie,. 

prinosul acestui vraftă de pagine mauuscrise , pe 

care, bune sti rele, le datoresi numal primu- 

lui 'tiă îndemni amicală, 

Priimesce-le precum î[i voră place ; dar crede: 

totuşi, că, — de şi îți vină acum cam ca futorul 

popit „ — ele purcedii. dintr'o affectuosă pornire &: 

celui care de multi este 

ali cut bună, prieteni 

«A. Odobescu. 

“Bucuresci, 

7 SMaiă 1874.
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Dificiles nugae 

I 

AY voitii, amice, ca mai nainte dea otypări, 

să citescii ei, în manuscriptii, cartea româns- 

că ce tu al compusii sub titlul de acManualul 

penătorului» şi, după citire, să'mi şi dai păre- 

rea asuprăi. : 

Pentru atâta încredere, nu ami cum săţi 

mulţumescii ; dar, temă 'mY e că, accordân- 

dwmi mie o aşa amicală şi linguşitâre precă- 

dere, n'at nimerită tocmai bine, o iscusite 

vânătorule! 

Ore nu sciaf sâii că at uitatii cum că la ve- 

nătoriă, - ca şi la multe altele, -eii mă pricepi 

cam tot atâta precât se pricepea vestitul ag€- 

miti, care, vădându-se luatii în respării de ba-
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bele satului, pentru isbândile ce făcuse cu 
pușca dimincța , în băttătură , se apără , în 
_dulcea limbă a poesiet și ţineă-una că : 

De e curcă, 

Ce se 'ncurcă , 

La revărsatul dorilor, 
In callea vânătorilor? | 

Istoria nu adaogă mai departe decă păgu- 
bașele s'aii mulțumiti numa! cu acestă armo= 
ni6să desdăunare, precum, în altă împrej urare, 
fusese silitii să facă simigiul celii cu tocmela, 
care, pentru plăcintele mâncate, rămase bunti 
plătiti numa! cu cânticellul dascălului Cara- 
cangă: E 

Deschide-te pun guliță, 
Și plătesce plăcinţelele; - 

cânticellu care, fără Înduorală , este > în pri- vința regulelor prosodice, cu multi may prejosii de ingeni6să improvisațiune a vânătorului de curci, 

Vei să nu paţi şi tu ca simigiul şi, de unde, cu dreptii cuventii, te aşteptay să fit r&splătitu, chYar de la începută, prin laude meritate, pen-
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“tru tâte cercetările seri6se, pentru tâte obser- 
“vaţiunile adinci, pentru tâte ostenelile ce ar 
-depusii în opera ta, să nu capeţi de la mine 
decât unii encomion fluturaticii şi fOră temeiii, 
psalmodiată și acela pe drîngii sei cântatii 

din frundă. 

Dreptul lui Dumnedeii, în asemene casii și 
-adică decă critica mea va fi, - precum este şi 
lesne de prevădutii, - nedemnă şi nepotrivită 

„pentru scrierea ce a provocat'o, rușinea va ră- 

mâne numa! pe s&ma mea, căct este drepti ca 

fiă-care să pârte ponosul faptelor şi diselor sa= 

le, și nu numai vânătorii sciti cum că «t6tă pa- 
sărea. pe lume, dupe limba e! perc.» 

Fiă acestea dise din capul locului, ca nu cum- 
va să se întâmple ca, vre unui cititorii, scârbitii 

„îndată de uritul precuvântărei, să vină răul 

_gendi de a lepăda cartea ta din mână, ma! na- 
inte char de a-fi intrati în materiea, tractată 

.cu seriositate și cu sciință-de-cause, de către 
autorul ei. 

M& grăbescii a declara că acelii cititorii va 

fi adevăratul păgubaşii, căci decă nu sciă regu- 
ele venătoriei mai bine de cât mine şi voiesce cu 
:tâte aceste să le înveţe, elii perde cea matbună
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occasiune de a se instrui, citind o carte plăcu- 
tă în care formulele costelive ale mecanicei 

şi regetela grețâse ale medicinei - veterinarii , 

sunt mat peste totii locul forte binișorii furi- 
şate printre o. mulțime de noțiuni istorice, de 

-povăţuiri înțellepte şi de fapte interresante, 

care potii să placă şi să folostască or cărui 
cititoră. 

Ca să fiii dar drepti şi să te.puiii îndată 

la adăpostit despre ori ce neajunsuri arii pute 
să'ți vină dupe urma cuvintelor mele, recun- 

nosci, Iubite autorule, că, de şi tu n at avut 

de S&ndii, ca Iyricul nostru străbunii Horaţit, 

să arăţi poeţilor din viitorime, poteca cea bu- 
nă, ânse totii af sciutii „ chiar și în materie de 

vEnătoriă, să urmesi părintescile lui povățe, 
luândi drepti devisă tăcută a scriere! tale, fal- 
mâsele lut versuri din Artea Poetică: 

Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci, 
Lectorem delectando, pariterque monendo. %). 

Ii uresă ca să se p6tă applica cărţei tale ŞI 

*) oratii, Ars poetica. v. 813—44: 
«Totă approbarea o capătă acela care întrunesce folosul cu plă 

cerea, Desfâtândii pe cititoră și instruindu'lii totii de o dată.»
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hexametrii următori , în care speri că D. 

Socecii, - carele în asemene casii ară priimi de 

sigurii săi fiă editorii, - nu va fi supăratit a 

se vede înlocuind , char cu prejudiciul regu- 

lelor prosodiet latine, pe anticii domniei-sale 

quasi - homonymi şi collegt în librariă, fraţii 

Sosii din Roma: ” 

Hic meret aera liber Socecio : hic et mare transit 

Et longum noto scriptori prorogat aevum. *) 

Dar de vreme ce, pornindu-mă aţi vorbi des- 

pre vânătâre, mă vădii fără veste pribegindii 

pe răz6relelitteraturei, mulțumesce-te, te rogi, 

amice, ca , în locii de o analysă scrupulosă a 

“Manualului tăi, în locii de o appreguire a me- 

ritelor ce elti va sci neapăratii şi cu mai buni 

succesti să destăinutască la ochii Gmenilor de 

sciinţă şi de specialitate, întruni cuventi, în. 

locii de cela ce'mi af cerutii, mulțumesce-te, 

dicii,'săți spui aci numai, în ce chip, cum 

  

=) oratii, Ars poetica. n. 845—46: | 

«Acea carte produce bani lui Socecii; ea treca și peste mări 

Şi prelungesce în secoli îndelungaţi , numele vestitii alii seri- 

itorului.»
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şi ce felii, imaginaţiunea, sufletul şi mintea mea: 
ai pututii ateve să'și însuștască plăcerile şi far=- 
mecul artei pe care tu, celii dW'ânteiii, o predat 
astă-d cititorilor români, înşghtebată în re=. 
gule, mat multit si mat puginti rigurâse. 

Deca chiar în anni! tinereţe, pe când trupul,. 
- la dâte (pita), cum dice Xavier de Maistre, - 
s'aventă mat lesne după sburdarile inimet, decă. 
pe atunci chiar, gusturile *mY stătătâre și trân- 
dava 'mi fire nu 'm'aii Yertatii să deviti vână- 
torii, apol d'acum înainte ce speranță să'mi mat! 
rămâtă? ma! alles când, pe t6tă dioa, junghyu- . 
rile în pici6re şi podagra îmi chezăşuiescit pen=. 
tru restul vieței, cea ma! nerevocabilă patentă. 
de incapacitate în deprinderile sprintene şi o=. 
bosit6re ale vânătorier. 

Vorbă curată ! nic! unii alu duoile Nimrod,. 
vEnătorul biblicii , nici ună alui duoile Sânt-. 

"Hubertii, venătorul minunati alui creştinilor ,. eă unul nami să mă facii. Trebuiă să renunță 
cu totul la așa falnice năzuiri, şi chiar de&ca desa. 
Citire a cărței tale arii aprinde în mine unit a= semenc dori semeţă, nevora arii cere ca să'lu - potolescă îndată şi să mă hotărăscii a rămâne. 
şi în viitorii, din cra acelora carii, când vădă, .
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cloșca păscândii bobocii de rață pe malul băl- 

țer, se miră, dicendi: 

Să fiă rață? — Măsa găină! 

Să fiă găină? — Botul lătăreţii! 

Dar ânsă, şi ei amii crescutii pe câmpul 

Bărăganului! G! în Arcadia ego! Şi eii ami vă= 

dutii cârdurile de dropii, cutrierândii cu pasii 

mă&suratii şi cu capul aţintitii la pază, acele şe- 

suri fără margine, prin care aerul, răsfiratii în 

unde diaphane sub arşiţa s6relui de veră, oglin- 

desce erburile şi bălăriile din depărtare şi le 

preface , dinainte vederei fermecate, în cetăți 

cu mil de minarele, în palate cu mii de. în- 

cântări. | Da 

Din copillăriă şi eti ami trăitii. cu Tămădăte- 

ni, venători de dropii din baştină, carii nemi 

de nemul lor ati rătăcitii prin Bărăganii, pitu- 

laţi în cărruţele lor acoperite cu covergi de 

"rogojină şi, mânândii în pasii alene gl6bele lor: 

de călluşe!, aii datii rotă, ore; dile și luni în- 

_ tregi, împrejurul falnicilor dropio!, — căroră 

el le dicii Mitropoliţi, — s6ii când aceștia pri- 

măvera, se întețescii în lupte amorâse, s&ii când



— 3— 

tâmna, e! ducii turmele de pur să pască pe 
țerrine înţelenite. | 

Eiin'amii uitati nici pe răposatul Caraman, 
veselul şi priceputul staroste ali vânătorilor Tă- 
mădăleni, carele pute să înghiță în largele sele 
pântece atât€ vedre cât şi o butie de la Delul- 
mare ; nici pe iscusitul moșii Vladii în cărruța 
cărula al adormitii tu ades€, pe când el, cu 
ochi de vulpe , zărta creştetul delicatii al dro- - 
pie! mișcândă printre fulgi colilier; nicr pe bie- 
tul George Giantă, celă care cu o rugină de 
puşcă pe care ort-ce vânătorii arii fi asvârlito 
în gunoi, nimeria may bine de cât altul cu o 
carabină ghintuită, şi care pe mine, nemerni- 
cul, m'a addusti de multe ori cu vânatii, la co- 
nacul de amedi. 

In cartea, plină de regule technice şi de 
învățături doctrinarit , tu vorbesci, amice, cu 
unii despreții superbii despre tâte acele pe- 
treceri cynegetice, în care vânătorul n'are ne- 
voiă să âmble pe josti, să caute vânatul ajutatii 
de cânele săi și să loviască fera S&ii past&rea 
în fugă ort în sborii. Nu tăgădurescii : în prin- 
cipiă trebuiă să aiby dreptate. Dar ce” faci. 
fireY? căci mie unuta, deca cum-va "my a plă-
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cutii vre o vânătâre, apol a fostii tocmai din 

acelea în care pici6rele și mânele aii mat pu- 

cină de lucrati. Ă 

Șin adevării, să şedemi strâmbă și să ju- 

dicămii drepti: Gre-ce desfătare vânătorescă 

mat deplină, ma! nețărmurită, mai senină şi 

mai legănată în dulci și dut6se visărt, pâte îi 

pe lume decât acela care o gustă cineva când, 

prin pustiile Bărăganului, cărruța, în care stă 

culcatii, abi€ înaintesă pe că! fără de urme? 

Dinainte'Y e spaţiul nemărginită ; dar vallurile 

de rbă, când învicte de o spornică verdeţă, 

când ofilite sub p&rlitura srelui nu” însufflă 

îngrijarea nestatornicului oceanii. In depărtare, 

pe linia nettedă a orizontelui, se profilesă, ca 

moșor6te de cârtițe uriaşe, movilele , a căror 

urdelă e taYna trecutului şi pod6ba pustietăţei. 

De la movila Necşului de pe malul lalomi- 

țel, până la movila Vulturului din prejma 

Borcet, ele staii semănate în prelargul câm- 

piei, ca sentinelle mute şi gârbovite sub ale 

lor bătrâneți. La pâlele lor cutbesă vulturii cei 

falnict cu late penne negre; precum şi cel suri 

alti căror cfocti ascuţitii şi aprigi la predă r&s- 

sare hidosii din ale lor 'grumazuri jupuite şi 
2
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golașe. E gr6znicii de a vede cum aceste 
jivine se răpedu la stervury şi să îmbuibă .cu 
mortăctuni; când, prin sohaturi, pică de bo- 
lesne câte o vită din cireqi ! 

Dar cărruţa trece în lături de acea prive- 
lişte scârbâsă ; ea înaintesă încetinelti şi ră- 
tăcesce fără de ţălu , după bunul placii alu 
mârțâgelor arominde seii după prepusul de 
venati alu TămădăranuluY cărruțaşii. 
„De cu dorile,-atunci când roua sta âncă 
aninată pe firele de &rbă, -ea sa porniti de 
la conacul de nâpte,-de la coliba unch'faşu- 
luf mzrantă, caruta % duce acum doru Bără- 
ganul întregii, - și tocmai când sârele e d'a- 
supra amedului, ea sosesce'la locul de întâl- 
nire ali vânătorilor. Mat ades€ acesti locii e 
o cruce de petră, strîmbată din pioa et, scii 
uni puii cu furcă, adică o gr6pă adâncă de - 
unde se scâte apă cu burduful. Trebuiă să fil 
la Paicu, în gura Bărăganului seu la Cornă- 
țelle, în medul lui, ca să găsesc! câte o mică 
dumbravă de vechY tufani, sub care se adă- 
postescii turmele de o! la pâle, Yar mir şi mik 
de cutburi de ctori printre crăcile copacilor, 
În ori ce altii locui alu Bărăganului, vânătorul
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nu află altii adăpostit, spre a îmbuca sii a. 

dormi dioa , decât umbra. cărruțet sale. Dar | 

ce vesele sunt acele întruniri de una scii ducă 

ore, în care toţi îşi povestescii câte isbendi aii 

făcutii seti ma! allesti erati să facă, cum a a- 

măgitii pasărea viclenă , cum “ a purtati din 

locit în locii şi cum însfârşitii s'a făcutii nevă- 

dută în sboruY prelungitii. : | 

După repaosă, colinda prin pustii reîncepe 

cu acelaşi plăcere. Vânătorul, improsptatii 

prin somnul, prin mâncarea şi prin glumele de 

la conacii, se aprinde din noii de ispita noro- 

cului ; elii, cu ochit caută vânatul, cu gândul, 

sbâră pâte către alte doruri ; dar simțurile 

sunt în veci deştepte; inima”! veghictă este 

mereii în mișcare și urîtul fuge, fuge departe, 

dincolo de nestatornica zare a nemărginitei 

câmpil. 
Când sârele se plecă spre apusii, când mur- 

gul sere! începe a se destinde, treptatii preste 

pustii, farmecul talnică alii singurătăţel cresce - 

şi mai multii în suffletul căll&torului. Unii su- 

surii noptatică se înalță de pre faga pămentu- 

lut ; din adierea vântului prin erburi, din ţîrii- 

tul greerilor, din mi! de sunete ușâre şi ne-
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-desluşite se nasce ca o slabă suspinare esşită 
"-din sînul obositi alii naturei. Atunci, prin 
nălțimile văsduhului, sborii, căntândii ale lor 
doine, lungi şire de cocort, brene şerpuinde 
de acele pasări căllătâre, în care divinul Dante 
a întrevădutii graşisa imagine a stolului de 
sufilete dui6se, de unde se desprinde, spre a'şt 
deplânge r&striştea, gingașa lui Francescă: 

E come i gru van cantando lor lai, 
Facendo în aer di s lunga riga ; 

Cosi vid'io venir traendo guai, 

Ombre portate dalla detta briga. *) 

Dar câte una una cărruțele sosescii la târla 
sei la stîna, unde vânători! ati să petrecă 
n6ptea ; unii bordeiii acoperiti cu pate, 
trestia şi șovarul sunt scumpe în Bărăganii -, 
câte-va salele și olumuri pentru vite, o cetă 
de dul&i ţepeni lătrândi cu. înverșunare şi 'n 
totă împrejmuirea unii mirosti greii de 6re, 

  

*) Dante, Divina Com media; D'Inferno, cant. V. 
aŞi precum cocorii mergii cântândii ale lor doine, 
„Factndii prin acri din sine lungi șire, 
Așa văduii viindii, tragendă valete, 
Umbre purtate de pomenita sufiare.»
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de c&pă şi de rachiti, ctă adăpostul şi streja. 

"ce le pâte ofteri bactul de la Rădana sâi celii 

de la Renciu. Din acestea cată venătorii să 

'ŞI întocmiască culcușii și cină, deca cum-va. 

„mai avutii grijă a 'ŞI adduce aşternuti şi me-: 

rinde în cărruțe. Pe când ânsă, pe sub şure 

şi la vatra bordelului, ospăţul şi paturile se 

gătescii, dupe cum pe fiă-care îlii taiă capul, 

limbile se desmorţescii și prin glume, prin 

rîsur! cu hohote, ele rescumpără lungile ore 

de tăcere ale dilet. 

Spune tu ce ve! voi despre superioritatea. 

vânătâre! cu prepelicarul şi despre plăcerile 

întelliginți şi allese ce resimte omul în unica 

societate a unui câne dresatii dupe regulele. 

artei ; cât despre mine, eii rămâii totii bine 

încredințatii că cele mai dulci mulțumiri ale 

vânătârei sunt acelea în care trupul nu se află 

osânditii la pedepsa jidovulut rătăcitorii, şi apol 

âncă acele care isbucnescii cu veseliă printre 

nisce buni tovarăşi, întruniţi la unii logă dupe 

o di petrecută în emoţiuni isolate.
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Dar chiar şi în cărrută, vEnatul obosesce - - 3 ) 

Şi dup'o cină scurtă şi somnul a sositit, *%) 

” Venători şi cărruțaşi , mârț6ge: şi dulăi, 
culcaţi toți la pămentă, dormit acum duşi, la 
teră!. a Singure , stellele nopței se 
« uită de pe certi la dînșii ; et audii cu ure= 
« Chile ttă acea nenumărată lume de insecte 
« ce se strecorii prin erburi, țiuindii, scârțtindi, 
« fluerândă, şuerândi și tâte acele mit de gla- 
a Suri se 'nalţă cu r&sunetii potolită în tăria 
« nopțer, se limpedescii în aerul er răcorosii 
« Şi legănă în somniă » audul lor aromiti, 
« Când ânsă vre unul se deșteptă şi clipesce a ochit, câmpia i se înfăşișesă luminată de a Scintelele strălucitâre ale licuricilor ; une- a Oră cerul se încinge pe alocure în depăr- 
« tare, de o vâlvâre roșatică, provenită din 
« perjoli, şi unii stoli întunecosii de păsă&rt: « se strecâră prin n6pte...... » 

M& opresci, căci mi se pare că, fără scirea lui Dumnedeii şi a cititorului, ami începutii 

  

*) Heliade dice în « Sburătorul» săi + 
« Dar câmpul și argdoa sătânul obosesce Și dup'o cină scurtă și somnul a, sositii, »
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să traducii descrierea stepei malorosiene, una 
din paginele cele mat minunate 'din minunatul 
romanții istoricii Taras Bulta , de N. Gogol, 
scriitorii russii, carele, de nu mă 'nșelii, a 

scrisii , elii mail ântâiii pe russesce, comedia 
Revisorele generale. Aşi transcrie aci cu plă- 
cere t6tă acea încântătâre descripţiune ;; ca 

Gogol, într'o pornire de drăgăstosii necazi, 
așii sferşi şi ei dicândi : « Dracul să vă tea, 
câmpiilor, că multii sunteţi frumâse! » %) Dar 
atunci ce starii ma! allege din descrierea Bă- 

răganului, pe care m'amii încercatii a o face 

eii românesce ? 

Last dar pe Gogoli într'ale sale, că 'mr e 

t&mă să nu mă pre de de ruşine...... 
Dar ce făcuiii, val de mine! Ami uttatii cu 

totul că este acum admisii în radicalele prin- 
cipii de supremii şi absolutii patriotismii ro- 

mânii că, de vreme ce Muscalii trebuiăscii în 

genere priviţi ca inamici şi r&ii-voitori a! na- 

  

*%) eToDrD BACE PASLMII, CTONUI; TARD BEI XOPONU 15 — Ro- 

manţul Zaras Bulba este o admirabilă descriere a vieţei Kaza- 

cilor Zaiporojeni, carii aii jucatii unii așa mare rolii în istoria 

țărilor române sub domniile strălucite a lui Mattheiii Basa- 

rabii în țerra Romântscă, şi a lui Vasile Lupu în Moldova. 

o
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ţionalităței n6stre, să ne dispensămii cu totul 
de a numi, ba chiar să ne şi impunemii datoria 
de a desfigrura pe autorit lor, de câte ort bine- 
voimă a % traduce, a imita stia 1 localisa. 
Prin acestă chrar le facemii pre multă onâre! 

Vous leur fites, Seigneur, 
En les croquant, beaucoup d'honneur! *%) 

  

*) La Fontaine, Les animauz malades de la peste : « Păpându, le at făcută, stipâne, multă ondre! a.



II. 

Eramii băiati de vre-o trei-spre-dece anni 
când ami învăţatii să daii cu puşca ; = măr- 

turisescii ânsă că de'atunci n'amii mai făcutii 
nici unii progresii în acestă artă; ba chiar aşii 

pute dice din contra! — Insogisemi pe tată- - 

mei la băile de la Balta-Albă, unde se adu- 
nase în aceli anni, sarea şi marea, precum 
a'şi povestitto cu atâta spiritii, D. V. Alec- 
sandri,*) pe carele atunci, acolo pentru prima 
Gră ami zăritii, domnia-lui tenării, veseli şi 
deja cunnoscutii prin farmecul n€oş-românescii 
alii muset ce li inspiră , eii copillă, cregendii 

că totii ce sbâră se mănâncă. 

+) «24 de câsuri la Balta-Albă, 1847 » în România literară, 
fâie periodică. Iași 1855. 2 

pAIITEE N 

7 a 

Iul IPS j 
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Locuiamii întrunit saţii de pe malul stîng 
ali Buzăuliiy, la Grădiștea, totii într'o casă cu 
bătrânul colonelu Enghel, acela care prin buna 
sa inimă ,-prin vioictunea Slumeţă a caracte- 
rului s&ii şi prin pocita șocăţiă a vorbiret sale 
românesci, a lăsat plăcute şi vesele suvenire 

printre subordonnaţii. ur, acum toți veterani 
ai oştire! ; polcovnicul Enghel, care, luându | de sogiă pe o cocână româncă a cărei bogată zestre coprindea o lată de roby giganY, dicea neveste!, de câte ori se întempla să mâră vre unul din acești nenorociţi : « Plincă, Anicuţa” meă! a murită la dine unii ssestre/ » 

Colonelul Enghel îmi dărui O puşcă cu ducă țeve, scurtă şi uș6ră, croită şi cumpănită chiar după trupul şi după puterile mele ; eli mă şi învăţă cum s'o împlu, cum să ochtescii şi cum să tragii. De aci înainte, vat'şi amarii de bietele vrăbil de pre garduri! Pe ttă dioa Stricamii întrînsele câte unti corni de prafii şi câte o pungă de alice ;: dar apoY şi ce pilafurt ne gătia la meâsă meşterul-bucăţari > Ssestre al co- cOne! Anicuţe ! 
Mi se pare că întru atâta se cam mărginescii foile de dafin ce ami Pututii cullege în car- 
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riera: mea cynegetică. Vedt bine că cu dinsele 
nu Sarii pute găti nici măcar tahnia de mistreţă, 

pe care tu o descril în cartea ta. 
D'aşii fi mal lăudărosti din fire, - şi nefiind 

astfelii, «tă o puternică dovadă că nu sunt şi 
nu potii să fiii bunii vânătorii, nici măcar ca 
amicul Budurof! - d'aşii fi, dicii, mai lăudă- ' 
rosi, aști pute să adaogti că, totii pe malurile 
Bălţei-Albe, m'amii încercatii a da şi 'n cio- 

vlice de cele moțate, care se-totii cletină în: 

aerii şi pe uscatii, strigândi, ca puii de jidanii 
de pre ulițe : « ibrit! kibrit + » ; ami ochitii 

ades€ şi în 

Ciocârlia cea votâsă ce ?n văsduhii se legănă;*). 

ba unde put-că amii cutezatii a trage cu puşca 

şi ?n cârdurile de gâsce sălbatice, ce trecii 

mereii cu grămada d'a lungul Buzăului! 

De nu mari fi opritii văcarul satului , aști fi 

nimeritii de sigurii şi cote unii graure din cel 

carit sborii printre vitele din ciredă și, îm- 

preună cu. ciorile, se cocoţesii jucândii pe 

spinarea boilor, carii, cu o philosophică ne- 

*) C, Negruzzi, în « Aprodul Purice».
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păsare , rabdă așa batjocure. Ore ce vori 
fi dicendă boii în mintea lor,. despre acele 
obraznice păsăruice? și ce gânduri vorii fi 
rumegândă eY, când se simtti întrastfelii căl- 
caţi sub pici6re? Mare e limba boului, pă 
catii că nu pâte grăi! | 

Nu sciii ânsă cum şi ce felii ne adduse vorba 
a pomeni despre grauri şi aci, Iertă-m&, amice 
autorule, să te ţiii de răi fiind-că, în cartea 
ta, n'al spusii nimici despre acestii vânatii şi 
mal cu sâmă despre o altă pasăre pe care 
mulți la no! o confundă cu graurele » din causă 
că ea pârtă pe frangozesce, unii nume ce sarii 
crede că correspunde cu ali acestura. 

Du-te într'o dimincță la Capşa şi spune“ 
să ți facă pentru dejunii, unii paștetii din cele 
ce se chiamă Pâze de grives ; apor a-duoa-di la 
mesă, cere la Hugues să ȘI găttască o mân- | 
care, ce ţi se va presenta într'o gingașă cutidră 
de chârtiă velină albă, sub numirea d= “Qrives 
en caisse, 

După ce vel mânca, O să simţi fără în- 
duoielă o adâncă mustrare de cugetii pentru 
că al trecutii cu vederea şi ay nesocotitii vâna-
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tul numiti grives, Yar, = după cum se crede, - 

pe românesce, stură şi cocoșari (3) 

Aci vrândii nevrândii trebuiă să mă urmeqi, 

- şi acâsta îți. va fi pedepsa, - într'o lungă 

„controversă , în care philologia are să se ame- 

stece cu istoria naturală, şi să facă unit tal- 

meşii-balmeșă precât se va pute mai doctii 

şi mat eruditii. — Bagă de semă că ai a face 

cu unii membru alti Academiei! 

Romanii, = noY, strănepoții lu! TraYanii, 

" începemi totii dauna de la Romanr, - Ro- 

manii cunnosceaii, printre altele multe, şi 

aceste -duoă specii de păsărele şi le preţuiai 

dupe drepta lor val6re ; unora le gicea tur- 

dus, şi altora sturnus, 

Turdi erati unt soiii de păsări frte laudatii 

de gastronomii noștri străbuni Poetul Mar- 

"ţialu ,- pe care ânsă Tratanii nu 'lă pre făcea 

'hazii, — dice că, dupe părerea lui, dintre păsări, 

cea ma! bună de mâncare este turdus, lar din- 

tre patrupede , fepurele. 

Inter aves turdus , si quis me judice certet, 

Inter quadrupedes , mattea prima lepus. %) 
ÎI ninti ai 

*) Martialis, Epigram. XIII. 92: «Dintre păstri sturdul, - 

dâeă cineva marii allege drepti judicătorii, - far dintre patru- 

pede, cea mai d'ânttiii delicateţă, este Tepurele!»
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Fiă cum dice Marţialti în privința păsărei! 
dar cât despre tepure, să mă ferte domnia- 

“lui ; ei ţii cu tata Trafanii şi nu approbii 
disele poetului. Ba âncă, de nu 'mi arii fi 
ruşine să vorbescii românesce cam în felul 
Srangozitelor răposatului Costache Faca „ cele: 
Cu « mantella amour - sans - fn », aş potrivi: 
aci, - şi nu fără Gre care iscusinţă , - vorba 
românului : Departe griva (adică /a grive) de- 
fepure! *) 

Horaţiii ânst se arată şi mai enthusiastii 
în privinţa turdifor Şi, dă, nu se miră că unir: 
'şi mănâncă averea dumicândi la turd; graşi. 
căci nimici , dice el, nu este mat buni : 

| Non, hercule, miror 
Aiebat, si qui comedunt bona, cum sit obeso 
Nil melius turdo i E) 

Terenţii Varrone » în cartea sa despre: agronomiă , ne vorbesce pre-largii despre 
*) eliade a publicati în vol. V, (pag. 287—311,) alii Bi bliothecei portative (Bucuresci, 1860), pucinele fragmente de- - Scrieri rămase de la Costantini Faea, carele a muritii la, 1845. **) Moratii, Epistol. 1, xv. v. 39: 

Dei, nu mă miră p 
ă averea, de vreme ce, decât unit 

(sturdi grasi 

d, . . - . . 

Dicea,, die uniy își măniine 
Nimicii nu este mar bună, »
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crescerea şi îngrășarea acestui soiii de p::- 

sări, în case înadinsi clădite pentru sburătore, 
ornithon , pe care le descrie cu de-amăruntul 

şi mat adaogă cum că-o mătușă a lui avea la 

villa sa de pe via Salaria, în ţerra Sabină, 

la 24 mille de Roma, unii asemene ornithon, 

din care vindea pe toti annul. cinci mi! de 

_turdi, câte trei dinari unul ; ceYa ce" producea 

unii veniti annuale de 60,000 sesterţii, adică , 

pe bani de acum, 12,000 lei noul. *) .. .. 

: Ce stămii de ne ma! gândimii, amice? Hat 

să căutămi a prinde turdi şi să ne asigurămii 

dintr'înşii o miiă de galbeni pe annii, ca mă- 

tuşa lui. Terenţiii Varrone. Dar unde să 1. 

găsimii ? Etă diflicultatea. 

Adevărul e că naturalistul latinii Pliniii ne 

spune că turdi, precum şi merulae (merlele) şi 

sturni (graurit), foră de a'şi schimba pennele , 

se ducii prin ţărri vecine şi că terna sunt fârte 

mulţi turdi în Germania. **) 

Naturaliştit moderni, şi în capul lor, ves- 

titul Buffon, dupe ce constată că paserea nu- 

  

*) Mer. Yarronis; de re Rustic. II. 5. 

2%) Plinii Sceundi, Histor. natural. IX. 35.



mită de latini turdus, pârtă în limba francesă, 

numirea generică de grive şi că ea se asemănă 

cu mierla, din care ânsă differă la penne prin 

nisce pete regulate ce ea are în totii dauna 

pe peptii, împarte acestii soiă de volatile în 

patru specii, numite frangozesce : gripe, pro- 

priti disă ; draine, care este mai mare la trupă 

de cât tâte ; litorne şi mauvis. Aceste duoă din 

urmă sunt cele mat preferabile la mâncare. 

Differitele specii , precum și varietățile lor, 

se disting prin mărime, prin coloritul pen- 

netor şi chiar prin unele moravuri ; dar în 

genere, aceste păsări sunt sălbatice, puginii 

„jucătâre, mat multă. triste; ele viețuiescii 

isolate ; cuiburile lor sunt forte curati clădite 

şi ouşârele lor, frumosii colorate albastru sâii 
verde. Ele trăfescii în țărrile despre nordii şi 

vinii mai cu semă către tâmnă în părțile me- 

ridionale. Sunt f6rte mâncăci6se ; însuşi Ho- 

ratiii ne o attestă : 

Amite levi rara tendit retea, 

Turdis edacibus dolos,*) 

”) oratii, Lpod. Îl. v. 33—34: 

« Acaţă de nuiele laţuri căseato, momeii pentru sturaiă 
mâncăctoși. »
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-şi le place cu deosebire strugurii, causă pen- 

tru care Francesii aii și creatii dicătârea: soul 

comme une grive, ce se applică celor carit la noi 

„ati furati lulcoa nemţului. 
__ In cetatea Dantzig din Prussia se consummă 

pe annii ca la 90,000 părechi din specia celor 

"numite mauvis ; cele dise litorne Yernesă în Au- 

stria-de-Josii şi în Polonia ; Yar în unele părţi 

ale aceste! ultime ţărri, cOtimea specie! gripe 

este aşa de considerabilă, în cât se prindă 

fără numării şi se transportă luntri pline, în-. 

cărcate cu de acestii venatii. 

Deca ele ânsă se află aşa de multe prin 

ţinuturi vecine cu nof, prin Polonia și Austria ; 

decă , ducândi dorul viței, ele se nascii cu 

grămada în împărăţia hămetului şi a berel, 

este 6re prin putință ca, flămengite, să nu fi 

„ Ansemnatii ele âncă de multi prin aeriă, căile 

-pe unde, în timpul de acum, avea să ne calce, 

cu ferii şi cu foci, năpastea consorţiilor nem- 

ţesci? Despre acesti noul bumbaşiri al ţărrei, 

-scimii cu prisosii ce soiii de pasere sunt şi 

numele lor le cunnâscemii mat multi decât 

amii dori; cu multii mar grei ne vine dea



—26—, | | 

nimeri pe acela mat puginii illustru ali îm- 

pennaţilor lor compatrioți. 
Ami consultatii pentru acesta, tâte dic- 

ţionnariele n6stre, chiar şi pe celii făcutii sub 
numele Societăţe! Academice române, şi tă 

totii ce ami pututi allege, mai cu semă din 
Vocabulariul franceso - românescii alii D-lor 

P. Poenaru, F. Aron şi G. Hill: 

Grive se dice pe românesce Sturdii ; 
Draine se chiamă în limba nâstră Cocoșari ; 
JAtorne este unii felii de Cocoșarii, cu capul cenușiii 
şi Mauvis este unit feli de Sturgi. 

Autori! Dicţionnariului Academicii nu în- 
scriii cuvântul cocosiariu ; - pâte că nu va fi de 

origină latină? Cât despre sturdiu , âncd nu 
aii ajunsii la littera 5. _ 

Intrună cuventi, fa grive, pe latinesce tur- 
dus, nu este câtuşi de puşini graure/e româ- 

nescii, cu t6te că, judicândi dupe asemuirea. 

lor, aceste ducă numiri parii a fi rudite. 

D. Littre, în monumentalul s&ii dicționnariii 
ali limbei francese, nu sciă ce origină să d€.- 
cuvântului grive. Ore acestii nume nu va fi elii 

derivatii din adiectivul latinii gravis, - grei, |



grasi, = pe care îl găsimi cualificândă.pe 
turdi, în următorul versii alii lui Marţială : 

Sylva graves turdos exagitata dedit. %) 

Acesta arii fi o derivaţiune în formă de sy- 
nodoche, către care s'ariă alipi, ca o meto- 

nomiă , denumirea românescă de graure, dată 
“une alte păsărt, pe care totii Marţialii o pune 

în opposiţiune cu furdi, îngrăşaţi cu măsline 

din Picenum : 

Si mihi Picena turdus pelleret oliva, 

Nunc sturnos inopes . . . .%%) 

Despre sturni nu s'a pre disi multi bine; 

Marţiali , dupe cum vEădurămă, îi declară 

buni -de- nimicii , inopes. Plinii ) vorbesce 

numa! de obiceiul lor de a sbura în cârduri 

rotunde , îndesaţi unii într'alţii. Şi ma! multă - 

  

>) Martinlis; Epigram..IV. 66. v. 6: 

« Pădurile băttute aii datii sturgi grași. > 

**) Idem, idem. IĂ. 55 : 

« Deea așii ave sturai ingrășaţi cu măsline din Picenum 

Dar numai grauri puri de nimici . . . . . . .» 

+) Plinii, Histor. natural. X. 31.
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insistă asupra acestei particularităţi Buffon , 
arătândii că în sburarea lor răpide şi sgomo- 
t6să, grauril pari a îi suppuşi la o tactică ce 
se exercită cu o disciplină militară, sub ordi- 
nele unui şefii. Chiar şi Dante a luatii furtu= 

"nosul sborii ali graurilor, grămădiţi în stolii 
largă și plini, dreptii terminii de compara- 
țiune, ca să descriă, în versuri nemuritâre, 
cum spiritele nenorocite sunt purtate fără re- 
paosi, de suffiarea vijeliilor infernale : 

E come gli stornei ne portan Pali, | 
Nel freddo tempo, a schiera larga e piena ; 
Cosi quel fiato gli spiriti mali. 
Di qua, di lă, di giu, di sii gli mena; 

Nulla speranza gli conforta mai > 

Non che di posa, ma di minor pena %). 

Nu rămâne înduoiclă că stornei lut Dante, 
les etourneaux at lut Buffon Şi sturni lul Pliniti Şi 
lui Marţiali sunt grauri! noştri, cu pennele 
negrici6se şi presărate cu pete albs scu sure, 
a 

*) Dante, Divina Commedia. D'Inferno, cant. V. v. 39—45, 
« Și precum grauri! sunt purtaţi de ale lor aripe, 
Pe tiinpul rece, în stoluri largi și pline, 
Așa și acea sufilare purta spiritele nenorocite. 

"n c0că, în colo, în josii, în sus le mână ; 
Niel o speranţă nu 16 mat mângâtă 
Nu dore de repaosti, ei de o mal mică pedepsă.
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carii trăiescii în Europa, - din fundul Șvediet 

până în insula Malta, şi chiar în Africa, penă 

la capul Buner- Speranţe, - caril, după ce 

în luna lui iunie, ŞI ai clocitii ouele lor ce- 

nuşii, în cuiburi străine scii în scorburi de 

copaci, se adună de petrecii în stoluri, dormit 

n6ptea în stufi , se ciorovăiescii sera şi dimi- 

neţa , se scâlă toți de o dată cu mare volbură 

şi trecii răpede ca unii norii negru îndesatiă, 

„se amestecă printre porumbiei şi printre clori, 

se domesticescii bine în coliviă, ba chrar, decă 

îi pui în pensionă, învață a vorbi frangozesce, 

pronunțândi grasă littera r, întocmai ca la 

Paris. 
Se vede că Buffon, = o spune însuşi, -a 

auditi grauri vorbindii nemţesce, latinesce, 

hellinesce şi alte limbi ; cât despre mine namii 

avutii parte a constata de pisu et auditu, talen- 

tele polyglotte alle acestut interresantii nemii 

de păsări. Atât numa! poti dice despre dînsul 

că despreţul cu care îl. tractesă intrigantul 

acela de Marţiali , declarându li bunti-de- 

“nimica , înopes, mă îndemnă şi mai multii a 

lua în antipathiă pe acestii poeti servili şi 

demoralisatii, urmândii și întru acesta, exem-
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plul dati de augustul meii strămoși, Caiu 
Ulpiu Traiană. , 
Eu, de câte or mi s'a întemplatii să mă- 

nâncii grauri, - adică sturni latinesci, or €four= 
neaux francesi, şi nu sturdi românesci, sei 
grives frangozesci , - le amii găsitii uni gustii 
fOrte buni şi mat alles unii mirosti de vânati 
din cele mai plăcute. Nu căută dar la cele ce 
dicii autorii și când vel da peste stoluri de 
grauri, împuşcă fără despreți cât vei pute 
mai mulți. Poţi fi încredinţată că et unul 
îți voii rămâne tare recunnoscătorti pentru 
ploconii! | 

Decă cum-va acum te simți cam obositit 
de lunga digressiune zoologico - philologică 
prin care amii răsbunatii de nepăsarea ta, pe 
sturdi, pe cocoșari şi pe grauri, apol totii ma! 
YErtă-mă să adaogii vre o ducă trey cuvinte 
în materii anal6ge, adică Ssă'ți facti câte-va 
întrebări, şi apot, dăii, vă dati pace şi ție şi 
nemului păs&rescii. 

Mai ânteii, te rogii spune'mi deca scil s&ii. 
nu scil ce soii de sburătâre este grangurul ? 
Ami auditii de la unit, - şi aşii dori să afiu 
-d&ca aceta nu se înşelă, - că păs&rutea ast=
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felii numită este chiar acelii vrăbete grăsunii 

care se înd6pă cu fructe de prin grădini, 
emeriza hortulanus , şi care cu dreptii cuvântii, 

este socotiti în Francia ca una din cele mai de-: 

licate îmbucături ornithologice.*) Abicexpusii 
la dogorela jaraticulut, eli se preface într'o 
sărmăluţă de grăsime profumată. Gendindu- 
mă la ele, aşă vre să fiii şi eti printre 6speţit 

şo6recelui din Lafontaine: 

Autrefois le rat de ville 

Invita le rat des champs, 

D'une fagon fort civile 

A des reliefs d'ortolans. *%*) 

*) NI amii luati sema, sii - ca, să, dicii mai adevăratii, - după 

ce amii serisii acestea, amii afiatii că grangurele este o pa- 

stre galbină și mare cât mierla, eare pe latinesee se chiamă, 

oriolus galbula, far po francozesce loriot. Dar numele 

româneseii ali gustosului ortolan, totii nu "lii amii aflati, ci 

din contra mai multii mamii îneureatii vădândii în Museul de is- 

toriă naturală de la! Academiă, duoă păsări de marime și de for- 

mă, eu totul diferite, purtândii amenduoă numirea latină de 

Emeriza hortulanus, fără de eeuivalente românesci. - 

Confusio summa sequetur!- E pur eii ami mâncatii orto- 
lani, venaţi în ţârră la noj. - 

**) La Fontaine, Le rat de ville et le rat des caps: 
- „ «Odinidră șorecele de orașii . 

Pofti pe șărecelo de la câmpii, 

Intrunăi modă fărte politicosit 
La mezelicuri de ........ (pe
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Trecii la a duoa întrebare. Pentru ce, ro- 
gu-te n'af spusii nici măcarii unii cuvântii des- 
pre o altă pas&re de pădure care, de şi e cam. 

rară la no!, ânsă este privită pretutindeni ca 
unul din cele mai delicate vânaturi ? Francesit 

Al dicii gelinotte; Germanii hasel huhn (adică găină 
de alune) ; Rușsiy, - și amintescii numele” rus- 

sescii, fiind-că pădurile de bradii şi de mest&- 
cănti ale Russiei sunt pline de acestă preci6să 
sburătâre, - Rusși! o numescii râpcil ; Yar la noi, 
ea se chiamă . ... . . cum se va fi chrămândii? 
.... Sciii de sigurii că în judeţele de munte 
ale Moldover, unde vănătorii le pândescti pe 
mușchiul celii verde de la tulpina bradilor, a- 
cele păsări, mat mari de cât unii sitarii şi împo- 
dobite cu sprîncene roşii ca cocoșii sălbatici, 
portii numele de terunci. Dar dincâce de Mil-" 
coviă, cum le dice? găinușe sălbatice ? găinuşe: 
de aluni? sei .....? .. 
Când divinul cântăreții alti Diviney Commedii, 

călăuzitii de 'maiestrul săi Virgiliu , ajunge în 
cercul acela din Infernii, unde erau. muncite 
de o aprigă şi neîmblândită furtună, suffletele 
păcătâse ale muritorilor, carii aci pre pământii, 
dândii urtăret sănătâsele dar asprele leg ale. 

€



înţellepciunei, îşi petrecuse vicța în desmier- 
dări lumesci, 

a cosi fatto tormento 

Eran dannati i peccator carnali, 
Che la ragion sommettono al talento, *) 

atunci poetul nu află, în puternica sa închipuire, 
alte imagine ma! potrivite spre a descrie pe 
acei nenorociţi, de cât aY asemui, când cu şire 
lungY de melancolici cocort, când cu stolurt 

zăpăcite de grauri, când în fine cu amorâse 
porumbiţe care, chiămate de dorință , cu ari- 
pele întinse și drepte, sborii către dulcele lor 
cuibi , purtate prin aerii de dorul ce le ?n- 
cinge: 

Quali colombe dal disio. chiamate , 
Con Vali aperte e ferme, al dolce nido 

Volan, per aer dal voler portate. **) 

  

*) Dante, Divina Commedia. I/ Inferno. Canto V. v. 37-39: 
aLa cazna aci descrisă erai osândiţi cel carii aii pecă- 

tuitii cu carnea, și aii pusii raţiunea, mai prejosii de plăce- 

rile lor, 
=*) dem, idem, v. 82-84: 

«Precum porumbii, de dorii chiămaţi, 

Cu aripele deschise și ţepene, la dulcele cuibii | 
Sbori, purtaţi prin aeră de ale lor dorințe, .
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- Răpită de armonia acestor suave versuri, 
ciripite în dulcea limbă toscană, inima se avân- 
tă şi dînsa pe “urmele amorâse ale pasărei 
uș6re ; ochiul o însogesce prin spații ; gândul 
se resfaţă în desfătările acelui curbii doriti! 

Dar colo, sub adâncul frundişii alti codrului 
stă pitită venătorul, cu ochiul ţintiti la predă, 
cu bragul ageri la trăgaciii. Blânda turturică 
a sositii, ameţită de bucuriă, aprâpe de sogul 
ei; ea s'a pusti alături cu dînsul pe o cracă 
verde a stejarului; gungunindii, ea îşr'scutură 
aripile şi 'şi încov6Tă gușa argintiă Sârele de 
am6di vârsă emanaţiunr voluptâse de căldură 
în rariştea pădure! şi sub umbra copacilor ; 
radele lut se strecorii lumin6se printre frunde 
şi sclipesciă ca aurul pe undele limpediy ale 

„pâriului. Totul în fire e linişte, tăcere, dorii 
şi speranţă; totul, pentru norocita păreche, plu- 
tesce în visuri de plăcere, în farmecii amo- 
rosii! Cu gândul, ea sârbe pâte o eternitate 
de fericirt! 

Dar de o dată unii pocnetii fatal r&sună ; 
echo îi respunde de prin tâte adâncimile co- 
drului treziti. O sărmană păs&rică a picatii 
mortă sub stejarii. Venătorul veseli o asvârlă



'sângerată în tolba sa. Dar sogia: turturică, cea 

care, va! ! a r&masii cu dile: 

Cât izătesce, totă jălesce 
Și nu se mal însogesce! 
Trece prin flori, prin livede, 

Nu se uită, nu mai vede, 

Și când şede câte-o dată, 

Toti pe ramură uscată ; 

Amblă prin dumbrav'adiincă, 
Nici nu bea, nici nu mănâncă. 

Unde vede apa rece, 

Ea o turbură şi trece; 

Unde e apa mat rea, 
O mai turbură şi bea, 

Trece prin pădurea verde 

Şi se duce de se perde; 

Sbâră până de totii cade, 

Dar pe lemnii verde nu şede. 

Unde vede vânătorul, 

Acolo o duce dorul, 

Ca s'o vedă, so loviască 
Să nu se mai prăpădiască! 

De vreme ce tu, autorii alii Manuatului de 

v&nătâre, n'at socotiti de cuviinţă a număra şi
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turturica printre pasările de vânati, eit ami 
datii cuvântul răposatului întru fericire, ma- 
relui Banii lănăchiţă Văcărescu, ca să răsbune 
de a ta ultare pe aceste dulci și fragede sbu- 
rătâre. Toti de o dată graşi6sa şi i jalnica ele- 
giă a vechiuluy poetii români îmi va servi 
dreptii oraţiune funebră pentru totii vânatul 
împennatii, asupra căruia m'amii întinsă, - mi 
se pare, - cam f6rte peste măsură, 

Pănă aci dar cu păsările bune de î împuşcatii 
şi bune de mâncatii! Să le fiă ț&rrâna, - adică . 
DU... să le fiă ma! bine carnea uşâră 
stomacului, şi apot vecinica lor pomenire !-



II. 

" In tâte ţărrile ce se bucură .de legluiri în- 
ţellepte şi prevădătâre, pe care le şi pune în 
lucrare o' systemă de administraţiune regulată: 
ca cesornicul,. prin tâte acele ţărri, vine unii” 
momentii ali annului când de-o-dată venătârea 
se închide. Atunci câte-va luni da rândul 
nu . mai audi nici prin holde, nict prin crân-: 
guri, pocnetul erbei de pușcă şi şuerătura 
alicelor; atunci se dă recreaţiuni şi vacanţii” 

vânatului, Yar vânătorilor li se impune pedepsa 
poprelet. 

La no! până acum. nic! 'legea nu prevede 
nimicti, dar nici înalta oblăduire nu simte tre-: 
buința de a se amesteca în tralul, mai multi
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sei ma! puşini turburatii, alti lighi6nelor săl-: 
batice; ea de o camdătă -se mulțumesce a 
'7egularisi vitele cu patru, şi mat allesii pe cele: 
cu ducă pici6re. 

- Ast-felă stândii lucrurile în.patria ucenicilor: 
tăi, pentru ce, o tu, dascăle de vânătoriă sys-. 
tematică şi raţională, n'ar supplinitii lipsele le- 
gel şi nepăsarea cârmuitorescă, dândii Gre-care. 
povăţe în privinţa timpului când se cuvine ca 
venătorul să'șt puiă puşca şi pofta în cujii și. 
să d€ nevinovaţilor să adversari, unit răgazii 

„ce, în'curândii » îl va asigura, totii lut,'o mar 
spornică şi maY dăinuitâre isbndă? Spune. 
adevărată ! câte-va cuvinte asupra acestut 
punctii n'arit fi fostii ele 6re forte la locul lor, 
în Manualul tăi de vânătoriă ? 

Bagi ânsă de semă că devii din:ce în ce: 
mal exiginte şi că nu facii alta de cât a scâte.. 
mereii la mErunte ponbse, cărțet tale. Sunt 
siguri că, de când citescr aceste lung! pagine 
fără şirii, aY disti'mit de ori pent acum: «Lip= 
aSă 'mi de asemene critică, unde se vorbesce: 
«may multi de cela ce nwmia Plăcuţii seu 
«namii socotitii de trebuinţă a le spune!» 

Sci! ânsă că sunt toti felul de fir pe lume.
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Când, spre exemplu, dal unui omii flămendii, 
unii prândi cu care îşi pâte forte bine potoli 

f6mea, mâncândi toti lucruri simple, dar să- 
nătâse și curatii gătite, e învederati că nu se 

cade ca elii să ceră mai multii.. Dar decă acelti 

omii este lacomi din fire şi ma! allesi decă 
are gusturi răsfățate, elii o să se totă plângă 
că nu al datii mezelicuri şi trufandale, pră- 

jituri şi zaharicale; o să pretindă că, în locii | 
de carne de vacă, arii fi trebuitii să! presenţi 

dobe de mistreți și kebapuri de caprioră , în 

locii de pu! de găină fripţt, prepeliţe..tăvălite 

în mălară și bicați prăjiţi în mustul lor.. | 

Socotesce că țotii cam așa facii şi ei cu 

' Manualul tăi, cerând pâte prisosti acolo unde 

se află cela ce este de neapărată trebuinţă, şi, 

în puterea prieteniei, Yertă! mi aceste nazuri de 

lăcomiă litterariă. 

"Dă'mi dar votă să mă întorci far la vorba de 

mal nainte şi să arătii, în câte va cuvinte, cau- 

sele ce trebuiă să îndemne pe venătorul înţel- 

leptii a curma, pentru ună momentii, isprăvile 

sale. Dar de vreme ce tu nu a! voitii a spune 

acele cause, mie 'mi. e temă că ei nu voii 

pute; de aceta, ca să scăpăm amenduor cu
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faca curată, hat să facemii locii aci între nof, 
poetului Lucreţiii, pentru ca, în versuri turnate 
ca de bronzi, precum eraii și legile Romet, 
să invâce elii, în fav6rea nature! aprinsă de 
dori, pe nascăt6rea spornicei ginte romane, 
pe desmterdăt6rea, deilor şi a 6menilor, pe an- 
tica Vinere, fecunda şi neobosita prenouitâre 
a semințiilor lumesci: %) 

  

*) Lucretii, de rerum natura, Iv. 1-20: - 
«Năsettâre a. gintei lui Enea, voluptate a 6menilor și a Dei- 

alor, fecundă Vinere! tu, care sub stellele lucinde ale cerului, 
<împoporesi marea cea, plutitâre și pământul celii roditorii, 
aprin tine totii nmul vieţuitorelor concepe și se nasce spre a 
«vede lumina s6relui. Dinainte ta, ideiţă, dinainte ta, şi la a ta, 4 
«sosire fugii vânturile și nuorii de pre cerii; sub tine, pământul 
«împostriţatii așterne florj suare; ţie "ți zimbeseii vallurile mărei 
«şi cerul, înseninatii .de tine, lucesee de o lumină, preste totii «împrăștiată. Căci îndată ce primăvâra desehide șirul frum6- «selor qile și îndată ce sufilările înstrunate alo Zephyrului reîn- «cepii a deștepta, puterile fecundărei, mai ântâiii sburătorele cu «inima străpunsă de a ta vîrtute, vestescii, o deiţă, a ta, venire; «apoi turmele sălbatice saltă cu veseliă prin pășuni și străbattii «în notii răpeţile rîuri; ast-felii, aprinsă de frumuseţea, şi de . «farmecele tale, totă firea, însufilețită, te urmâsă cu înfocare po . atine, ori unde tu o mâni a se duce. De aceia, prin mări și prin «munți, prin apele volburâse, prin locuințele frundâse ale păst- «rilor şi prin câmpiile înverdite, inspirândii tutulor în peptii o «dulee Yubire, tu fact ca cu plăcere să se înmulțiască în eternă «generaţiunile lume.» !
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_Acneadum genetrix, hominum divomque voluptas, - 

„Alma Venus, caeli subter labentia signa 

- Quae mare navigerum, quae terras frugiferentis” 

- Concelebras, per te quoniam genus omne animantum 

"Concipitur visitque exortum lumina solis, 

“Te, des, te fugiunt venti, te nubila caeli 

Adventumque tuum, tibi suavis dâedala tellus 

Summittit flores, tibi rident aequora ponti 

 Placatumque nitet diffuso lumins caelum. 

Nam simul ac species patefactast verna diei 

“Et reserata viget genitabilis aura favoni, 

Adriae primum volucres te, diva, tuumque 

Significant initum perculsae corda tua vi. 

Inde ferae pecudes persultant pabula laeta 

“Et rapidos tranant amnis: ita capta lepore 

“Te sequitur cupide quo Quamque inducere pergis. 

Deniqu= per maria ac. montis fluviosque rapacis 

"Frondiferasque domos avium camposque virentis 

Omnibus incutiens blandum per pectorâ anorem 

Efficis ut cupide generatim saecla propagent. 

Așa dar, când sosesce primavera; amice vâ- 

-nătorule, îndură-te şi tu, şi lasă gingaşei Vi- 

ner! şi dulcelor eX desmYerdări, întregă dom- 

_nirea lumet: Nat avută tu 6re timpii îndestulii: 

ca să respândesct g orâză şi morte prin crân= 

-guri și pe câmpii? Chiar pe acestă zăpadă ce 

_se topesce acum.sub adierea încropită a ze-
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phyrulu! primăvăratici, n'aii fostii 6re typarite. 
urme încrucișate. ale copoilor, gonindii prin 
pădure Yepurile fricosti şi vulpea viclenă, caril, 
fhă-care după firea. sa, se silescii a'şI minţi go- 
nacil și a încurca dira lor printre tulpinele 
despulete? Dar Braica, Griver şi Dudaşi, cu 
botul la pămentă, cu urechile blegite, cu coda 
întinsă, alergă f6ră îndurare şi cu glasul lor 
spalmentă fera prin tâte cotiturile ef. Lătra- 
tura lor chfălălăită, când mar apropictă, când 
apoi perdută prin atmosphera rarită de geri, 
resună cu o ciudață monotoniă la urechile v&- 
nătorului, încremenitii pe locu de pândă. Nu 
scii ce cârdă; misteri6să a inimey sbîrnţiă la 
acea sălbatică armoniă! Când COpoil vestescti 
apropierea: venatului, nerăbdarea îlu face să 
tresare mai multă de cât frigul. Cu ochiul 
pironiti către partea unde saude lătratul, el 
aşteptă, ispitesce, Caută, măs6ră luciul zăpe- 
del fără de cărrare; Yar când de-o-dată s'arată 
şoldanul cu urechile ciulite sei vulpea cu câda 
tirişi, ca într'unti fulgerii, el tea puşca la că- 

„tare şi trage! 
„e e e 

|. ... cc. . 
„„Pe când eramii ajunsi aci cu scrisul, fuseră
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întferupti-de fetița mea care. venita în fuga. 

mare simi adducă o veste ce o înveselise: 

f&rte: mergând în curte ca să se jâce cu Ca- 

piş6na, cățeoa, a găsit'o culcată pe unii min= 

dirii de pate şi avendii împrejurul e! o grăma-- 

dă. de cățeluşi, micr. cât pumnul şi orbi ca 

sobolit. Eraii unspregece bursucei, cari! se: 

svârcolfaii, chițăindi şi mierlăiridă, sub ugerul 

mamei, ubil negri, alții murgi şi alți! bălțaţi. 

A trebuitii negreșiti ca dintr'o așa de nume- 

r6să prăsilă, să făcti şi partea engherului. Aci 

dar, în alegerea căţeilor cu drepti de vieță;. 

amă. avutii. occasiune de a pune îndată în 

applicare, învăţăturile și povăţele ce se găsescii 

în cartea ta; ami opritii dar căţei! «caril a- 

„aveati capii mai mare, boti mal largi, nări 

«mai deschise , urechi mat subțiri şi ma! bine: 

«croite , peptii mat latii ; pici6re mai lungi ;- 

a c6dă mai grâsă la rădăcină şi mai subțire la. 

averii.» a 

Iși mărturisescii, amice, că în privinţa acestel” 

ultime recommandaţiunt,- cu t6tă încrederea ce: 

ami în cunnoscinţele'ţi și'n experiența'ţi cyno-: 

pedice,-r&măseiii pe gEnduri, întrebându-m&: 

ce felu de influență. vorii fi avendi grosimea şi.
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“forma c6dei asupra facultăţilor intellectualt şi 
“physice ale unui câne? Așa dar acesti appen= 
„dice alii şiret spinărel are şi el o însemnătate 
ethică în natură, și prin urmare philosophul 
communisti şi phalansterianii . Ch. Fourrier - 

„scia ce cere, când pretindea că omul, spre a îi 
„perfectii, ari trebui să aibă la spate o câdă 
cu unii ochii în verfă. - aa 
” AIHI, din contra , :aii așteptatii de la scur= 
tarea cOdei, chiar și la animale, efecte &sthe- 

-tice pentru acestea, - dovadă cair englezesci, 
cărora |i se taiă câda, pentru frumuseţe , - ba 
.chiar şi effecte moralisătâre pentru omenire ; 
cOcI, spre .exemplu, Plutarchi ne.spune că 
frumosul, resfățatul și sburdalnicul Alcibiade, 
“ilorea ephebilor din Athena, tăiă într'o di coda 
„cea frumâsă a unu! câne'minunatii pe care li 
“cumpărase cu şepte-dect de mine (vre o 6,500 
let nuoi), numai pentru “ca, -dândii de vorbă 
-concetăţenilor săi asupra acester nevinovate 
„nebunii a lui, să! opriască de a cârti despre 
-dînsul alte lucruri mai rele. =) Ii | 

- Apol mal este âncă şi o vorbă românescă :. 

  

*) Plutarchi, vita Aleibiadis, IX,
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aGodă lungă, minte scurtă» dicătOre. nesocotită. 

a poporului, pe care adess.o.dă de minctu-- 
nă şi: femela cu lungi plete .şi vulpea cea: 
lung-codată. 

Dar dintr'una întralta,. vorbind despre c6=- 
dă, despre venători şi. despre .vulpz, îm! ad- 
duseiii a-minte o poveste pe care -amit audi-: 
to:adese ort, pe când eramii copillă,-spuind”o- 
unii bătrâni venătoriă, cărura în plăcea s să glu- 

miască cu tovarăşii ser. - 

„..Deca cum-va vre! să dormi şi .nuţi vine de 

sine'şi somnul, apoi : pune capul.pe pernă şi: 

„ascultă: 

A fostii o , dată ca pict o dată, _deca; n'arii f. 
nu Sarii povesti, -pe când se potcovra purice-- 

le . ...., şi.cele-l-alte......... şi cele-l-alte. 

_„A fostii o dată unii vânătorii care, de câte 

ori mergea la vânătâre, avea obicelii să ea. 

cu dînsul pe servitorul săi, Yar când se întor-: 

cea înapoi, povestia cu! vre sălii asculte o. 

mulţime de întmplări minunate care de când 

lumea nu trecuse nimenul nici măcar prin visii,- 

şi la tâte aceste basne, nu lipsia nici o dată de. 

a adduce:ca martorii pe bretul servitori, ade-- 

vă&ratul omul-lut-Dumned&i. |
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„ Adi aşa, mâne așa, până când într'o di a- 
cesta, sătulii de a face mereti de pomană me- 
seria ticăl6să de martorii .mincinosti, îşi ceru. 
sema de la stăpânii și voi cu totii dinadinsul 
„ca să'şi Yea dioa bună de la el. 

+ Stăpânul stărui ca să afle pricina acestei 
neaşteptate hotăriri şi cu vorbe blânde, îl. 
întrebă: — «Ore nu te mulțumescY cu simbria 
ata și cu tralul ce a! în casă la mine, de vre! 
«să mă laşi ?» | : 
„—. «Să nu păcătutesci, cocâne,» = în răs= 
punse servitorul; - «tâte sunt bune la domnia- 
ata. Dumnedgeii săți dea toti bine! Dar să'ţi 
aSpuli curati si să nuțţi fiă cu supărare: uite, 
«mă mustră cugetul de atâte dovedi mincinâse 
ace'm! ceri să dai pe tâtă dioa, când începi,- 
«adică să fiă cu Yertăctune!- când începi a tăta 
ala palavre vânătoresct.: E păcatii de Dumne- 
adleii, cocâne, să mă afundesti eii cu totul în 
«focul Gheenei şi să portii eii, săracul de mine, 
«totii ponosul păcatelor. cu:care domnia-ta îţi 
aÎncarci de bună voiă sufiletul. Lasă-m& ma! 
abine să mă ducii cu Dumnedei !» 

- Aşa vorbi servitorul și stăpânul se puse pe 
genduri; dar fiind-că elit cunnosce a preţul



— 47 — 

une! slugi drepte şi credinci6se; se r&sgendi 
bine şi"! respunse într'ast-feli : 

— «la ascultă, bălete! Vedii că tu ești omii 

«cu frica lui Dumnedeii. Rămâr.la mine şi a- 

«jută-mă ca să mă desbării. de pârdalnicul 
«meii. de năravii. Crede-mă, nic! eii nași voi 
«să spul ceia ce nu pre este tocmai adevărul; 

«dar ce să”! faci. năravului? ME tea gura pe 
a dinainte. Așa dar, să facemi cum e mal bine; 

«să facemii între not o învorală, ca: să scapi 
«şi ei de aşa urîtii cusurii, să rămâl și tu împă- 

«cati cu. suffletul. Când. m& voii afla în vre 

«0 adunare, tu să:sta! la spatele mei, şi cât 

«vei audi că începi a croi câte una mal deo- 

achiată , tu să mă trag! de mânica hainei, căci 

«eii îndată voti indrepta- -o după Binţa ade- 

a vărului.» 
Aşa spuseră şi aşa rămase să fa. 

Peste câte va dile, şedândii la mesă cualții, 

v&nătorul începu să povestiască că la o venă- 

t6re la care fusese de curândii, "! a esșitii îna- 

inte o vulpe, care avea o c6dă, o câdă lungă, 

lungă celii puginii de cinci stânjeni!!! 

„Pe când, în focul povestiret, elii rostia a- 

- cestea cu cea mai deplină încredințare ca şi



când lucrul arii fi fostii întocma!Y după cum îlii 
spunea, de o dată se simţi trasti pe dinderăti, 
de -mânica surtucului. Işi adduse aminte de: 

tocmela cu servitorul; își luă vorba înapol și 
îndreptându-se că, în înferbînțela vânătârei, 

nu va fi vădutii tocmai bine, reduse c6da vul-- 

pei până la vre o duo! stânjeni. 
O nouă smîncelă de haină, îlii. făcu s'o mai: 

scurtese cu unii stânjeni. RR : 

La a treia, o ctonti până la duoi coți, 
Simţindu âucă şi acum effectele restrictive- 

ale consciinței servitorulur, se înduplecă a. 
mai reteza din c6da vulpel: — « Duot coţi în- 
« tocmai nu va [i fostii; - dise elii, asudândii, — 
« dar pre legea mea, că era de uni cotă şi 
«ma! bine!» | 

Servitorul, care se bucura acum şi mulțu= 
mia în sine lut Dumnedei, audindă pe stăpâ-. 
nul săii cum se lepăda din ce în ce ma! multii 
de ispitele Satanei, credu că e momentul ni— 
meriti spre ali adduce la o deplină pocăință 
şi "]ii ma! trase âncă odată de mânică.. 

Dar răbdarea venătorulur era ajunsă la cul-- 
me, şi întorcendu-se de-o-dată înfuriati către 
neimblânditul s&ii censorii,. se răsti la dînsul ;
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strigândii în gura mare: — «Bine,. mişelule! 
«Nu'ţi e: destul cu atâta? Ce! vre! să lastt 

«vulpea bercă? Dar mai bine să te lea pe 

«tine Dracul de o -mila de ori, de cât-să r&- 

«mâTă vulpea mea fără de câdă !n 
Să nu "ţi închipuiescI, amice, că amii co- 

piatii acestă istoridră din cartea răposatului 
Antoni Pann , intitulată 

SPopestea vorbei scă culegere de proverburi 

de prin lume adunate 

şi larăși la lume date ; *) 

dar precum ami audito de la betrânul meii 

venătorii , toti cam așa 'ţI o și povestiri. 

Morala er, - deca va căuta cineva o mo- 
rală întrinsa, - este, precât mi se pare, că, 
de vreme ce exerciţiile -venătoresci au darul 

de a desvolta întruni chipii cu totul excep- 
ţionnale , imaginaţiunea omenescă, nu trebură 
să ceremii de la venători o appreţuire rece 
şi nepărtinitore a întâmplărilor şi a isbendilor 

ce se attingii de artea lor favorită. Celor ce 
sunt Achili și Diomegi pe câmpul de battaiă , 

.%) 3-volumă. Bucuresci 1852—53. -
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_se cade să.le fertămii a fi:şi. Homeri, când 

începii a rhapsodia pe Iyra .Calliopet.. 

Şapol, în thesă generală, făcendii partea 
slăbictunilor omenesci, să nu ultămi că nă- 
ravul din fire nu. are lecuire şi că cer ma! 

mulți dintre men! sunt ca lupul, care părul 

“Şi "lu lepădă, Yar năravul bă.. | 
De aceta, când vine unul şi "ţi istorisesce , 

bună-6ră, că a împuşcatii, de la pândă, lu- 
„pul, pe cândi Lai addusii copoit gonindii ; 
că a înjunghiatii cu cuțitul de la brâi şi a 
culcatii la pămentă pe ursul, care se răpedise 
asupră!, rănită fiindi de glonţii şi înfuriatii , 

__eti unul nu sunt de părere că trebuiă să te 

frămenţi aşa tare cu firea şi mat allesii mi se 

pare că este cu totul de prisosii ca să te cerci 
a 1 dovedi cum că se amăgesce şi că cela ce 
spune nu a fostii nici o dată şi nici se pste 
ateve întâmpla. Ore făcândii astfelii, nu cam 
perdi ordul pe gâsce? 

Dar îm! vei dica: - « Pentru ce să nu com= 
« battemii errorile respândite în publici de 
« rcoa credință sei de fanfaronnada unora? 
« De ce, chfar în materie de vânătorii, să 
a nu hotărimi marginile posibilulur? Pentru



St > 
i ce:să nu arătămii celor ce volescii a se scrie 

« printre vrednicii cetași at sântului Huberti, 
«la ce-puncti ali orizontelui venătorescii 

-« sfințesce s6rele putinţei şi începe să licu- 
-« riască fofengherul *) înduoielnicii ali fan- 

« tasticelor plăzmuiri? -La ce mintea. și gura 
« să nu fiă drepte, tocma! la aceia cari!, cu 
« ochtul şi cu mâna nu poti să dee greşi ? 
«Pentru ce......?». | 

„ La tâte. aceste e întâmpinărt judici6se şi dic- 

tate de cea ma! candidă virtute, temă 'm! e 
că t6tă brasla veselă şi uş6ră a vânătorilor, 
incependii de la vătaful Pasache şi până la 

tiriachiul Cafe-subţire , își va r&spunde în 

choră cu o păcălitură venătorescă, dicendu'ți: 

— « Veqi data nare ursul câdă!» 

“ Pasă atunci de 1 mai! învaţă carte! - 

Not âns& ceştia-l-alţi cari! judicămii sănă&- 

tosii, cari! scimii vorbi şi cu gravitate, carii 

*) Deca cum-va nu eunnosci acestă expresiune, mt grăbescii 
aţi spune că astfelii numescii țărranii, în unele locuri, luecfărul 
dimineţei, căruia % qicii și steoa porcului. Expresiunea allâsă de 

mine este foră înduoiclă mal clasică, căci derivă eridentii din 

duot cuvinte hellinesci : quis, lumina și etpyes, lucesce. 'Termi- 

maţiunea, dreptul lui Dumnedei, e cam șocățescă.
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ne silimi a găsi adevărul, binele şi frumosul, 
în orl ce faptă, să ne vedemii de trebă și să 

urmămi a cullege, chiar şi din vEnătoriă, 
cugetări seri6se şi impresiuni plăcute, atât 
pentru minte cât şi pentru inimă. | 

Dar de vreme ce nu ne pre înţellegemii 
amâaduoi asupra felului preferitii de vână- 
târe, - tu ţiindii cu prepelicarul și eii cu căr- 
ruța Tămădăfanului, - atdemi , amice, să 
căutămii împreună, prin largulii domini alti 
venătoriet, unii câmpii pe care ne vomii po- 

trivi pote la gusturi!



IV. 

Sfânt acum mai bine de o sută de anni de 

când unul dir cet mat mari scriitori af Ger- 

manie! , Lessing, a scosti o carte sub titlul 

de « Zaocoori sâii despre mărginile respective ale 

poesiel şi ale picturel, »*) Intr'acestii capii-d'o- 

peră de critică şi de bunii gusti, autorul de- 

scriă cu fineță, cu claritate şi cu eleganţă, 

midl6cele diferite ce fiă- -care din aceste duo. 

arte pune în lucrare ca să interresese, să mul- 

ţumiască , să misce şi. să răplască pe omii. 

'MI a venitii în gEndii că o carte de felul. 

  

*) Typărită mal ântăiii la 1763 şi tradusă în limba francesă 

la 1802, de H. Vanderburg. ,
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acesta s'arti pute scrie, luândii cineva de sub- 
iectii venăt6rea, spre exemplu, şi analysândi, 
pe rOndi, tâte impresiunile ceea produce. 
asupra imaginațiune! şi asupra simțimintelor 
omenescy, atât prin împărtășirea omului la în- .. 
seși acțiunile eY, cât şi prin descrieri litterarit, 
prin imitaţiuni armonice sei prin representări 
plastice ale scenelor de vânătâre. 

Sari pute deştepta, într'o asemene operă, 
mil de ide! energice şi salubre care ari scălda 
mintea obosită şi suffletul amorţitii în roua în- | 
tăritore a timpilor de antică vertoşiă trupâscă; 
apol arii veni rândul cugetărilor dulci şi durâse: 
ce vlăstărescii: ades€ în trarul 'singuraticii alt - 
vânătorului şi care, -cu toti nesațiul lut de: 
omori, facit une orf ca o lacrimă de dorii ŞI - 
de îndurare să'! rourese gena. Intr'acea carte: 
'ŞI arii găsi locul şi întâmplările comice, şi spu= : 
sele glumeţe, și petrecerile sgomotâse, care:. 
înveselescii vicța vânătorescă 3 apo! într'însa: : 
Sarii vede âncă cum artele Şi poesia ai sciutu' 
să 'ȘI însuşiască şi au' isbutitii să resfrângă , 
în producțiuny de meriti, tâte aceste felurite 
fapte şi simţiri. | 

Intr'astfeli , mintea cititoruluy, preâmblată .
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prin spâţiii și prin restimpi, foră ânsă a per- 

de unii minuti urmele venătoriel, arii vede, 

ca într'o panoramă, desfășurându-se dinain- 

te"! tâte acţiunile pornite din acestă crudă 

dar bărbătescă applecare a fire! omenesci ;- 

călăuzită de o critică judiciosă şi attrăgătore, . 

ea arii trece în revisuire tote creaţiunile prin 

care geniul sâu talentul aii sciutii, cu mal 

multi sei ma! puginii. succesii, să concepă, 

să illustrese , să reproducă şi să idealisese. 

instinctele și faptele vânătoresci ale omului 

din toți secolir şi din tâte părțile lumet. 

__ Unei asemen€ cărţi, - ca să nu %. lipsiască. 

nici eY patronnagtul mythologici sei divină, =. 

unet asemen€ cărți 1 aşi da, în fiă-care din 

părţile sale, câte ună titlu, luati din regiu-. 

nile. ideale ale venătoriei.; aşi. caracterisa-o «.. 

pe rOndi, prin trel capete-d'operă ale artelor 

plastice, în care parii a se fi întrupatii tote 

cugetările cele. mai nobile, :cele mai puter- 

nice, cele ma! graci6se ce instinctul venă- 

toriel a pututii vre-o-dată să insufile unor 

men! de geniil. - 

Aceste trei capete d'operă, mărețe em-, . 

bleme ale artei vEnătoresci, le aşi afla în
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statua antică, numită Diana cu ctuta din gal- 
“leria Luvrului ; în grupa Diane: de Poitiers, 
sculptată de artistul francesi Jean Goujon , şi 
în gravura pictorului germanii Alberti .Dii- 
Ter, representândă vocaţiunea miracul6să a 
Sântului Hubertii..*) ' 

  

*) Despre Diana cu ciuta, care se numesce și Diana de la 
"Versallia , fiina-că a statii lungii timpii în acestă locii, după ce 
mai ânttiii s'a addusi în Francia sub Francisei [, descoperită 
fiindii în lacul Nemi (?) din Italia și a fostii expusă în castellu- 
rile de la. Meudon și de la Fontainebleau , vedi: Braun, Ver- 
schule der Kunstmy-thologie, (Gotha, 1854) n. 52. - Ciarac, Mu- ste de seulpture, (Paris, 1850) vol. IV. n. 1202, stampa 284.- 
*Y. Frohner, Notice de la seulpture antique du Musce Impe- 
rial du Louvre, (Paris 1810). — Diana de Poitiers a lui Jean 
Goujon e reprodusă în Clarac, vol. V. n, 2600, stampa 359. 0 notițiă despre J. Goujon € reprodusă în vol. 1. - Rereil a pu- blicată tote operile luf, câre se aflu şi în Muse des Dlonuments francais de Robillard Peronrille (Paris 1803—1811).—Gra- 
vura lui Alberti Diirer intitulată Se, Hubert, și executată cu apă tare pe ferii, se află reprodusă în P, Lacroix ; Les arts au 
Moyen-âgeet ă V'epoquedelu Renaissance (Paris 1869), pag. 343. 
Pentru biographia artistului veţi : Histoire des peintres de” toutes les ceoles par Ch. Blanc, Ecole allemande, și vieţa lui de 
Eye (Leipzig 1860). - Pentru diferite representări ale sântului Hubertii se pâte consulta: Gucnebault, Dietionnaire iconogra-. phique des Monuments de Pantiquite chrâtienne et du Moren- 
âge, (Paris, 1243) și Dictionnaire iconographique des figures , l&gendes et actes des saints, de acelașii (Paris, 1850. J, P. 
Miane), 

”



-- In aceste tref creaţiuni se vede într'adevări 

“unul şi acelaşi scopii; dar în câte-şi trele, elii 
«este exprimati sub forme .perfecte, a căror 
singură diversitate dovedesce cât. sunt de fe- . 
„cunde şi de variate simțţirile şi gândurile ce. 
ati pututii să se resume în așa frumâse şi fe-: 

"Lurite . coricepțiuni. Cine arii sci să descriă 
-tâte perfecţiunile, totii farmecul acestor treY 
"opere, cine arii pute să rostlască totii ce șpu- 

*ne ochiului şi minţei aceste splendide ideali-: 

:sări plastice ale arte! venătoresci, acela arii 

face celii ma! minunatii panegyrici 'alii aces- 
“tel arte ; acela arii fi totii de-o-dată rhapso- 

“dul, trubadorele şi psalmistul seminției lui 

Nimrod. 
« Acela ari lăuda-o cântând hymnul hel- 

“lenice! Artemide, sgomotâsa sor-gemene a 
„argintarcatului Apollon şi venerata feci6ră , 

-care prtă săgetți de aurii, bucurându-se de 

larma vânătorescă ; care prin codri umbroși 
-şi pe piscuri furtunse, străpunge cerbi! ; ca- 

“re întindându'şi auritul arcti,. asverlă darde 
.uccigătâre de se cutremură creștetul înalți- 

lor. munţi, de r&sună pădurile întunec6se sub
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gemetele ferelor. isbite, de se înfioresă pă- 
mentul și marea cu toți pescit din ea.*) 

Acela arii face să răsune fanfara triumphal&:. 
a venătorilor feodale, reamintindi prosaiculuy: 
nostru secolii, imagine. poetice: din timpii de. 
cavallerescă cortesiă, din acer timpi de ve-: 
sele și elegante petreceri, când nobilul cas- 
tellanu, sub ochii dalbe! regine a cugetelor 
sale, se pornia, căllare pe falnicu' armăsari, 
ca să venese, cu sprintena și tumultudsa luY: 
haltă de arcași, de slujitori, de dulăi şi de: 

ogari, cerbul și mistrețul de prin codri, sci.. 
ca să dobâre, pe sub nuort, cocorit, răpedindii: 
asupră-le ageri! săi şoimY, legaţi.de oblîn-. 
cul şelei! i 

Acela arii cădi cu sânte miresme, cu smirnă. 

”) Hymaui Homeriei ; XXVII, în Dianam. v. 1. 9. . 
«"1prepuv deidu Zenouidxaroy , xedadeerny 
zag9ivov cidoiny, îiagnfolov, î ioziaigav , 
airoxatuys Chic zevoadgov Anoliuwvoş* 
7] xar' 6pn oxtdtvra xai apecas djtevydeaoac 
ayen Tipzonivn » zayypvara Trota reratvea 9 
HiuXOvIa OTOvdEvTa Bin Tqonte: de xăenva 
Tprââv detov, iagec d îni doncog. vân 
GE4y0y Uno lazy 9reâv Ţpiooe: Vi ze 7aia, 
AOvtos T' îx9uciese i, »
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şi cu th&mâte, altarul vânătorilor, povestind: 

cum s&lbaticul uriești ali: anticelor : legende: 

germanice , cum venătorul afurisiti care "şi. 

vânduse: suffletul către diavolii pentru ca să: 

pâtă lovi totii dreptit, printre brad! şi printre 

stînci, cum acea fantastică ființă a posomori-! 

telor visuri păgâne, printr'o minune cerescă, 

se prefăcu în blândul și 'cuviosul episcopii şi: * 

apostoli ali glrdennelor crestinate ! ” 

A fosti tără înduoielă unii: venătorii inspi-: 

ratii şi a sciutii să mânuiască bine arcul și să- 

getţile, artistul sub a căruY daltă sa mlădiitii” 

statua Dianei de la Luvru, acea mândră și: 

sprintenă feci6ră de marmură , care saventă ,. 

ageră şi uş6ră, sub creţurile dese ale tuniceT 

ei spartane, scurtă în pâle şi larg-despicată- 

la umeri. O mişcare viiă şi graşiosă a gru- 

mazului a înălțată capuY, cu peril sumeşi la.- 

cefă în corymbi, şi pe fruntea”, coronnată cu. 

o ângustă diademă, se strecâră ca unii pre- 

pusi de. “mâniă! „Peg îx înfăşâră, ca unii 

breti, “talia sveltă. și cutele 'vesmântului as=: 

cundiă sînui fecforescii ; dar bragele! gâle, 

unul se ?ncovdiă în susii ca să scotă o săgettă 

din pharetra de pe umeri; cel-l-altii se rezimă.
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;pe creştetul cornută ali clutei. Ce neastâm- 
pări va îi făcândă pe deiță să calce așa iute 
ppămentul, sub crepidele't împletite pe piclorii 
ca opincele plăieşilor noştri? Pe cine amenință 
ea cu darda împennată ce ea attinge cu de- 
geteleY delicate? Trămitte ea Gre în câmpit 
etolici ay Calydonulur , pe mistrețul uricşii 
"care va muri înjunghieti de mâna regesculur 
vânătoră Meleagru? Urdesce ea o crudă răs- 
bunare în contra nenorociților fii ay nesoco- 
titei Niobee? seu că, încruntată, se gătesce 
a da predă cânilor, pe îndrăznețul Acteon, 
care, venândi prin dumbravă, a cutezații să 
"ŞI desfătese vederile cu urmitârea privelişte 
a caste! deițe, scăldându-se în periă?. 

| Cugetul eY e o divină tatnă. Artistul a sciutii 
numa! să împetrescă, în răpidea şi mândra 
pornire a mersului deițer, acelti versti carac- 
teristică alti piosului cântăreți: 

„0 8 dântpov îjrop Exovaa 
zdv?p ămtorptoezat, Orpâv dEnouda Yevs =DAny, ) 

*) Uymni Homerici, XXVII. In Dianam. v. 9—10; "« Cu inima viteză, ca trece pretutindeni, pr: ăpădindă . „odrasla ferelar stlbatice. .
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“Astfel a isbutită a crea: unii idealu sublimii 

alii artei vânătoresct! 

“O inspiraţiune de altă natură. a datii nas- 
cere , în -ali 'xvIlt secolu, Diane lut Jean: 
Goujon, care şi diînsa va rămâne: purure ca 
o măreță symbolisare a aceliaşi idet. Dar 

sculptorul francesi, unul din luceferir aceler 
epoce , = cu dreptii cuventi numită . Rennas= 
cere, = în care producţiuni de frunte în littere-. 
şi arte, ca florile primăvera, răsăriai prin - 
t6tă Europa, din imaginaţiunile stimulate de: 

studiul modelelor antice , Jean Goujon, trăitii 

la curtea desfătată a regeluy Henricii ali ul 
de Valois, văduse adese pe frumâsa ducesă. 
de Valentinois, pe Diana de Poitiers, favo- 
rita regelui şi adevărata stăpână a Franşiei; 

presidându la splendidele şi voi6sele vânători 

regale ce se daă în pădurile de la Fontaine- 

bleau şi de la St. Germain. Pe chipul acelei 

voluptu6se regine a frumuseţel, mâna măre-- 

stră a artistulul a respânditi aureola unei 

divinități venătoresci. 

Ansă creaţiunea sa, modulată în linit undu- 

l6se-şi pline de morbideță, nu mai are nimici 

din 'aspra candâre şi din 'energia virginală a:



— 62 — 

„antice! Artemide. Diana lui Goujon e o dei- 

-tate len6să ; ea se odihnesce,. pe :jumătate 

„culcată.. Trupu't, f6ră veșmEntii , nu ascunde 
„nici una .din desmYerdările sale ; gura”, zim- 

“besce cu o trufaşă nepăsare ; păruY, în viţe 
"undul6se, e rădicatii cu o mărestrită eleganță, 
:sud pod6ba artistică de pe creştetii ; braşul 
“stîng, ornatii cu brăşări la umări şi la mâ- 
„-nă,.ține uni. arcii destinsi ; far mâna. dreptă, 
„cu unii mănuchiii de flori, înconjură și mân- 
-gâiă grumazul unui cerbii măreţii. . Adăpo- 
„stită sub crnele trufaşe ale nobilului ani- 
mal ,: deița își rezimă trupul pe şelele lui; 
-unti câne se odihnesce sub pictârele pe jumă- 
“tate lungite ale Dianei şi altul, lăţosti, stă 
- alăture cu cerbul. 

Unii -aerii de nobilă mollectune domnesce 
"într'acestă grupă; înfăgișarea”Y fastuâsă Şi ele- 
“gantă, -repârtă mintea către timpii când plă- 

- cerile venătârei, cu totii cortegiul lor de lux 
- şi. de galanteriă, era numa! petrecerea favo- 
rită a regilor și a fericiților de pre acestă 
lume. 

Când, de la aceste duoă modeluri, caracte- 
«tisate, unul prin gragia correctă şi prin vig6-
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rea juvenilă a Anticuităţei , cele-l-alti prin 

“eleganța ma! răsfăţată şi mat sumptubsă a 

Rennascerei , ne întârcemii privirea : asupra 
. gravurel vechiului artisti germani ,.mâr.na- 
inte de :tâte, mintea .n6stră încercă ca unii 

simțimenti 'de sfi€lă. Ne întrebămii deca acea 

scenă complicată, cu. totii. vulgarul aparatii 
ali vânătârer, posedă cu adevără în sine 
elementele unei opere esthetice? deca cum- 
va frumosul pâte să existe acolo unde eli nu 

isbesce chfar de îndată vederile? Ne uităm, , 

ne întrebămi . ...... 
Dar cu cot privimă mal cu băgare de s6- 

mă combinarea acestei composițiuni, în care 

geniul tedescii se vădesce cu tâte naivele.sale 
amănunte şi cu tâte precugetările sale.reflec- 
tive', cu atât mai multi încolțesce în noro 
simţire înduofelnică de mulţumire, care cresce 

treptatii şi ajunge până la sferşiti a ne pă- 

trunde de o admiraţiune, anevoiă de .definiti. 

Nu eleganța nici graşia formelor, nu perfec- 

iunea nici simplitate correctă a compunere! 

deşteptă în not acesti cindatii simțimenti, 
ci. mai multi. nu scii ce cugetare adâncă 

care a presidatii la. concepțiune, nu sciti ce
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misteriosii effectti pe care "lu produce întru-- 
mrea intenționată a atâtor detaliuri, aşa de: 

naivii representate. 

„ Scena se petrece la pâlele unet stînci pădu- 
râse, pe care o încunnună unii castellii feodalii. 
cu turnuri şi cu metereze; la drepta curge: 

unu rii, în undele căruia se resfrânge umbra: 

tufișului de pe malii; peste ri trace o punte 

de petră; la stinga tărrâmul se 'nalță acope-=- 

rită cu câți-va rari copact, mai multă frânţi 
şi uscați. Printre acestă sterpă pădure, se ză-- 

resce cerbul, purtândiă.cu sme-eniă crucea. 

răsticnirer pe alu s&i creştetii, înfiptă în faga 

latelor sale c6rne. Pe ânteiul planii se află. 

venătorul cu callul şi cu cânii s&r.; elii a des=- 

căllicată şi a dati în genuchi , privindii cu o- 

" cuvi6să mirare vedenia ce 1 trămitte cerul. 

Costumu'! este îmbrăcămintea vulgară a vâ- 
nătorilor contimporani cu artistul. Callul şede:. . 
neclintiti fără ca să vedă cela ce. prodace + ii 

pi6sa mirare a stăpânului și ogarii,: câte-și 

cinci, nedândi 'sema la cela ce se petrece;; 
se odihnescti, ca de popâsii. . 

Tâte părticelele aceste! compuneri sunt lu- 

crate, ca tâte operile lu! Albertii Diirer, cu o-



— 65 — 

scrupul6să acurateţă ; totul e exactii, dar ni- 
micii în particularii nu are o formă care să. 

„placă mai multii de cât simpla și reala natu- 
ră. Stînci, copaci şi animale, tâte sunt în ne- 
simţire, t6te stati în nepăsare ; singuri, cerbul 
miraculosii şi vânătorul pocăitii producii con- 
trastii, prin posele lor, în care se străvădii 
simţiminte adânci: cerbul, în repaosul să&ii 
cumpănitii, pare a simţi de ce preţii neste- 
matii este sânta podâbă ce elii pârtă; venă- 
torul vede uimit , chiar în obiectul persecu- 
țiunilor sale, chiar pe fruntea venatului, sem- 
nul ce'lii va mântui de păcate ; elii se 'nchină 
la dinsul, rostindii pâte în cugetul s&ii, maxi- 
ma pe care, cu şepte secolr.în urmă”, a for- 

mulat'o într'astfeli renumitul vânătorii ali 
mediului-evii Gaston Phoebus : « Prin v&- 
a năt6re scapă omul de păcatul trândăviet, 
a căci acela care fuge de cele şepte păcate 
«de mârte trebuiă , dupe legea n6stră, să 
află mântuitii ; prin urmare vânătorul bunii 
« va fi mântuită, » *) 

  

*) Gaston Phoebus, comite de Foix (1331-1391). Cartea 
Iuk-s'a typaritii mal ântâiii la 1507, sub titlul: «Des deduitz 
«de la chasse des Destes sauvaiges et des oyseauz de proie:
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"Tit în ce modii artea germană, întrunindii 
idei abstracte cu prosaice amănunte, a sciutii 

să traducă cu pennelul, ideile care se resumă | 
- în legendarea vânătâre a: Sântului Hubertii, 
“patronul venătorilor creștinY din: occidente. 

M& oprescii, căci mi se pare că Yar amii 

greșiti callea. Întreprinsesemii, pe cât țiti min- 
te, a căuta în cercul litterilor și ali artelor, 
imagini vânătoresci asupra cărora să ne po- 
trivimă la gusturi, și âtă că m& pomenescii 
vorbindu'ți despre artea Germanilor şi despre 
gravură , ducă lucruri care , precât sciii, îţi 
sunt de o potrivă urite. | 
Nu credii, în adevării, ca la tine pictorul 
Alberti Diirer să aibă mai multă trecere de 
cot compatrioții lut, musicanții Beethoven şi 

- Mendelsohn:, şi negreșitii că nu invenţiunea 
gravurei cu apă-tare, ce i se attribuiă, îi va 
câștiga ma! multi preţii în ochii tăr. 

  

sEn ehassant on evite le pteh6 d'visivetă, car qui fuşt les 
«sept pcehâs mortels, selon nostre foy, il devroit estre sauvs : 

" «done bon chasseur sera sau.» - Sântul Hubertii, fii alii 
ducelui de Acuitania și apol episcopii la Maestrieht, pare a 
Î trăiti între 656 și 730. - Cât despre. Albertii Dârer, pie- 
torii și gravorii din Nuremberg , 'vicța Ini se întinde de la 
1471 pent la 1528... E ”
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P6te ânsă că, pentru hatîrul patronului tăii 

Sântul Huberti, mă vei Yerta, în casul de faşă 
şi veY priimi chfar ca, sub rubrica gravure!. 

lui Diirer, să se grupese, în opera prolec- 

tată , totii cela ce ţie nu'ţi place în artea : 

vânătoriel, ! 

Acesta îți va fi cu atât mat lesne cu cât de 

sigurii, proiectul de carte va rămâne, câtdes- 
pre mine, purure în.stare de prolectă şi că, 
așteptândi să'mi vită momentul de înspirațiu=- 
ne și talentul de critică ce'mi arii trebui câ 
s'o potii scrie, ei unul voit remân€ întocmaY 
ca vrabia care mălaii visesă. > | 

Aşa dar fit pe pace; n'ami să aşterniă aci 

totii ce. arti trebui să se afle în acea mono- 

graphiă philosophică ,. istorică , litterariă şi. 
“esthetică a Vânătoriet,. Nu dicii că acestă. 
semeță ideă nu "mi a trecuti unii momentii 

prin creeri şi că n'ami începutii chtar a citi, 

cu 'acestii scopă, tractatele în prosă, Kuwqyer- 

xl, alii lui Xenophonte şi al „complinitorului 
său Arrianii , notele despre venătâre, coprin- 

se în Onomasticonul luk Iuliii Polluce, ba âncă 
şi poema hellenă a lut. Oppiani, apoi şi cea
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latină a lui Graţiii Faliscu, în fine chiar şi ser- 

bedele versuri fragmentate ale lu! Marcu Au- 
reliu Nemesianu Carthaginesul , imitatorul lui 
Oppiani. *) 

Vina este a ta! cine te a pusi să înşiri de 
aceste nume în ÎIntroducţiunea ta, însoşindu-le 
cu o grindină de citaţiuni latine? În cualita- 

  

*) Totă lumea seiă că generalul athenianii Xenophonte 
a trăită cam de la 445 până pe la 335 nainte de Chr. ; dar 
scriitorii citați în urmă”, fiindi cu multi mai puţinii cun- 
noscuți, însemnămii aci epoca vieţuirei și patria lor: Flare 
Arrianii, istorici hellenii, născută la, Nicomedia în Bithynia, 
la annul<105 dupe Chr., a căutată merci să, imite pe Xeno- 
phonte; 's'aii pastratii din scrierile lui : Espediţiunea lui 
Alexandru, Indicile, Periplul Pontului- Euzinii, Manualul bă 
Lpictetii, Tractatul de tactică, Tractatul de vânătâre şi al- 
tele. - Inliii Polluce (Polydeuete), sophistii și grammatieii 
hellenii, născutii Ja Naueratis în Esypetii, pe la annul 130 : 
dupe Chr., ne a, lăsați unii lexiconii în 10 cărți, care pârtă 
numirea de Onomasticon, și în care cuvintele sunt dispuse dupe 
materii; la începutulii cărţei V traetâsa, pe largit despre alo 
venătoriei. - Poetul hellonii Oppianii a trăitii în ati 11 se- coli. dupe Chr. şi a murit fârte june, lăsândii o poemă des- pre venătore, (sferșitul perduții) și alta despre pescuire. Alte opere ale lui s'aii perduţii.- Gratiu Faliscu a trăită la Roma în timpul lui Augustii și a lăsatii numa! poema, Cynegeticon. - AL. Aur, Olimpius Nomesianus a trăitii în secolul I1[ dupe Chr. Din trei poeme ale lui, despre venătore, despre peseuire şi despre plutire, ai rimasi numai 325 versuri din cea Wântciu,
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tea mea de academicii mi s'aii aprinsii călcâ- 

fele de focul clasicitaței şi €td pentru ce a! 

fostii siliti să rabdi, în acestă epistolă , o 
contrabombardare de versuri latinesci, ba 

chYar şi hellinesci. Acum ţine-te bine şi de 

„aci înainte! | 
Dar cu tâtă pofta ce amii dea te copleși sub 

unii nemete de erudiţiune cynegetico - acade- 
mică, trebuiă săţi mărturisescii că amii con- 
statatii cum că autorii antici, carii aii tractatii 
despre venătâre, de Venatione, sunt totii aşa 
plini de amănunte technice, ca și Manualul tăi 
şi prin urmare, nu m'amii simțită, nici aci în 
stare de a face analyse. Apoi "mi a fostii milă 
de noi amânduo!, când mami gendită că arii 

„trebui să traducii pe d'intregul, xm capitole 
ale “Gpnegeticelor lut Xenophonte , alte XXXV 
ale urmașului săi Arrianii, şi vre o 85 para- 

grafe din Onomasticonul lui Polluce. 
În Oppiani, în acelii notană de gragă , Rvdds 

Tv Xapirâv, cum îlii numesce cu îngânfare 

scholiastul loanii Tzetzes, aşti găsi, fOră înduo- 
Yelă, frumuseți îndestule de citati; dar tinere- 
lul poetii din Anazarba Cilicier, nu pre scia 
să'şi cumpăniască bine avânturile prolixe ale
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înfloratei sale muse, şi ce at dice ; rogu-te , 
când, spre ați reaminti numai poetica des- 
criere a vânătârei de lei din cântul ali IVI, 
aşii mal transcrie aci o sută tre! deci şi patru 
hexametri hellinescr? o 

ME vel Yerta ânsă a fi maj puşinii discretii 
în fav6rea cânelui, și pe lângă lăudăr6sele 
cuvinte ale D-lui de Quatrefages, pe care tu 
le a! tradusii ; pe lângă povăţele tale, de ca- 
re m'amii și folositii, - precum “ţi amii arătatii 
„mal susă, - lasă-mă să adaogii și să puiă unul 
dupe altul, portretul cânelut, făcutii în versury 
hellinesci de Oppianii, şi un fragment ana- 
logii din poema lui Graţiu Faliscu, ale cărut 
versuri, grele de înțellest, ne ai păstratii lim-- 
ba technică a strămoşilor nostri, vânătorii la- 
tini, limbă pe care poetul, ca omii de meseriă, 
trebuiă să o fi cunnoscutii adânci, - 

Etă mai ântârti ce spune. Oppiani, despre : 
câne: a pu, 

"Edvea col xuvâv Dahaiunoddovri pedtodu, 
dipuevd 7 dhhiintow Zowbra Etoxa wăha., . 
"Oe păi ed xepdoatae dtăp mol wiprara mdvrwy - Qăa utvewy uovâpva md m? Etoa zexp-jpavro



_&vâpes dmaxripes” mă BE uupla qăha medovrat, 
mîv Gp60=v popeal ze ua) etăza zoia zehtodw: 
Mmxedavbv, xparepdv âfuas, ăputov, îjât xGpnyvov 
xoăepoy, 2:yirvow uvaval arihBnew ăzwxai: 

xdoxapov, Exrdâtov zedtdor orâua' Bară î' Gnep)ev 

odara hemzahtorat meptorilot Susveoor 
detph pyjxedavi, xal orfjdza vâpd= xparată, 
edpta” zol mpdodzv d 7 ârbârepor mbes Zotwv' 
âpdozeveis xbhwv zavaoi Bodryljpses iorol: 
edptes. buozhdzar, mhsvpâv Ezixdpata rapod”. 
dopbes eăoapxot, pin ioves* adrăp &ntode , 
orpupvi, 7 Exrdâvds ze mthor Gohydoxtos 0dpYj. 
Toto utv zavantow Epozhitotwro âpâuotot 
dtpxots 78' 2dpotow deMondây re Mao. ”) 

*) Oppiani, de Venatione. 1. v, 393—413: 

“«Impreunândii nemurile de cânt, să aibl grijă a câta speciile 

care se potrivescii între ele și se asemtnă mal multă. Ast-felii 

le vei împărechia mai bine ; dar venătorii aii observatii ânsă că 

” cele,mal frumâse din tte sunt acelea earo rtmânii necureite, 

Sunt negreșiti o mulțime de specii, iar forma și chipul unora din 

ele sunt ast-felă: trupă 'lungi, 'sănătosii și plini ; capi uşori 

cu vedere bună ; ochi carii luceseii venătii; gura mare cu dinți 

ascuţiţi, Yar urechile scurte și îmbrăcate cu o pelle subţire; gd- 

„tul lungii și dedesubtu'i, unii peptă puternicii și lati ; labele de 

„dinainte sunt într'adetră mal;scurte, înţepenite pe picăore drep- 

„te cu fluere înaintate ; șoldurile largi ; șira costelor aședată 

„pledișii ; copsele cărnâse, dar nu grase, şi la spate ai o e6dă 

tare, lungă şi bine umbrită. Ast-felii de câni se întrebuinţesă 

la alergături îndelungate dupe căpricre, dupe cerbi și dupe 

Yepuri Yuţi la fugă.» i



“
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» Să trecemii acum și la Graţiti Faliscu : 

Junge pares ergo, et majorum pignore signa 
Feturam, 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 fontibus aures, 
Os magnum, et patulis agitatos morsibus ignes 
Spirent, adstricti 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, 
Efiuge, qui lata pandit restigia planta ; 
Mollis in officio: siccis ego dura lacertis 

„ Crura velim, et solidos haec in certamina calces,*) 

  

*) Gratii Falisci, Cymegeticon.: v, 263—278: A 
«Impreunâsă dar între dinșii cânii de același soiit, pentru 

ca prăsila să porte semnele străbunilor și află că părinţii carii 
zămisleseii tineri! prunci! lor, îti xorii da, cânk Metagonţi enorm. 
Mai ânttiii de tote să aibi cea mai mare Srijă ea să împărechesi 
câni de o bărbăţiă încercată; apoi a duoa îngrijire trebuii, să 
fii ca înfăcişa rea lor să nu stea mat pre-josti'şi să nu det de rușine a lor fire. Aceștia trebuiă să fiă cu faca în susii, eu urechi părâse pe frunte, cu sura mare ast-felii ca măselile căs- 
cate să verse foci mișcându-se, cu Pânticile strînse îngustă la vintre, cu coda scurtă, cu șcle lungi, cu coma, măruntă, pe gru- mazii, nu pre stufăsă dar îndestulă ca să” feriască de frig, far
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Tâte mergi bine; dar bagii de semă că. 
numai în privința câdei, Oppianii şi cu Graţiii 

Faliscu nu se pre înţellegii între dînşii ; lati- 

nul o vre scurtă, cauda drepis; hellenul din 
contra pretinde ca cânele să aibă la spate o 

c6dă țepănă, arpupvi, lungă, Exrdâtos, şi care să 

umbriască departe, doă+y6oxos, adică să fiă şi 
lungă şi stufâsă. Se vede că în totii timpul 
importantea cuestiune a c6dei, a fosti tare 

controversată, căci 

adhuc sub judice lis est. *) 

Chiar de m'aşii încerca să împacii întru tote 
pe Oppiani cu Graţiii Faliscu, puindi aci şi 

descrierea cânelui. din *Epnegeticee. lui Xeno- 

phonte, unde âmbit poeţi parii a fi găsită ma! 

totii materialul lor adunatii gata, totii arii ră- 

mâne pricină de svadă între Roma şi Athena, 

de vreme ce scolarul lui Socrate cere ca c6da 

la câne să fiă lungă, dreptă și ascuţită, Iar 

sub umerii lor sănătoși să se ?nalţe unii peptii care să ducă la 

alergătură multă și să nu se obostaseă de cele mai mari gone. 

Fugi de cânele a cărul labă lasă urme late; acela e mâlle la 

trâbă; mie îmi placii picidrele ţepene cu mușchi uscați și cu 

.căleâte <olide la luptă.» 

-*) Horatii, Ars poetica. d. 78: «penb acum pricina este în 

judicată.» , .
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„-Arrianii, făcândi lauda unui câne vestită ali 
săti, spune că acelii modelii alu rasei cânesci 
avea o c6dă subțire, lungă, aspră la pării, mlă- 
di6să, încovolată și la vârfii mai stuf6să.*) 

Dar ce atâta vorbă despre c6dă ? Românul 
pretinde că: « din c6dă de .câne, sită de mătase 
nu se pote face», și apo! numai la pescese dice 
că % e câda mat ferită chiar şi decât capul. 

Din acestea se vede curati că poporul ro- 
mâni, moştenitorii alii credințelor şi ali în- 
țellepciunei Latinilor, nu se arată, în proverbir 
SEI, aşa tare încântatii ca poeţii și prosatorit 
helleni, de câda cea lungă a cânelui,, de în- 
covoleturile et mlădi6se , de perii et aspri şi 
“umbroşi. | 

Foră de a mai căută în zadarii o soluţiune 
pentru interresantea controversă de cauda canis, 
hat să o lăsămii și de astă dată încurcată,. 

Pe lumea acâsta, cele mat bune şi frumâse 
lucruri trebuiă să aibă o margine! 

    

*) Xenophont , de Venat. IV: rotgis naxpcie, 0p%as, lepupds» 
- Arriani, de Venat. libel..V : «otoac Jerrae ups, daotiag 4 . e +1 - A» - > - Lă : Try Toiza, Vypăs, eunapuzeie, TO &xQ0v Tis uvocis daouregov.o



V. 

Să sărimi acum pe ner&sufflate din littera- 
tura cynegetică a anticilorii, în sphera artelor 
vEnătoresci, totii la dinşii. 

*. .Decă vre odată, amice, te va ajuta norocul 

să mergi la Roma, ca români, negreșitii te 

vei. duce să visitest forul lui Traiani , şi vel 

- admira, în midlocul acele! prăşe, prăbușită 

_sub nivelul cetăţei moderne, măreța columnă 

„ de marmură, care esse din pământit încolăcită 

- cu istoria originelorii nâstre naționale. Acea 

imagine âncă vită a resbâtelor dacice , scâse 

la bunii capătii de gloriosul Traianii; o vomii 

“vede pâte într'o di, decă va voi Dumnegeii 

şi guvernul nostru! = turnată în bronzii. cu
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totii proeminentele relievii alii însufileţitelor 

„ sale sculpturi, împărăţindii pe una din prăge- 

le capitale! nâstre; ași adăoga chiar că mal 

la locul săi decât ori unde, ea arii fi în faga 
Academiei, la punctul unde s'a aşedatii de o 
cam-dată statua ecuestră a voevodului ro- 

mânescii Michaiii Vitezul , carele ,- deca ară 
pute vorbi, s&rmanul, - arii spune de sigurii 
tutulor cât se simte de ruşinatii, vădendu-se 

expusii a juca rolul de căpeteniă pe o vastă 

şi erudită scenă, ce pare înadinsii croită pen- 
tru împă&rătescul simulacru alii dominatoru- 

lut Urbis et 'Ordis. | 

Dar ne avândii de-o-cam-dată nimicii de 
vânati pe plaga Sh Savva din Bucuresct,*) 

  

*) Po plață nu! Dar fa să ne abattemii, în trâeătii, prin săl- 
ilile de josii ale Academiei, occupate provisoriii de Museul de 

„anticuităţi. Sa 

Scenele de vînătâre aii fosti forte multii întrebuințate ca 
“subiecte decorative de către seulptorii anticuităţei. Ohiar. și 

“în museul nostru, unde nu ne prs putemit lăuda până acum 

cu multe sculpturi antice, totii ânsă se vădii duoă scene vâ- 
nătorescl. 

Una, e pe unii frasmentii de pâtră,.(0,m 19 nălțime; 0,m 24 
lărgime), purtândiă josii inseripţiunea hellenă 4YPHA4105 
4IOTENHS. Pe acâstă lespede trunchiată se may vtăi pi- 

- X6rele unui căllăreţii cu partea de josii a callului alergândii ;
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să ne întârcemi, = celii puginii cu gândul, - la | 

Roma şi, aflându-te acolo, tu, ca venătorii ro- 

mânii, nu uită să te îndreptest tocmai! în fundul 
Forului romanii, la stînga de Colisei, în ca- 
pul stradei San-Gregorio, acolo unde se înal- 
ță âncă și astădi, unii antici şi falnicii arci 

de triumphii, numiti alii lui Constantinii- 

celii-mare. 

sub dînsul, ritul și copitele unui mistreți, asupra căruia, se: 

asvârlă, unii câne cu botulii căseatii și cu'e6da în susii, Să- 
pătura e cam grossolană , dar desemnul e plini de mișcare. 

Cea-l-altă scenă de vânătâre e în adevări mal desvoltată,. 

dar din nenorocire mai pucinii distinctă. Ea se află pe unii 
brâii Ângustii care încinge buza de susii a unui sarcophagii,. 

ale cărui laturi externe sânt acoperite eu seuipturi. Acestă 
înterresantii monumentii a fostii addusii de peste Oltii, (de: 

la :Reşea sâii de la Celei, după tâtă probabilitatea) de către 
răposatul banii Michalache Ghica și depusii în curtea case- 

lorit sale, care apoi vondendu-se prefeeturei de Ilfovii, sar- 

cophagul a serviti câţi-va anni d'a rândul dreptă sghiabi 

şi Xesle pentru caii dorobanţilorii.. Sânt însă duoi anni de 
când amii isbutitii, cu ajutorul prefectului, D. C. Manu și 
ali Comitetului permanente, a face să se adducă la museii 

tote petrele antice care zăceait neîngrijite în. acea curte. 

Printre dînsele e și sarcophagul. 

Pe una din laturile sale cele mari sint patru personnagte î în 

pickore, înfășurate în togele lor; fiă-care se află sub o ose- 

bită arcadă, formate prin  duoi pilaștri, la colţuri, şi prin 

trei eolonne desprţităre. :Pe cea-l-altă lature mare, se vidă. 

trei genii aripați, fiăi-care pe cete unii osebitii postamenti
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. Istoria acestui monument nu pre face on6-- 
re. primului împăratii creştinii , căcY, - ca să 

vorbimii curati, - arcul nu este ctuși de pu- 
ginii alii lut; nu este nici măcar dăruită, ci este . 

tocmai lucru de furati. - | 

Cum? ce va.să dică: ună arcii de riumphă 

geniul din midloeii sună din cimbale și cet-l-alţi duoi dăn- : 
țulescii, țiindii în mâni cote o ciorchină de struguri şi e6te 

unii mânuchiii de căpiţine de macii. Pe una din laturele 
mică, alți duoi genii, totii aripaţi și totii pe postamente, 

cântă,. unul din flautii și altul din naiit. Pe laturea oppusă : 

Yarăși duoi genii, dar pe uni singurii postamentii , se ţinii 

îmbrăcișaţi. “ Tragii el 6re împreună, unii: danii îmbinatii? 

sâii sânt ei chipurile emblematice ale luptei amorului, pe - 

“ care Hellenii le numiaii Eros și Anteros? La colţurile sar- 
cophagului se vtdu „patru Vietorii, purtândii foi de palme și - 
corânne: duct mai mici, duo mai mari. 

Acum să venimii și la breul superiorii, pe care, jurii-îm- 

prejurii, se zăreseii, sub ștersura rodătore a timpului, vre o 
duoi-deci și patru animale, vre o trei scii patru barbaţi, toţi: 

în pose fârte animate, și pote âncd și câți-va copaci. Ani-: 
malele parii a fi lei, mistreți, cerbi și tauri sălbateci, atta- 

cați eu furiă de cânt collosali și pândiţi sei isbiţi de către: 

vânători. La unii loci, între altele, se vede lămuritii cum: 

ună venători, rezimatii într'unii genuchiii, își înareptesă su- 
liţa către unii tauri, carele, cu cdrnele plecate, se răpede a- 
supră'I, Ore nu vomi fi arendii aice representarea unia din 

acele scene vtnătoresci, care negreșitii se petroceaii adesc: 

prin pădurile Daciei, între colonnii romani și buorii urieşi' 
(bos urus), ce aii lăssatii și pont adi creștetul lor fiorosiă 
pe stemma Daciel rtstiritene?
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furati? Atâta namilă de marmură, cu o boltă 
mare căscată la :midlocii şi cu alte duoă ar-: 

cade mai mici în lături, cu opt columne de 
gialo. antico , cu opt statue de marmoră phry-: 

giană vioriă, cu întreite frise, cu tympane şi 
cu :medallisne sculptate, atâta clădăriă, de 
patru orf celii puginii cât turnul Colţei, cum 

re să o facă zaptii cine-va , fiă măcarii acela. 

şi unii borfaşii încoronnatii? 
“De și 'mi vine f6rte cu grei de a adduce a- 

şa necuviinct6să pîră împotriva sântuluY împă-: 

ratii şi patronii ali Bucurescilor, dar ,-amit 

mal spus'o şi întralti loci, - ei ţiii în totii-; 

da-una cu Traiană şi.nu poti să lasi ca săi 

se Tec ce este alu lut. 
Apoi tâtă lumea sciă că, pe când marele 

Ulpiii biruia pe Germani, pe Daci şi pe Parţi, 

pe când elii împlea întinsul seii imperiit, de: 

edificii sumptu6se şi de lucrări de artă folosi-: 

tre, senatul şi poporul Romei se întreceaii 

- care de care să serbese cu mai multă pompă 

binefacerile şi triumphurile. gloriosului împă- 

ratii. (ÎN decretară dar totii. felul de clădirt. 

commemorative , la care lucră ilustrul archi= 

tectii şi sculptorăi greci, Apollodorii, "Atunci.



— 80 — 

se 'nălţară în Roma, forul lui Traiani cu tâte 
edificiile decorative din-prejuru't: portice, bi- 
bliothecă, templu; atunci! basilica Ulpiană cu 
cinci rânduri de stâlpi de granitii ; atunci, co- 
lumna r&sb6felor dacice cu statua învingăto- 
rului d'asupra; atunci în fine, la capul căi 
Appiane, pe care eli o restaurase, unti arcii 
de triumphi, pe care ânsă nulă putură sfârşi, 
pe cot âncă fu marele împărati cu dile. %) 

Urmașii lui, geloşi de a sa mărire, ma! multii 
se gendiră aşi face loru'şi monumente, decât 
a consacra pe cele ce amintiati poporului nea- 

„semuita gloriă și dreptate a 'ericitului Traiani. 
După ce trecur& ânsă duoă sute de annt la 
midlocii, se găsi împăratul Constantinii, ca=- 
rele, de când îi venise gastul de a'şi face din 
Byzanţii, o nouă capitală, se 'deprinsese straş- 
nicii a despula fără ruşine capetele de operă. 
ale lumei, ca să'și împodobtască cu ele, Con- 
stantinopolea sa. 

  

*) Lu Rossini, Gli archi trionfali, onorarii efunebri degli: 
antichi Romani (Roma, 1936). - Le Canina, Gl egifizi di Ro- 
ma antica (Roma, 1851). - Dr. WI, Francke, Zur Geschichte 
Zraiaw's und seiner Zeitgenossen (Leipzig, 1840) - Dioni 
Cassii, histor. roman. LXVIII,
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Eli vădu arcul lui Traiani, stândii foră 
căpătiiti , în r&spântia căilor Sacră şi Trium- 
phală ; la basă, îi lipsta cu totul ornamente 
şi pe frontispiciii n'avea nic! o inscripţiune vo- 
tivă î = u Stăl! dise elii; - «totii n'are arcul 
« acesta stăpânii ; adr să "li faci ali mei!» 

Şi puse îndată de “i ctopli pentru pedestalurt , 
nisce grosolane figuri de Victorii pocite ; Iar 
pe âmbele fege ale atticului aşternu lungi de- 
dicaţiuni, în care 'spunea cum elii a scăpatii 
lumea de tyrannul Maxenţiii, cum a liberatti 
cetatea, :Ziberatori Urbis, şi a  ntemelatii pa- 
cea, Fi undatori guietis. 

“ Asfel arcul luk Traianii, deveni arcul lur 
Constantinii, 

Dar ce folosii? In zadarii inscripţiunile laudă 
pe noul triumphători. Sculpturile din căpă- 
tirele atticului şi cele de la tympanele arcului 
ne amintescii isbândile lut Traianii în contra 

Dacilor și Parţilor ; statuele aşedate pe înta- 
bulamentele columnelor sunt ale regilor bar- 
bari, robiți de Traiani ; în fine. cele optii 
imedalli6ne sculpturale care, alăturate câte 
duoă, împlinescii golurile dintre columne , 

dasupra arcadelor laterale, ne attestă şi ele 
6
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pietatea și Yubirea de vânăt6re ale înving&to- 

rului Daciei..: | | 
* Patru din acele mari medalli6ne representă 

sacrificii: făcute de împăratii pe' altarele. dei- . 
lor mythologict ; alte patru. sunt scene vâ- 

nătoresci. | 

Pe unul din acestea., Traiană, în tunică 

scurtă, cu zidiale s6ă: poturt venătoresci pe 
pulpe şi cu toga pe umeri, esse, cu alți.duoi 
soşi, de sub unii porticii, țiindii callul de fr&ii ; 
alături e unii mendru june cu chlamida asvâr- 
lită pe spate, purtândi de sgardă unii fru- 
mosii ogarii. Câte şi patru ținii în mână lănci 

înalte cu ascuţișii romboidale la vârfii, de cele 
ce se numiail contus. Totul arată că ei se gă- 
tesciă să plece la venătore. 

Pe ali duoil€, împăratul, în g6na calluluY 
săi, cu capul golii, cu mantia filfiindă, cu o 
spadă lungă şi ângustă rădicată în susii, ur- 
măresce pe unii ursii, carele fugândii, îȘI în- 
târce capul spre dinsul. Duo tovarăşi, ase- 
men€ căllări şi fugendi cu spadele plecate, 
pe sub crăcile unui copaciii, însogescii pe 
Traianii, 
"In ală treil& medallionă » aceleaşi trei per-
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s6nne căllări, - împăratul în frunte, - stră- 
battii în fuga mare, unii t&rrâmii stufosii şi 
-mlăştinosii, amenințând cu darde scurte, pe- 

nabula, unii mistreții gata a se predă. 
„ In cel d'alii patrule, venătorea e terminată. 

"Marele Traianii , încunnunatii cu o. aureolă 

„circulară scă nimbi, ca icânele sânţilor no- 
ştri, stă în pictâre, sub umbră de copaci, 

:şi dă ordine altor trei bărbaţi, toţi cu sulițe 

în mână,. din care unul, mai în lături, ţine 
„de fr&i uni calli ; unii servitorii, în partea 

- -oppusă, popresce în locii unii altii calli. Di- 

nainte împăratului e unii leii mare, lungii 
morti la pămentii. 

Cu fiăcare din aceste scene venătoresci se 

află” împărechiată câta o scenă religi6să în 
care. împăratul adduce rugăcluni și oftrande 

-deilor : când e să plece la vânătâre, el in- 
vocă pe ocrotitorul familiei sale, pe Hercule- 
le rusticii ali Laţiulur, purtători de baltagi, 
acoperiti-cu pelle de leii; când merge să ve- 
nese ursul, elii își ogelesce vârful lancet! în 
focul de pe altarul lui Apollon lungii-săget- 
'tătorul, &xmf6)os ; după ce a uccisii mistrețul, 
el îi înfige căpățina în copaclul sacru care
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umbresce statua: Dianei vânătoriţe ; şi în fine, 
'dup&'ce a biruitii pe leii, elii îi depune virtâsa 
comă la picidrele bellicosulur deii Marte. 

In nici unii periodă ali ei, sculptura antică 
na fostii pâte mai! în stare de a înfăşişa cu 
unii caracterii mai energicii şi mai adevăratii, 
asemene scene, în care sălbăticia şi gravitatea. 
subiectelor reclamă 6re care asprime în mâ- 
nuirea daltei. Vig6re în locii de graţiă, dem- 
nitate în locii de frumuseţe, strictă exactitate 
la reproducerea nature omenesct în locii de 
forme esthetice ideale, tă cualităţile ce ca- . 
racterisă stylul sculpturet din timpul lui Tra- 
ianii. Aceste cualităţi le ai avutii mat multi 
de cât or! cart alți, artişti! acela carit ai să- 
patii marmurile columnei dacice, precum şi 
bas -relievurile arcului triumphalu. Produc- 
țiunile lor constituiăscii ceta ce sarii pute 
numi sculptura istorică, căci sunt interpreta- 
țiuni credinci6se, şi perfecte ale faptelor ce 
ele representă şi fiind-că, în casul de faşă, 
faptele aii fostii mărețe, operile. de artă ati 
sciutii și ele să păstrese unii aspectii e cu totul 
împunătorii. 

Este lucru cunnoscută că ceY vechi nau
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„nimerit sci nai voitii să înfăgişese anima= 
„lele, sub formele lor reale ; de aceia să nu 
cătămii la ferele din medalli6nele arcului ; 

dar venătorii, - dar Traiani mai allesii, = în 
posele ; în mișcările, în expresiunea, în mus- 
culatura lor, sunt adevăraţi hero! la venătâre 
precum în realitate erati heroi şi pe câmpul 

de băttăliă. | 
În aceste precise: rămăşiţe ale arte! ro- 

mane din periodul heroicii ali imperiuluf, 
avemii totii de-o-dată dinainte ochilor, ima- 
ginea clară şi viiă a acelei vânători pe care, 
singură, o permittea Platon cetățenilor repu- 
blicei sale, « vânătrea cea perfectă, - dupe 

cum dice philosophul, - „ care se face în con- 
«tra patrupedelor, cu cai, cu câni și cu în- 
« săşi puterea trupului, în care fra, învinsă 
« prin alergături, prin răni, prin loviri, cade 
« sub propria mâna a vânătorului ; vânăt6- 
«rea, care singură aprinde în omii deescul 
« darui ali bărbățier. » %) 

  

„__*) Platonis, leges. VII, 824: andy dn zâociorz nui deiory 

7 Zâv TaToandduv imnos, vai «voi rai Toic tauriv 9npa 0u- 

uaaiv. Gr drdrruv „parotat dpdnoes xai zrinyaig xai fohaic, 

aVTOgerpts Îugevovrzes, 0oocs dvpias Tis Descie îrapeelte.»
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Dar strecurându-ne încetineli prin toti fe— 
lul de cotiturt foră pericolă , €tă-ne ajunşi pe- 
tărrâmurile aprige ale vânătârei celei mart... 
în care g6na ferelor devine une-ort o luptă. 
crâncenă şi ?n care omul ades€ trebură să dec- 
însuși pepti în faca primejdii. ! 

La asemene casuri, prepelicarul tăi, ami- 
ce, nu are ce "ţi face, și chiar, - dupe'cum tu 
pretindi, - nici cuțitul de la brâi nu te pre 
pote ajuta. Cât despre cărruța mea, dâre: 
numa! luând'o mârțâgele la fugă, pâte că 
m'arii scăpa, (Dâmne feresce! ) de aşa nă-- 
paste ! 

- Cu tâte acestea, şedendii acuma col, fără 
grijă, răsturnată în jeţul mei, privindi lini- 

- ştitii pe ferestră cum mugurul liliacului. se: 
despică și *nverdesce sub aburâsele sărutăry 
ale s6relui de aprilie, şi ascultândii , cu o. 
dulce răpire, cum vrăbiile limbute ciripescii. 
şi cum brotăcelul cântă veselii înturnarea qile- 
lor calde, te încredințesii că 'm! ari place să 
străbattă , - fără totuşi de a mă mişca din 
loci, = şi codrii umbroși, alergândii cu gen- 
dul în g6na cerbilor, şi piscurile de stîncă, 
dupe urmele ideale ale caprei-negre, şi vi-
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zuinele de prin munţi, în prepusa dibuire a 
urşilor, şi luncile cu richită, dupe umbra di- . 
re! de mistreți, ba chiar şi pustiile năsipâse, 

pe unde mi sarii năluci vânători. heroice de 
tigri înfricoşaţi și de lei fioroşi! | 

Dar fiind-că până acum, nici prin visi, pi- 

clorul nu 'mi a călcatii prin asemene prăpă- 

sti6se locuri, şi fiind-că însu'mi, - o mărturi- 
sescii cu umilință, - n'amii fostii.nici odată la 

acea aspră sc6lă în care, dupe spusa anticului 

dascălii de vânătâre, *) « cetățenii învaţă a fi 

« meşteri în r&sbâte şi în tâte cele unde tre- 

« buiă omului să 'sciă a cugetă, a vorbi și a 

«lucră bine,» de acera, dicii, nu mă voii în- 

cumăta a spune ceta ce ateve nami vEquti 

cu ochii, ci, legănatii în resfăţările poesiei şi 

ale frumâselor arte, voiii cerceta numa! cum 

alți!, mar.pricepuţi, ai cugetatii, a vorbiti 

şi ai lucratii, descriindu şi representândi epi- 

sode caracteristice din viţa plină de neas- 

tâmpării a vânătâre! celei mari. 
) 

  

” Xenophontis, de Venatioxe, T: vin Tourur vag pipvovras 

să aîș v0y ndleuov dyadoi, eic re ră lia E Ov dvăpun made 

voaiy xai Ata xai ZparTeav. .
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Dar în ce parte să ne întOrcemi mar:ânteit 

privirile ? Pe cine să întrebămii a ne spune în 
ce timpi, în ce loci a fostii venătârea ma! 

preţuită, mat mărcță, mat trebuinci6să, mai 
desfătătâre? Sa i 

Căuta-vomii a descoperi, prin negura tim- 
pilor preistorică, pe sălbaticit primitivi a! pă- 
mentuluY, cutrierândii collosalele vegetaţiuni 
antidiluviane și luptându-se cu fere uricşe, ale 

căror seminţii sai stinsii acum de multi de 
pre faşa lumet? — Tu a! spusii, la începutul 
cărței tale, că venăt6rea este o applecare 
firescă a omului, vechiă ca şi dînsul; ei voiii 
adăoga, totii. spre lauda venătorief, că acestii 
instinctii a înlesnitii. chtar omulu' primele sale 
inspirațiuni artistice şi acesta ne o dovedescii 
cu. prisosti figurile de elephanți -mamuth cu 
come stufose,, .cele de renni cu late cârne 
răschirate, de urși aY speluncelor şi. de alte 
animale dispărute, ce saii găsitii pe unelte 
de corni, pe arme de osii şi pe plăci schis- 
t6se, gravate cu sula de către Gmerit stră- 
vechi, cari!, în timpii peri6de! glaciare a 
Europei, se adăpostiaii în pescerile de: la 
Madeleine, de la Augerie, de la Massat şi
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din alte staţiuni cufundate ad! sub t&rrâmul 
Perigordului, ali Gasconiet și ali multor 
provincii din Francia meridională. *) 

Urma-vomii cu ochii cetele nesocotite de 
arcaşi şi de lănceri, cârdurile nenumărate de 
sburătâre, turmele nesfârşite de animale, ce 
staii puse la şiregii printre hteroglyphele tem- 
plelor egyptene ssi pe păreţii de petră = vă- 
r6să a! palatelor ruinate din Niniva şi din Ba- 
bylonii? - Ca să vânese lei și tigri, girafe şi 
gazelle, ba chiar fepuri și cocort, pharaonii 
Egyptului, despoțir Assyriel şi tyranni! Perşi 
rădicai în pici6re ordit şi popâre întregt; Yar 
dupe terminarea acelor năprasnice măcelluri , 

legiunY de zugravi şi de petrari erai osendiți 

ca să aşterne pe ziduri, pentru încremenirea 
viitorimei, t6te acele nemărginite epopee vâ- 

nătoresct, care, prin nemilostiva lor monoto- 

  

*) Despre descoperirile de asement natură ale Dior Lartet, 
Christy ; de Vibray, Garrigou și alţii, vorbesc tâte pu- 
blicaţiunile care se oceupă de timpil preistorică, aşa de multii 

studiaţi în annil cei din urmă. — In annul acesta chiar, pentru 

prima ră, S'aii descoperitii 6se de renni, sculptate cu figuri de 

acestașii animalii, și într'o pescere din Helveţia, la Thaingen. 
Cine sciă deea, și pescerile munților noștri nu ne păstreză des- 
tăinuiri de felul acesta!
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niă,, speriă şi obosescii adi ochii căllătorului 

minunati, E) 
Asculta-vomii , depe rîpele înverdite ale 

laculuy Celor-patru-cantâne, volosul şi seme- 
ţul cânticti alii plăfeșulur helveţianii, caden- 
ţatii de musa lui Schiller, amanta liberțățet? 
Fitul lui Guilomii Tell îli întonă cu glasi 
puternicii și echo îlii repetă din sînul munți- 

lor inimați în Uri, în Schwytz- şi în Unter- 

walden : . 

Mit dem Pfeil, dem Bogen Wie im Reich der Liifte |, 

Durch Gebirg und 'Thal Kânig ist der Weih — 

Kommt der Schiitz gezogen  Durch Gebirg” und Kliifte 
Friih am Morgenstrahi. “Herrscht der Schiitze frei, 

Ihm gehărt dus Weite : ” 
Was sein Pieil erreicht, 

Das ist seine Beute 

Was da kreucht und fleugt. F%) 

*) Wilkinson, Private life, manners and costums of the 
ancient Egyptians. — Layşarăd. Ninireh and Babylon. 

**) Schiller, PPilhelm Tell. Act, III. Scen. |: 
Cu săgetta, cu arcul, Prin munţi și prăpăstir 

Prin munți și prin văi, Domnesce liborit vânătorul. 
Venătorul calcă întinsii "Ali lui este spaţiul; 
De timpuriii, la rada dimineței. Toti ce attinge a sa săcettă 

Precum în împărăția vânturilor Este preda, lui 
Domnii este vulturul, — Toti ce se târrasce și sboră!
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Aci mă aflu din noii în mare primejdiă ca 
să asvârli din mână f6fa pe care, cu ma! 
multă s&ii ma! pugină răbdare, tu te silescY 
a mă ciți. Cum! amii cutezati a 'ți pune sub 
ochi chtar şi versuri nemţesci? Ore pute-ve! 

Dă ți ostendla, rogu-te, a căta în josul 
paginei , traducerea schYopătândă a acestor 
frumâse: strofe, în care colcotescii cele ma! 
nobile simțiminte ce tubirea de venătore pste 
aprinde în inima unui omii, şi sperii că tu, 
vânătorii, te vei împăca îndată cu poetul, 

deca nu şi cu limba lut. 
In acea limbă ânsă este scrisă cea mai ex- 

presivă poemă a vieţei venătoresci, heroica 

dramă a lui Guilomii Tell, în care r&sufilă 

peste totii, aerul liberii și curatii alii platuri- 

lor alpestre și tubirea necumpătată de patriă 

a cetăţenilor liberei Helveţii. O ţerră întregă 

scăpată din robiă, numai prin inima viteză şi 

„prin săgetta dibaci-mânată ale unul vânători, 

&tă de sigurii cea mat falnică isbândă cu care 

se pâte mândri venătoria, Poetul s'a pătrunsii 

de acea mândriă de vânătorii şi audi'lii cu câtă 

dragoste vorbesce elii chiar şi de înţellepciunea
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capref-negre, care, când merge cu cârdul să 
pască la înțărcători, pune streja la pândă, ca 
să tragă cu urechia și să fluere când se apro- 
piă venătorul *) 

Totii despre acea sprintenă şi sfiici6să fiică 
a stîncelor a disii și poetul latinii, în versuri 
mat vi! şi mat colorate de cât celii mat nime- 
rit tabellii: | 

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

Etă cum sciă poetul să ne facă a simți chiar 
şi decepţiunea vânătorului. Ajunsti pe culmele 
alpestre, 

__pe stînci descuţi de ghiacă, trotene de zăpegi 
pe care o sufflare le' aruncă răpedi josii , 

elii se opresce, se uită în drepta şi în stînga, 
cătândi să zărlască amăgitârea predă care % 

*) Schiller, Wilhelm Ze. Act. 1. Scen. [: 
« Das Thier hat auch Vernunft; 

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 Pfeife, wenn der Jăger nah. » 

**) Martial, Epigram. XIII. 98: i 
« Vei ved& capra-negră aternată de vârful unet rîpe; 

Speri că va căde; dar ea cată eu dispreţii la câni.»
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a peritii din ochi, și apoi întăritatii, obositi, 
mâniosti de zadarnica'! ostenelă , elii strigă în 
limba lui Byron . .. . ba stăi! ma! bine să "lui 
facemii să vorbtască românesce, în versurt pe 
care însuși autorul lor va fi şi uitatii că le a 
scrisii odini6ră , în depărtatele'! cesuri de mul- 
fumire : 

Aşa ; şi ?n aste locuri căprița a săritii. 

PicYorul el celii agerii m'a încurcatii de totii : 
Câștigul meit de astăgi abic de va plăti 

Primejdi6sa'mi muncă .....,, %) 

Altă dată ânsă vânătorul, ma! norocosi în 
g6na sa, îşi cântă cu veseliă isbânda, şi, în ini- 

ma" mulțumită, dorul Yubitet sale vine de se 
amestecă cu plăcerile venătoriei. Atunci poe- 
tul, - acela carele, în secolul nostru, a sciutii 

*) 0. A, Rosetti, Cesură de mulţumire, (Bueuresel, 1843) 

traduce astfelii aceste versuri din Afanfredul lui Lord Byron. 

Act. I. Seen. II: 
Ye toppling crags of ice! 

Ye avalanches, whom a breath draws down, 

Pee. „ Even so 
This way the chamois leapt: her nimble feet 
Have bafiled me; my gains-to-day will scarce 

Repay my break-neck travail.
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may bine decât ori care să împrospătese cu o 
nouă dulceță și cu unii ma! viii profumii, lim- 
ba îmbătrânită a lui Ronsard, - Alfred de 
Musset a pusii în gura plăieşului uni cântii 
veseli, în care bucuria triumphulu! la vână- 
tore se îngână cu dulct amintiri de amorii: - 

Chasseur , hardi chasseur, que vois-tu dans Pespace? 
Mes chiens grattent la terre'et cherchent une trace. 
Debout, mes cavaliers! C'est le pied du chamois. — 
Le chamois s'est leve! - Que ma maitresse est belle! - 
Le chamois tremble et fuit! - Que Dieu veille sur elle! - 
Le chamois romp la meute et s'enfuit dans le bois. - 
Je voudrais par la main tenir ma belle amie, - 
La meute et le chamois traversent la prairie ; 
Hallali, compagnons, la victoire est ă nous! - 
Que ma maitresse est belle et que ses yeux sont doux! %) 

  

*) Alfred de Musset, La coupe et les levres. Act. II. Seen. IL: 
«Venătorule, semețe vânătorule, ce zăresci tu vre în spaţiii ? 
Cânii mel ricăiă țărrâna și caută o urmă. i 
Săriţi, voinici! E copita eaprei-negre. ia . 
Capra-ncgră s'a sculat !- Frumâsă mai este fubita, mea,!- 
Capra-ngră tremură și fuge!- Dumnedeii să "mi o păziască !- 
Capra-n6gră sparge haita și fuge în pădure. - 
Așii vre să ţiii de mână pe draga mea, iubită. - 
Haita și capra-negră trecii peste pășune : 
Hurra! tovarăși, isbânda este a nâstră! , 
Frumysă mai este iubita mea și dulei îi mai sunt-ochit!»
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Cântă şi chiuiesce veseli vânătorul, căci 
isbenda este a lut!.A prinsti capra în pădure; 
şi în valle, Yubita" cu ochY dulci îli aşteptă 
ca să”lii strîngă de mână. Suftietu'! acum în- 
n6tă în bucuriă. Ai trecutii, s'aii ştersii dilele 
de dorii pe când elii rătăcia prin luncă  sus- 
“pinândii doina venătorescă : 

Lunca ţipă, lunca sberă  "Frundacresce, frunda, cade, 

Pentr'uniă puiii de căpri6ră.- Căpridra n'o mal r6de. = 
Vai de bidta inimiră ; Vai de mine ce m/oiii face? 

Ca şi lunca geme, sbicră Doru n suffletul mei zace 

Pentr'o puică bălăi6ră, - Ș'inimi6ra mi nu mal tace!- 

Inimă, fii răbdătâre 

Ca pământul sub pici6re, 

Pân!ce puica bălăi6ră 

S'o întârce ?n luncă €r5, 

Cu celii puiii de căpri6ră! *) 

Putca s'a întorsit în luncă; ea a înfrântii şi 
a sdrobitii inima poetului mai răi decât crudul 

venătorti când sfâşiă fără milă sînul căpridre! 
şi atunci, totii dînsul, totii de Musset, mlă- 

diindu'şi lyra pe ună tonii mai dulosii, addă'ţi 

aminte, amice, cum, în câte-va versuri răpedi 

şi armoni6se, adevărate margăritare picate 

  

*) Poesii populare ale Românilor, adunate şi întoemite de 

Vasile Alecsandri. Bucuresci. 1865. pag, 225,
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din acelă corni de poetice îmbilşugari ce il 
răversă suava lu! musă într'o frumâsă n6pte 
de maiii, cum sciă , dicii, a schiţă în 'trecăti, 
o întregă elegiă venătorescă: 

Suivrons nous le chasseur sur les monts escarpes? 
La biche le regarde ; elle pleure, elle supplie, 
Sa bruyere Vattend ; ses faons sont NOUveau-n6s; 
Il se baisse; il egorge, il jette ă la curce 
Sur les chiens en sueur son coeur encore vivant. %*) 

Sărindu cu cluta și cu capra, din piscii -în 
piscii şi din stîncă în stîncă, cine ne opresce 
acum de a ne strămuta până şi în munții 
noştri? 

Aci ne aşteptă Vânătorul Carpaţilor, pe care 
s'a cercatii. a "li cânta, într'o lungă ballada 
descriptivă ; uni munteni românii ; unii câm- 
pulungeni , carele fără înduorelă. a gustatii 
plăcerile şi ostenelile vânătârei de munți şi a 

  

*) Alfred de Musset, La Nuit de mai: 
«Urma-vomă venătorul pe munţii rîpoși? 
Ciuta îli privesce; ea plânge și se râgă, - 
Culeușu'i de burieni o aşteptă; Yeqit îi sunt de curânăii născuţi. 
Eli se plecă, o înjunghiă, şi azuncă, î în predă 
Cânilor asudaţi inima âncă vilă.» N
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resimțită în suffletul s&ii tâte înviiătârele fre- 
mete ale vieţei de plăreșii. Deca natura Lartt 

fi îhzestrarii cu darul de a spune precum sim= 
te, D N. Rucărânu arii fi făcutu de sigurii 
unii capii doperă nemuritori. Dar scit că 
are românul o vorbă care cam dice că acolo 

unde nu este putinţa, la ce Xe bună voința? 

„Cu tâte acestea, în ballada Venătorul Gar- 
paţilor sânt imagine care se văd a fi photo- 
graphiate de pe natură. Păcatii că ati aspectul 
ternii ali photagraphie! și nu coloritul vii ali 
viețeY ! Sânt şi expresiuni ncoşe-românesct 

de o originalitate preci6să, care ari luci ca 
nestemate într'o frumosă salbă de versuri 

armoni6se. | 

Subiectul balladet este fără înduoielă con- 
ceputii cu o bogată și ades€ fericită varietate, 
căria, din nenorocire, cititorul se vede silită a 
1 duce mereii jalea ; căct pe totă minutul elă 

simte în sine mintea învrăjbindu-se cu ure- 
chila. Ei unul mărturisescii că, pătrunsit fi 

indii de măreţele dorințe ale poetului, amă 
încercată. unii felii de simțimântă durerosi, 

v&dândii cât de puşinit limba şi versul ai ve- 
nitii în ajutorul puternicei sale inchipuiri, ali 

EAae -
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nobilelor sale aspiraţiuni. — De ce nu pâte 
omul tote câte le doresce? Dar, va!! sunt 
puginY, fOrte pugini aceia. 

Non omnia possumus omnes. *) 

O chfămare către vânători, la revărsatul 

diler, deschide şirul neregulatelor şi caprici6- 

selor strofe , scrise în versuri albe. 

Ușorit ca însuşi cerbul păşesce venătorul . 

Pe câma cărrărată piciorului de munte. 

În plele'i se ?ntinde câmpia strălucindă . 

Da mil de briliante ce vârsă aurora 

Pe gena: rourată, pe verdile ei bucle, 

Eli trece pe muscelele însmăltate cu flori 
suave ; apoi păşâsce tăcutii pe sub bolta în- 

tunecată a fagilor şi a frasinilor, unde mur- 
mură isvorul şi unde cântă merla, grango- 
rul şi sturdul. De-o-dată ânsă venătorit se 
oprescil : 

« Atârnaţi, feciori, merindea 

, Susii pe ramure de arbori! ! 

--*) Virgilii. Zelog. VIII. v, 63 : «Nu toţi putemii tâte.» .
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Ecă urma. căpridrei 
Prâspătă, de'astă nâpte ; 
E culcată ?n faga costel 
Sci în higlul*) dintre platuri. — 
Băttăteşi, pe fuga 'ndată! 
Ventul batte de minune! 

Liiaţi băttata susii din piscuri; 

Veniţi trâmbă cam spre valle , 

Drepti la fasii cei înalţi ; 
Acolo ne ţinemii not. — 

De veţi audi copoil 
Peste vot trecendii în dosuri, 

Să tăceţi, să nu daţi gură, . 
Căci se ?ntorci cu ea Îndată ; 

Sciţi că trage totii în josii, 

Și atunci să înteţiţi! 

Jute ja pândă, la ţiitori! 
Coprindeţi bine din muche ?n valle! . 

Și curmătura să nu rEmâtă! 
Și treceţi unul peste pârîii!» 

Băttaia! acum începe şi farăși încetesă, 

Abic s'audii copoil pe vârfuri depărtate ; 
Dar treci, se lasă ?n scapătii, şi pare că venatul 

Cu cânil împreună s'aii dusii pe altă lume. 
“Tăcutii acum e totul ; muntenul nici nu mișcă ; 

  

*) aPădure jună și forte desă.» N. R.



— 100 — 

In muta?i așteptare se uită la sa, umbră! 
Din ce în ce crescândă, şi timpul elii măs6ră. — 
Și Yar saudii copoil. Ca fulgerul de fute" 
Sosescii din muche ?n valle, din valle tar î în muche. 
Băttata reîncepe ; mereii se înteţesce : 
Chefnitul%) e aprope ; cât colo funda sună, 
Ş'aci cit'o detunare, totii sgomotu 'ncetesă. — 
Din fundul văi' adîince, c'unii pâsii mai rarii, dar sigură, 
Cu desa'! respirare, se vede vEnătorul 
Măreţii, allegru, sprintenii, ce” adduce pe” a să umeri 
Pe svelta căpri6ră şi pe pământă o ?ntinde, 

'Dupe aceste versuri, care pe lângă ori ce 
alte merite, aii ma! allesii pe acela de a se 
presenta adese sub forma limbagtului vână- 
toresci ali muntenilor noştri, dupe aceste 
versuri, vine :descrierea orelor de repaosi : 
focul de braqi 'strălucindă noptea prin pă- 
dure, ghicitorile şi iresurile rostite până să se 
gătiască cina, în sferșitii somnul ce vine, când 
începi Ochif «a vede cam susii găina. » 

*) «Liătratul copolului când este pe urma, venatului, Când! 
venatul adică ursul, mistrețul sei lupul vulneratii stă pe 
locii ca să facă resistență, atunci numai copoiul latră, și a-: 
cestă, în limbagiul venătoriei, se dice: battii cânti. Totii 
ast-felii latră, copolul și totii ast felii se 'dice când elă a în- 
chisii capra ncgră în colții sei aninătâre.u” N. R.
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Când apoi răsare din noii sârele, venătorea 

reîncepe. 
Alte duoă stro“e, dispuse într'acelaşii chipii, 

împlinescii partea curatii vânătorescă și ne- 

greşitii cea ma! interresantă a balladei. Le 
vomii mal transcrie numai pe ele, însoşite cu 

„notele lor philologice şi patriotice, căci ur- 
“marea, până la sfârşitii ne înstrăineză cu totul 
„de vieță venătorilor. Perdându-se, când în 

zadarnice doruri dupe timpi! patriarcali şi 

_heroici ai Domniilor străbune, când în amar- 

„nice. mânil în contra influențelor străine ce 

_răsbattă î în țerră prin căt ferrate şi prin Bate/le 
„cu vaporă, ballada ne face să simţimii atunci, 
„în modi obositorii, tâte neputințele musei 

_câmpulungene. Abic deca' întraceli chaos 
de idei străine subiectului şi de versuri ane- 

vol6se, ne ma! deșteptă cât-va: descrierea 

furtune! care 

Ră&sbubuiă p' în brad ce șueră ca şerpil, 

- sei deca ne mat înviiă amintirea mendruțelor 

“cărora vânătorul le destină, cote o « cetină
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frumâsă de bradi verde, neuscată , » drepti 
semnii 

că vânătorul 
E ca bradul neschimbatii. *) 

Să ne înt6rcemii dar curendit şi cu plăcere 
către dinsul. | 

Cuti6să ideă a avutii D. Rucărânu dea în- 
curca pe bietul Venătoră ali "Garpaţiloră prin 
Gisenbahnul lui Strussberg şi prin Taiserlich- 
Koniglich-privilegirtul Damplschifi ! la mai bine 

„să i rugămii a ne fi domnialui âncă o dată 
- călăuză spre a ne duce prin aninătorile, prin 
tudele, prin înfurciturile şi prin colțanii, unde se 
ivesce, sfieți Sci îngrozitorii » vEnatul de la 
munte. 

Venătorul se opresce: 

« Josii, copii, pe brâncr. cu toţii! 

*) a Acesti ultimii passagiii "li amă credutii necesarii aici 
- pentru ducă cuvinte: ânttiă ca să complectesti forma poesiei 

mele atât de variabilă, și ală duoile ca să dati o miei desmin- 
ţire acelorii autori seii piitosopli Tomanțiari, carii aii qisii că 
venătorul nu pâte ami» N.R.



Audiră'ţi șueratul 

Caprei-negre pîntre stînce? 
Ne'aii ulmati ; dar sint aice, 

Dreptii Paninători vă duceţi, 
Şi vedeţi de le luaţi ventul. 
Ca nici una să ne scape! 
lar în iudele *) din facă 
Se ţină cerbi, staii și urşii; 

  

%) «O grămădire de arburi resturnaţi a cărei numire de- 

arivă de la unii vîntii fârte furiosă ce batte mai în acelașii 
«timpi, din mai multe părți, şi pe care vânătorii munteni 

«Vaii numiti Judă, pentru că, ducendi mirosul de pe totii 

«locul de la, omit la vânatii, acesta îlii ulmă, fuge și se de- 

"apărtesă, ast-feli că totă ostentla, venătorului rămâne în 

avanii. Cuvântul 'dar este simplu şi naturalii; acestii ventii 

«trădândii pe venătorii, a meritatii forte bine numirea de udă 

asâii trădătoră. - Sublimă resultatii alii religiunei orthodoxe 

«în ţărrile române! | &rranul. celă -mai simplu, fară carte, 

«fără instrueţie, fără edueaţie, neennnoseendii decât necesită- 

«ţile și nevoile sale, sciă, prin limba părinţilor săi, ce a au- 

«ită și înţellesii pe tâtă dioa în biserică, singura, lui scolă ; 

aseiă, qică, că Iuda a venduti pe Filul lui Dumnedeii, mân- 

atmitorul Jumei, = O Dâmne! dceă neci bărbaţi ce ne aii for- 

«mată acestă limbă, saneţionând'o mai ântâiit prin Diserieu 

andstră, sânt în imperiul tăi, între sânţii tii, primesce tu 

«acestă lacrimă de recunnoscință, ce pică pe aceste rânduri 

«şi o transmitte lor prin angelii tei! Pă, Domne, ea în se- 

acolii secolilor să gicemă: Dâmne, fii cu noi! și nu Domine, 

aesto mobiscum! Pă, Demne, ea în totă diminetă, şi nu de- 

«inavietia, să lăudămi numele tei! Jine-ne, Domne, tari în 

aetedinţa, și bu în credentia, ta! Atunci proredința ta ne va 

«mântui N. R.



10 — 

Daţi la câni îndată drumul!: 
Fuga susii la ?nfurcitură ; 
Alergaţi la creeri *) unul, 

" Unde esse”încornoratul, **) 

Altul rămâneți la strungă. ; 
„Unde trage, sciți, desculţul ; -i) 

Dar vedeţi, coprindeţi bine 
Ș'armele vă primeniţi! 
Nemţul 3) batte . ... a ?nchisit capra 
În colțanul celi din valle; 
Ei alergă pe fuga *colo ; 

Fiţi deştepţi la-ţiitori! » 

În tugt gonescă copoii, spre vârfiă ei se "ndreptesă A 
Din ce în ce chefnitul mai multii se înteţesce. | 
Unii trăsneti se aude; ună altul îl urmesă O | 
Și toti se mai repetă. Apol unii răcnetii mare 
Cutremură pădurea și sgudută şi munţii, 
Tar cânil battă întruna, unii sgomotii formidabilii 
Din ce în ce totii cresce, și detunări terribili 
Din ţeve fulminante, 1&sună în echouri 

  

*) «Pădurea cea mal înaintată spre veriul muntelui, de 
unde apoi se începe golul culminante.» N.R. 

**) «Cerbul.» N. h. 
1) «Ursula N.R. , 
i) «Nume ce se dă matadesc de itrrani cânilor de rtnatii. Faci actstă explicaţie cu să nu se confunde cu. unii altii 

nemţii ce vomii întîlni mat încolo.» N.R
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Din stîncă până ?n stinca, din vaile până 'ntr'alta ; 

Se perdii în depărtare. - Se face "apol tăcere 
Şi nu se mai aude decât murmura surdă 

A rîulut din valle, decât svolândul şueră a 
Ali bradilor, ce trecă, se perde peste goluri, 

- Dar nencetatii revine ca undele de mare. 

-O pausă . . -:şi €tă pe budură, 7) vânătorul 
Deşcinde ?ncinsii cu capra ; iar alţi” ajungii acolo 

„Cu cerbul şi cu ursul şi cu colyatii mistrețul. - 

E mare bucuriă şi mândru vânătorul! *”) 

Negreșşitii că tabellul ce s'a presentatii la 
„ochii “scriitorului a fostii măreţii ; inima! a 

băttutii cu tăriă la acele splendide privelişti, 
la acel sgomotii formidabile, urmati de 

tăcerea , prin care se audia numa! surda 

murmură a rîuluY din valle şi şuerul bradilor 

clătiți ca undele măret! Păcatii ânsE că mu- - 

  

2) «Uni felii de stîncă mare şi cu dre care vegetaţiă nere- 

“sulută, unde eapra-ntgra se ține mai adese.» N. R. 

72) N, Rucărânu, Modeste încercări poetice originale ; şi tra- 

„ducţiaauă. Bucurescă. 1873. pag. 56-10. - Titlul ce D. R. a datii 

cărței sale este de natură a desarma critica ; dar noi aci, puin- 

duwlă alătură cu coriphei at litteraturei, ne amii simțită siliţi 

„a eroi uni loeşorii i de care nici eunnoseuta D-sale modestiă 

să nu se înspiimente, nici illustra companii în care se află să 

nu se pâtă seandali.
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sele gel6se nu s'aii îndurati a! încorda lyra 
pe unii tonă mai melodiosii? 

Aşi vre pe când mi se desfăşoră dinainte 
minţei uimite privelişti aşa de răpitâre, ca să 

audi, ca prin visii, o musică plină de farmecii, 
bună-6ră ca cea din opera Guilomi Tell a lui 
Rossini, și ma! allesă ca acelti minunati chorii 
de vânători, care, după ce a trâmbiţatii pe 
ună rythmu violă și allegru, fanfarele de chiă- 
mare, se perde apol cu vuetii armoniosi, prin. 
tatnica resonnanță a codrilor de bradi!



VL 

Ce minunată interpretaţiune a vieţeY venă- 

toresci este, în adevării acestă- mălâstră me- 

lopeă, odă scrisă în acea limbă fără rostii, ale 

căreY sunete modulate prefiră în inima omu- 

lut, ma! lesne decât or! ce cuvinte, şi dorul şi 

veselia! Se pare că din înduol6sa amintire 

a duoă cântice, cullese pâte chiar prin mun- 

ţii Helveţier , dintro arii commună din cele 

care ce cântă veselii pe trâmbița de venătore, 

Și dintrunii melancolicii Zied nemțescii, pe ca- 

re ţărranii germani îli gâlgâresci (jude/r ), 

adunaţi în chorii, marele compositorii italianti 

a sciuti să plămădiască acestă capi d'operă 

alii musicei de vânătoriă.
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Dar Rossini a intratit celui din urmă pe cal- 
lea , în care alți mari musicanți î! apucase 

înainte. , 

Betrânul Hayda, părintele acelor symphonil 

germane pe care tu le urăsci aşa de tare, 
Haydn, la versta de 68 de anni, puse capătii 

sutimilor sale de composițiuni musicale, prin 
oratoriul numitii “Ge/e-patru--timpuri-ale-annului, 

„— die Jahreszeiten ,- în care , recapitulândă tote 
amintirile vieţer sale , simplă şi simţitâre, b&- 

“trânul maestro cântă pe rândi, cu instrumente 
. Şi cu glasuri omenesci, tâte bunurile și tâte 
„plăcerile de peste annii. Când ajunse la tim- 
„pul tâmnei, unchiașul obositi nu se sfii a îm- 
buca bărbătesce trOmbița vânătorescă şi totii 
sciu âncă să mlădiese prin sympathica şi nai- 
va dulceță a geniului săi, stylul musical 

. cam pipernicitii şi cam înțoponatii ali seco- 
Tulut din urmă, stylă pe care Lai denumită, 

„în ţărrile. occidentale, cu porecla comică de 
stplul perrucelor , = Zopfenstyl „= şi care la noi 

„Sarii dice:. «de când cu Nemţii cu câdă.» 
Cam toti pe timpul când Haydn scri: în 

Vienna, oratoriul “Gelor-patru-timpuri, uni com- 
positorii irancesii, carele a înzestrat scena
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Iyrică cu' multe opere frumâse şi care a com= 

pusti hymnuri şi cantate pâtriotice pentru re- 

voluțiunea de la 1793, Mehul, a dati patrier' 

sâle, în uvertura operei unele Henrică, - le 
Jeune Henri,-o încântătore symphoniă venă 
torescă, 

Cele duo nâțiuni musicante ale Europei. 

moderne, Italienii şi Germanii, contestă ncîn- 
cetatii Francesilor, geniul aceste! arte. 

Asemen€ cuestiuni nu se desbattă cu puşca 

în mână, şi, fiind-că not. acuma ne aflămii la: 
venătâre, timpul nu ne Yârtă ca să. aparămii” 

aci pe Boieldieu , pe Auber, pe Halevy, pe. 
Gounod, pe Felicien David, nic! chiar pe a- 
celii sublimi genii cu 'totul francestă ali 
israelitului germanii Mayerbeer. Totti ce pu=: 
temii spune de o cani dată, în inaterie de mu— 

sică vânătorescă , este că Frâiicesil ai avutit 
şi ai păstratii din timpY străvechi, - de prin 

” secolii feodalităţer chiar , pre cât se sciă,- o 
mulţime de cântice vânătoresci, pe 'care sluji- 

tori special! le sunau pe cornuri, în “patrece=” 
rile sgomotâse ale regilor şi ale castellanilor, 

Fiă care 'episodui ali vieţer de vânătâie, 'fiă . 

care soiii de feră luată în g6nă, fiă care mo-—
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mentii alu dramei cynegetice avea cânticul 

“stu consacratii şi tradiţionali, ca semnalele 

milităresci.. 

Țiui minte că întruni timpii când, departe 
de toţi a! me! şi cu suffetul adâncii întristatu, - 

trăiami întruni colțişorii ali Francie, pe 

malul. unui rîii şi în vecinătatea. une!. mari 
păduri, în tâte serile, la ora când aburii, înăl-. 
țându-se de pe apă, începeaii a înnegura. ori- 
zontele amurgitii, uni sunetii de cornii r&sună 

„de pe malui oppusii alii riului şi repetă câte . 
va ori d'a rOndul una din acele fanfare vânăto- 
resct,-alii căroră rythmu iute și chiar glumeţi 
pate că se îngână cu vibrațiunile melancolice . 
şi prelungite ale instrumentului ce le produce. 
Nu'mi place, amice, a "mi repurta mintea câtre 
momente aşa înnorate ale trecutului : dar, din 
minutele, pe care în singurătatea mea de a- 
tunci, le socotiamii de o potrivă cu secoliy, 
numai acelea îm! erai mângâi6se, când vocea 
cornului îmi legănă augul în sunetele caden- 
țate ale semnalului de vânătâre.. Pe tonurile 
dut6se şi întunecate ale trombiţei metallice, se 
juca cu o veseliă săltăreță, melodia cânticului 
francest, și atunci, în mine, audul șoptia ini-
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„mei mâhnite, neaşteptate cuvinte de speranţă. 

şi de bucuriă. Cât voit trăi, nu voii uita.ce. 

dulce îmi era acel balsamii melodiosii; el. 

şi acum îmi. înmâiă inima de <6te or! se în- 

tâmplă să audii uvertura de venatere a lut Mehul, 
în care acelaşii fanfară domnesce ca motivii 

de căpeteniă și răsare, sub felurite tonalități, 

printre diverse episode musicale pline de fru- 
museţe: aci, artistul a imitatii tropotul cailor 

ce facii să răsune pământul sub ale lor copite; 

aci-Yar, elh amintesce lătratul veseli alii câni- 

lor, când li se dă drumul la g6nă ; aci âncă, 
pare că, într'o dulce melod:ă, cerbul, în ago- 

. nia sa; plânge şi cere cu lăcrimi, iertare de 
la - neîmblânditii s&i : duşmani. Dar aceştia , 

spre a'şi deştepta mereii în sufilete: o nouă 

ardâre, repetă din cornuri. cunnoscutul sem- 

nalii, pe care totii francesul îl sciă şi "lui: 
cântă pe riturnella poporană : « Tonton , ton- 

ton, tontaine, tonton! > 
Dar.este 6re vre o ideă pe care spiritul glu- 

meţii alii Francesulut să n'o fi datii,- cum amii ' 

dice nol,- pe perlitură ? - a Cântă, venătorule,- 

qice poetul popularii alii Franciel,- «cântă prin 

acrânguri şi prin câmpii, cântă mereii refrenul
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«tău da vânătâre: Tonton, tonton, tontaine, ton— 

«ton! = Pe când tu vânest cerbul din' pădure .. 

„altul maj isteţii vânesă în culcuşul tăi ; tu ți - 

«urma ciute! şi altul a gingașşei tale neveste ; - 

«tu daY chtorîşii în feră, și altul face cu ochiul 

«tinerel tale soşiâre, pe care tu a! părăsito, 

atenere conjugis immemor , *) ca să batţi codril.. 
«De aceia, când te vei întârce, mendru, cu 

«„cornoratul a casă, înllândii sunetul cornului. 

atăi, Ya ascultă cum acela primejdiosi păcă-. 

alitorii de Beranger îţi va întârce pe frango-: 

«zesce dicătârea românului: ce sciă satul nu. 

«sciă bărbatul!» 

Chasseur, tu rapbortes la bâte 

Et de ton cor enfles le son. . 

'Tonton, tonton, tontaine, toaton! 

  

*) Moratii, Carmin. |. 1. 7. 25. 

dee Manet sub Jove friwido 
Venator tenerae conjugis iinmemor, 

Seu visa est catulis cerva fidelibus, 
Seu rupit teretes Marsus aper plagas. — 
Wes e «Stă sub cerul frigurosă 
Vânătorul, uitându/si tântra, sociă, 
Sei că eanii lui eredincloși aii zărită o ciută,. 

Sei că mistrețul marsicii a năvălit în holde:e- 
- roăitâre.»
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IPamant quirte alors sa conquăte. 
Et le cerf entre ă la maison, 

Tonton, tontaine, tonton. *%) 

“Lăsămiu pe Frances să rîdă şi se glumiască 
chiar şi pe bătrânele, pe frumâsele lor arii 
de venătâre, de care ai sciutii aşa de bine 
să se foloslască francesul Mchul, în uvertura 
sa și pe care nu lea despreţuitii, cu'vre o 
treY-deci de 'anntf- mat în urmă., nic! italia- 
nul Rossini,. în Guilomii Tellul stii, și să ne 
oprimă unii minut, între aceste duo& mode- 
le de musică vânătorescă, asupra unet opere 
de acerașt natură , în care se resumă totii ge- 
niul naţională alii Germanilor. Yreischiitz, sei: 
Liberul-Venătorii, e titlul cap-d'operer thea- 
trale a lui Weber.**) Fantasiă întunecată de 

  

*) Chansons de Bârauger: La double chasse : 
aVânătorule, tu adduci dobitocul 
Și înfli sunetul cornului teii! 

'Tonton, tonton, tontaine, tonton ! 

Atunci-și amantul plecă de la Yubita sa 

Și încornoratul intră în casă la tine. 
| Tonton, tontaine, tonton!» 

>>) Franz, Ioh. Haydn, năseutii la Rohraiă în Austria, la 

annul 1732, a muritii la 1809; elii are 527 composiţiuni in- 
strumentali; oratoriul Die Iahreszeiten este din annul 1800. 

H. DI6hul s'a născuți la Givet, în annul 1763 și a murit
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ridicole credinţe diăvolesci , simplitatea cea 
mai naivă în vicța real&, simțimentalismul 
celii mai idealistii în dorințele inimei : €t5 
din ce este compusii subiectul operei, şi sym- 

pathica musică a lui Weber, aşa plină de 
suave melodii, pare că nettedesce cu o suf- 

flare lină , tâte asprimile, tâte nesăbuitele 
ciudăţii ale unor așa discordante contraste. 

Chorul .din ali treil& acti din Freischiitz , 
în care vânători! proclamă că, nimicii pre 
pămentii nu se pote asemui cu plăcerile ve- 
nătoriei, 

Was gleicht wohl auf Erden dem Jăgervergniigen ? 

este compusii pe ună rythmu. ma! puşinii va- 

riatii şi are o melopeă mai puşinii măreță de 
cât cânticul vânătorilor din Guilomii Tell; dar 
nici originalitatea , nici gragia nu” lipsescii şi 

la 1817. Opera le Jeune JHenri este compusă la 1796.-C, 
M. VYeber mnăscutii la Eutin (Holstein) în annul 1786, a 
muritii în Londra la 1626. Opera Froischiitz este din 1822.- 
Gioachimo Rossini s'a născutii la Pesaro în Italia, la an- 
nul 1792 și a muritii în Paris la 1868; cea dupe urmă 
operă a lui, adică Guilomi Tell s'a representati la annul . 
1829. - -



caracteru' differă cu totul de fanfarele vEnă- 
toresci ale Francesilor. Pe sub candida vese- 
liă a melodiet, sbîrntiă unti accompaniamântii 
surdă care pârtă mintea în mystice regiuni. 
Este fără înduoielă unii cântii cu totul ger- 
manii; dar, să nu te temi! poți să'li asculți 
foră frică ; n'al să găsesc! într'însul nimici din 
acea lângedă și serbădă monotoniă a unora 
din cânticele nemţesci, pe care românul a ca- 
racterisat'o cu porecla batjocoritâre de tara- 
raoa nemțului, 

Deca ferele arii: fi şi 'n dilele nâstre totii 
aşa de simţitâre la plăcerile delicate ale ar- 
moniel precum erati în timpi! binecuvântaţi ar 
vestitului virtuosii şi tenore-sfogato Orphei, 
negreșitii că ele arii veni singure să se prede 
de bună-voiă celor carit le arii executa, în ră- 
riştea unei păduri r&sunătâre, unii concertii 
symphonicii compusii din tâte cap-d'operile 
de musică vânătorescă despre care îţi vorbiiti 
aci în trâcăti, Dar vay! se vede că de când pe 
biletul Orpheti Pa luati Offenbach în respări, 
înseși ferele, scârbite de a vede scăpătarea 
gustului artisticii la bipedqi, "ŞI au luati lumea 
în capii, s'a sălbăticitii cu totul şi astădi este
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may multi de cât siguri că, deca sarii ispiti 
cineva să cerce a instrumenta şi a vocalisa prin 
codrii, musică clasică, precum este uvertura: 
lui Mehul, ss oratoriul lui Haydn, seii chiar: 
şi chorurile lui Weber şi lui Rossini, urşi, lupi, 
mistreți, vulpi, cerbi, ba chiar şi Yepurit, ară 
apuca'o îndată la pictorii, împreună şi cu v&- 
nătorul lor, decă cum-va acelii venători sarit 
întempla să fiă amicul mei, autorul «Manua-- 
lului românescii de venătoriă. 

Cu t6te acestea n'a fostii în totii-d'a-una 
aşa! Multi ma! înc6ce de timpii fabuloși ai 

pățitului amantă alii Euridicet, şi chiar în re— 
giuni lipsite de castelani feodali şi de sună- 
tori de fanfare, în ţărri depărtate, asiatice, pe 
care noi le: socotimi de păgâne şi barbare, 

musica a fostii preguită ca o ncapărată auxi- 

liară a petrecerilor venătoresct. | 
Primesce, te rogii, pentru unii momenti, ca 

să ne întOrcemii cu vre o cinci-spre-dece sute 
de anni mai înapol, pentru ca să ne încredin= 
ţămii cum că venătorile cu accompaniamentit 
de orchestră nu sunt, precum s'arii pute crede, 
o deşertă închipuire a imaginaţiunei mele pu- 
ginti venătoresct, ci că din contra, cele mar
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"măreţe s&rbări cynegetice aii fostii însogite, 

chYar din vechime, cu concerte instrumentale 
:şi vocale. Consideră totii-de-o-dată că acestă 

„nouă digressiune pe câmpul artelor din anti- 
-cultate, o facii şi pe dînsa numai şi numat în- 
“tru cea mal, mare laudă şi gloriă a artei venă- 

itoresci, şi ma! allesii nu uită că pentru ca o- 
mul să facă unii lucru bine, trebuiă mai ânteiii 

de tâte să aibă multă, fârte multă răbdare; 

'de acela şi inţellepctunea poporului te învață 
-ca să prind! Yepurile cu 'carrul. . 

Negreșitii că pentru ori care sciă să țină 

“unii condeiii cu tre! degite și pentru or! care 
din acel scriitori ce nu s'aii pătrunsă că scri- 

sul trebută să fiă numat o urmare cugetată a 

. gândirei şi a studiului , forte lesne le vine de 

a scrie currente calamo, despre or! ce materiă, 
sciută si necunnoscută lor. Îi vedi, neprice- 
puți plagiatori ai a=totii-sciutorului Pic de la 

Mirandola , tractândii cu uşurinţă de omni re 

scibili et guibusdam aliis.*) 

*) Nobilele italianii Pie de la Mirandola, născutii la 1463, 

învățase la versta de dece anni totii ce se putea sci pe atunci 

şi la duot-ițeci și trei, se liudă în Roma că pote vorbi de omni 

re scibili, de totii ceia-ce se pote seci; elii muri Ja versta de 31,
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De va fi vorba de musică, apor îți opărescit 
totii într'o leşiă pe Rossini cu Offenbach, pe 
Auber cu unii 6re-care Souppe, fabricantii 
de operette la Vienna; pe Meyerbeer cu Le- 
cocq, unii altii imitatoraşii parisianti ali cari- 
caturistului opereY; şi apoi din acea căldare, 
îţi scoti la lumină învățături şi povăţe pentru 
formarea și dirigerea unut Conservatorii na- 
ționalti de Musică. 

Dar cu atâta arii fi pugini! Grâznicii or- 
besce ura pe 6meni şi ma! allesti pe supără- 
cosul nemii ali scriitorilor , genus irritabile 
vatum. *) 

„Avemii dinainte ochilor o spătmântătâre 
dovadă despre acesta. Sunt în ţerră la nor 
duoă fol litterari! care 'ŞI ati juratii neimpă- 
cata ură şi mâniă ; | 
„_Duot Jout se întărită, şi fulgerul josă plumbă!*) 

"Gonvorbirile literare de la lasşt muşcă carne 

  

de anni. Mal minunaţi în sciinţă de cât minunatul italianii, 
mulţi scriitori de acum vorbescii nu numat de toti ceia ce se pote sei, dar încă și de câte-ra altele, de quibusdam aliis, 
-*) Moratii, Zpist. IL. n. v, 102, 

**) Heliade, 20 decembrie 1813, în Curierul de ambe sexe. period, 1V,
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vită când. găsescii, în Revista “Gontimporană . 
din Bucuresci; iar acesta, 

Tantaene animis coelestibus irae! *) 

împinge urgia până 'ntratâta, încât, spre ; a 

defăimă chYar şi titlul rivale! sale, typăresce 

cu littere negre pe chârtiă albă, sub acelaşii 
nume duşmănitii de “Gonvorbiri,**) felurite po- 
veşti vrednice devânătorul celii cu c6da vulpei, 
în care se dice, între altele, că, la annul 1852, 
D. Pantazi Ghica, deşertândii într'o s6ră, prie- . 
tenesce, pahare de Chably, de Chambertin,. 
de Champaniă şi de Xeres, întruni cabinetii 
la *Gajfe(sic)-Anglais din Paris, împreună cu 

_ Alexandru Dumas tatăl şi cu Alfredu de Mus- 
seţ,- ati răposatii, s&rmanil, amenduo! şi nu mai 

potii mărturisi, - după ce domnia-lui le a isto- 
risitii multe și mărunte despre litteratura, mu- 

sica, instrucțiunea și politica Românie!, dupe ce 
le a vorbitii prelargii despre dascălul Lazării, 
despre Alexandru-Vodă-Ghica, despre mitro- 
politul Dosotheiii, despre Tudori Vladimires- 
cu, despre Meşterul Manole, despre Ianache 

*) Virgilii, Aeneid. |. v. 15: «Ineape atâta ură în. sufiete 
ceresc!» 

**) Revista Contimporană. Anul [I. No. 4.1 Apriliă 1874 
pag. 324.
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Văcărescu şi despre alţii mulţi câţi în Chris-: 
tosă s'aii botezatii pe pământul românescti, 
însferșitii a bine-voiti a le citi şi poema po: 

pulară «Inşiră-te Mărgărite de V. Alexandri». - 
—u«Să nu-se uite că acestă conversaţiune (între 

D-anii Pantazi: Ghica, Alexandru: Dumas tatăl, 
şi Alfred de Musset) se petrecea la annul: 
1852,» chYar dupe cum spune nota autorului, 
(pag, 335,) şi că D. P. Ghica le a cititi atunci, 
precum; dice «în limba francesă, dupe țextul 
românescii ,» poema Inşiră-te Mărgărite, pe 
care, ânsă D. V. Alexandri a compusto la Mir- 
cesci, tocmai în annul 1856, adică cu patru 
anni în urma vestite er citiri de câtre D. Pan- 
tazi Ghica, şi apoi a dat'o la lumină, pentru 
ântâva &ră, în Revista Română din annul-1862 
(pag. 160-166). 

Pe limba vânătorescă, în casul de faşă, 
S'arii dice că autorul articolului “Gonvordiri din. 
Revista Contimporană a vândutti pellea ursu-! 
luY, pe când: ursul jucă âncă prin pădure. Dar. 
între scriitori nu este ca între venători. Loci 
de jocii nu încape, şi, horresco referens *) cot 

  

*) Virgilii, Acneid, UI, v. 204,
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despre mine, q&ii, mă cutremurii de o răsbu= 

-nare litterariă ca acesta. D'aşii fi măcară cun- 

noscutii cu redactorii *Convorbirilor din lasşt, 

le aşii da de sigurii: povaţa ca să schimbe 

"cât mail curendii titlul f6iet lor, pentru a că-: 

„rul ruşinare sa jertfitii cu atâta lepădare de: 
sine , însuși D. Pantazi Ghica. 

Trăindiă ânsă cu totul înlăturatii de aseme- 

„ n€ crâncene lupte, eă, amice, când scriii câte-. 
ceva, scrii jmaY multi pentru a mea propiă 
plăcere, fără de a cugeta răi la alții, - af6ră' 
pâte numai de astă dată, când m'amii apucatii 
a scrie pentru păcatele tale. Deca ânsă chiar 
şi tu mă vei învinovăţi cu totii dinadinsul că 

m'amii întinsii pre multi cu scrisul şi că faci 
„aci pre mare: cheltutelă de citațiunY de: prin: 
autori străini, apol îți vori răspunde că ace- 

lea, - mat tâte, nestemate cullese din sălbile: 
bogaţilor , - le presarii pe sărăcăci6sa mea 
scriere ca s'o. mal înţolesti şi să 1 dai și ei 

-ceva preţii; Yar-deca nu scriti scurti şi coprin- 

_dătorii, se vede că, răii sâi bine, nic! eii, ca 

:mulți alţii, nu m& pricepi a face într'alt-feli. 
Aşa dar, suppusii biândii la o nouă osendă, 

Xea-te binişorii dupe. mine şi vino să ne. în-.



— 122 — 

dreptămii paşii rătăcitori tocmai sub pâlele 
munţilor din Kurdistan, pe callea care duce 

de la Bagdadii la Hamadani , acolo unde 
este stînca sterpă şi ripsă ce se chiamă Bi- 

“sutunii. Pictorul despre apusti alii stîncei se 
numesce , în limba locului, 4 ahh-i- Bostan , 
adică bolta grădinei. Grădina de o cam dată 

lipsesce, - şi uni! erudiți credii că aci vorii fi 

fostii vestitele grădini aternate în aerii ale 
SemiramideY, *) care chiar deca odini6ră ati 
fostii aci, apoi acum aii sburati cu totul în 

*) Diodori Siculi, Bibliotheca histor. II. 33 : «Dupe ce st- 
averși aceste lucrări, Semiramida, în capul unei oștiri nume- 

«se, întreprinse o expediţiune în contra Medilor. Sosindii în 

«faţa muntelui Bagistanii, ea își așeqă, acolo “tabăra, şi face oi 
«grădină care avea duot-spre-qece stadii (mai multă de duo 
«kilometri) în ocolul ei ; era pe o câmpiă și coprindea o fântână 
«mare care dă apă pentru plante, Muntele Bagistanii, eare : 
«este consacrată lui Joue, formesă una din laturile acestei gră- 
«dink, prin stîncele sale rîpose, înalte de șepte-spre-deee stadii 
«(ca la 2850 metri) și tăfate dreptii. Semiramida, puse să, sco- 
«biască piciorul acestor stincă și să seulptese pe dinsul chipu] 
«ei înconjuratii de o sută de streji. Ea puse să sape pe stinci o 
«inscripțiune cu littere syriane, în care se dieea că Semiramida, 
«grămădindi totii bagagiul și tote uneltele oștirei sale într'unii 
«singurii mormanii, făcuse dinte însele o seară, pe care s'a ur- 
«cati până în verful muntelui.» - D'Anville și de Sacy ai ere- 
(utii că aceste cuvinte se potii applica stîncelor de la Bisutuniăi.
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aerii ; = dar bolta este în ființă şi pe zidurile - 
- el se vădii. nenumărate sculpturi săpate -nu. 
pre adânci în pâtră şi pâte chiar odini6ră 

colorate. Să le descriemii tâte, nu este treba 
n6stră'; pe noi ne attinge numai cele ducă 

mari scene de pre: păreţii laterali. Intrade- 

vării, pe una se vede o vânătâre de mistreți; 

pe cea-l-altă, ma! ştersă, este o vânătâre 
de cerbi. 

Stylul sculpturei, 6re-care amănunte archi- 

tectonice și chiar costumele şi usurile figuri- 

lor representate ne înlătură de la: prepusul că 

vomă fi avândii aci dinainte ochilor, imaginea 
petrecerilor cynegetice ale viteze! amazone 
assyriane , ale reginei Semiramide, 

di cui si legge 

Che sugger dette a Nino, e fu sua sposa; , 

Tenne la terra, che?] Soldan corregge. *) 

*) Dante, Divina Commedia. I/Inferno. Canto V. Pasagiul 

întregii despre Semiramida dice: v. 52—60: 

La prima di color, di cui novelle 

Tu vuoi saper, mi disse quegli allotta, 

Fu imperatrice di molte favelle. 

A vizio di lussuria fu si rotta, 

Che libito fe licito in sua, legge, 

Per torre il biasmo, in che era condotta.
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Gândul ni se repârtă mai bucurosi asupra 
-acelor puternici despoți at Persiei, Șapurit, 
Hormuzii, Khoşruil, Firuzii, lejghirdi! și alții, 
carii, din vechea'lor cetate a Ctesiphonului, 

aprâpe de Bagdadul de acum, supărară mai 
"bine de trei sute de anni pe împărați romani 

de sema lui Aureliană , lui Theodosiii , Luk 
Justinian, lui Heraclii ; asupra acelor men- 
dri! și luxuoși Sassanidi, carii se închinaii 

focului dupe legea lui Zoroastru, clădiaii 
palate gigantice acoperite cu sculpturi şi cu: 

poleieli şi înmulai în firii şi în petre scum= 
pe hatnele. de pe dînşi şi hamuturile de pe 

caii lor. | 
Vânătorea , lupta cu ferele, alergările cu 

.cail şi încordătura arcului eraii visele de aurii 

EI & Semiramis , di cui si legge, 

Che sugger dette a Nino, e fu sua sposa; 
'Tenne la terra, che l Soldan corregge. . 

« Cea d'ântâiii din acelea despre care tu vrei să aibi cunnos- 
„e cinţă. „ - îmi qise elii atunci, -a fostii împărătâsă a multor 

„«limbi. La siţiul desfrenărei a fostii așa dedată în est neruși- 
« narea fu Yertată sub sttpânirea e! penă 'ntr'atota în cot însăși 

«a cutezatii să ed asupri'și blestemul în care ciduse. Ea, este 
-< Semiramida , despre care se citesee că a datii să sugă lui 

-« Ninn, și apoi 1 a fostii și sociă, Ea stipânta ţerra pe care e 
-< cârmulesec acum Sultanul. »
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cu care se desfătaii er, atât în fiinţă, cot şi: 
în priveliștea armelor, vaselor, uneltelor şi 
pod6belor cu 'asemen€ scene, pe care me- 

şterii şi artiştii lor le reproduceaii mereii, în: 
metalluri şi în petre scumpe.*) Subiectele de 
vânătâre, înfăşişate cu o vioicrune, cu o miş- 

care, cu unii focii nespusii potii fi privite ca. 
una din însuşirile caracteristice ale artei Sas=>- 

sanide pe care o admirămi adi în câte va 

pregi6se obiecte de luxii ce ati rămas, din 
acele epoce depărtate, prin collecţiunile de: 
curiosități artistice ale Europet, şi pe care o 

întîlnimi în sculpturile de prin differite ruine: 

  

*) Arta persană din timpul Sassanidilor a fostii forte puținii 

studiată ; ea merită ânst o attenţiune specială, avendii pe lân- 

gă aspectul imposantii ală producţiunilor anticuităţei asiatice ,- 

unii caracterii de onergiă și de mișcare pe care la împrumutată 

de la operile Hellenilor și Romanilor. Multe musee și thesaure: 

ecelesiastice din Europa posedă vase, monede și petre scumpe 

gravate, de stylă sassanidi ; dar mal cu stmă în Museul Er- 

mitagiului din Sanct-Petersburgi sunt nenumerate plăci și or- 

namente de aurii, representândii lupte de animale și venători,. 
care acestea tâte s'aii găsitii prin movilele din Russia asiatică, 
meridionalt. — Vedi în Annuli del! Instituto archeologico, vol. 

XV. 18413. pag, 98 et sq., articolul D-lui A. de Longperrier,- 

intitulată, Fzplication d'une coupe sassanide, în care descriă 

uni tasii de argintii alii ducelui de Luynes (astă! la Cabinetul. 
de medallii din Paris) representândii o venătore sassanidă și- 

reprodusii în Blonumenti înediti, vol. III. pi. LI.



— 126 — 

ale Persiei, far mat allesii pe stincile de la 

Bisutunii. *) 

Ambele vEnători de care avemi aci a 

vorbi, sunt coprinse în duoă cadre pătrate, 

închipuindii. țarcuri îngrădite cu taraci, -de 

care stati atârnate zăvese ori perdele, spre 

a încinge toni ocolul unde se petrece vână- 

t6rea. Proptele și mănunchi de tufişii, legaţi 

cu fringhii , sprijină şi întărescii taracii. 
Intr'unul din âmbele cadre, locul allesii e 

o mlaștină cu stufii şi cu richită, în midlocul 
căria a r&masii o lumină de apă nettedă, cu 
pescișori şi cu păsări plutitâre într'iînsa. Unii 

şiregii de elephanţi, mânaţi de cornacil ce” 
încallecă şi '! îmboldesciă, gonescii din dum- 
bravă, turme nenumărate de mistreți carii, 
în fuga mare, cu riturile întinse, cu colții 
ascuţiţi, cu spinarea încovolată şi cu codiţa 
sumesă , daii năvală prin lesă şi prin mocirlă. 
In duoă luntri mari'şi adânci stati în pici6re, 
câte unii vânători urieşti cu capul încoron- 

*) Ker Porter. Travels în Georgia, Persia, Armenia , an- 

cient Babylonia , ete. (London 1822). Vol. II. stamp. 63—64.— 
E. Flandiu et P. Coste, Perse ancienne (Paris) Vol. [. stamp. - 
10—13.
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natii, cu veșminte bogatii ornate şi cu arcul în 
mână ; în premă-le cadii pe brânci gliganil şi 

vieri! săgettaţi. Dar atât în aceste ducă lun- 

tri principale, cât şi în alte duoă mat mict ce 

” însogescii pe ale regescilor vânători, şedii 
josii, cântândă din nisce harpe în formă de 
dreptare şi cu dece cârde fiă-care, bande de 

femei musicante ; într'o a cinc€ luntre sunt 

cântăreţi carii sufflă d'a 'mpicirele, în flaute. 
T6te vasele sunt cârmuite de câte duoi ves- 

laşi carit, cu lopeţile, spumegă faga apel. Pe 
muchia cadrului se vede cum .mistreţii uccişt 

sunt transportaţi pe spinarea elephanţilor, şi 
apot cum slujitorii îi înjunghiă și"! despică. 

A duoa vânătâre, cea de cerbi, este cu 
multii mai confusă ; figurile pe a locure€ pari 
a fi neisprăvite, Toti âns& se vede pe ict şi 
pe cole o împrejmuire de zăbrele şi de stofe 

atârnate, formEndi o arenă cu duoă porţi, 

păzite de câte duot strejari ; cerbil intră în 
alergătâre prin pârta din drepta și sunt ur- 
măriţi: de vânători ; unii căllăreţii mat mare 
la trupă, în g6na callului, trage cu arcul în- 
trînşii ; alții mulți, ma! mici, se ţină şi eX 
gonindi , dupe venătorul principali. Cerbit
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se poticnescii şi cadii la pămentii când ajungi: 
la fundul ţarcului ; dar ciutele, ferite de uni 
altii căllăreții cu trupii mare, scapă singure. 

pe cea-l-altă pârtă, avendi la gâtul lor ună 
arcanii cu corde filfiindă. Pe laturile cadru- 
lui se vede, de o parte, cum se adună și se: 

păzescii cu elephanţi, turmele de cerbi; de. 
altă parte, cum cerbii uccişi prin munţi pă- 
duroși se încarcă pe spinarea cămilelor. 

Dar mai mare și mai presusti de toți acto- 

ri! tabellului şi ca privitori, liniştitii ali acestut 
spectacolii animată , stă căllare regele, cu. 
arcul at&rnatii de giitii și ad&postitii sub o 
umbrelă rotundă pe care"! o ţine dasupra 

capului unii slujitorii. Imprejurul lui cântă o: 
numer6să orchestră, aşedată de tâte părţile, 

care pe josu, care pe o estradă înălțată cu 
scară. Acolo sunt şi harpiste, ca la venăt6- - 
rea de mistreți, și cântăreţi cu flautul, cari! 

şedii turcesce, cu pici6rele încrucişate sub 
dînşii, şi trâmbiţași, şi toboşari, şi lăutari cu 
nalul, cu dairaoa, cu cimbalele, cu diblele şi 
cu surlele, pâte chiar şi cântăreți din gură ș 
întruni cuvântii, avemil aci o bandă nume- 

r6să de musicanţt, representată cel puginii.
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prin duoă-dect și cinci de personnagte cu in- 

strumente variate, lucrândă toţi din mâni şi 

din plământ ca să încânte pe r&sfățatul Șahii,. 

în pomposul şi trufaşul săii repaosii. Te lasi 
să 'ţI închiputesci ce. kefii și ce mândreţe! . 

Ore ce dici? nu se pricepeaii bine regir 
Sassanidi a vâna mistreţii şi cerbir? 

- A pluti linii pe apă şi din sigurul adăposti 

alu luntret, a săgettă mistreți, pe când au- 

dul îţi este răpitii de dulcele cântări ale une! 

armoni6se plelade de dîne acuatice, €tă o 
realitate sassanidă cu multii mai încântătâre 

decât :basnul primejdi6selor Syrene ale lur 
Homer, şi decât visul amăgitorei Loreley 

de pe țărmurile negurâse ale Rinului! 
A privi de sub umbră și la sunetele unui 

concertii d-grand-orchestre, peripeţiile unei g6- 
ne și unul măcellii de. cerbi, €t6 âncă o pe- 

trecere sassanidă, care negreşitii că nu este 

tocmai de despreţuiti. 

Nu rămâne înduoielă că regii Sassanidi ai 
fostii Gmeni cu gusturi nobile și delicate, de 
vremz ce le a plăcutii şi de a venă în sunetele 

- musicei şi de a vede representate în sculptură 
şi cu colori, asemene petreceri vânătoresci. 

9
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- Rămâne numai să ne battemii capul spre a 
„afla deca musicanţii lor şi mat cu s&mă d&ca 

vestitul cântăreții Barbaud, carele r&spândra 
în palatele marelut Khoșru Anuşirvan, celi 

cu suffletul mărinimosă, « note ma! dulci de- 

cot privigătârea », eraii în comparațiune cu 
Haydn, cu Mehul, cu Weber şi cu Rossini, 

cela ce sculptorii de la 'Takh-i-Bostan sunt 
fagă cu artişti! moderni cari! ai înfăşișatii pe 
penză scene de vânătâre, bună-dră cu P. Ru- 
bens, Fr. Snyders, Philippi Wouwerman , 
Fr. Desportes, ]. B. Oudry, ]. E. Ridinger, 
Horace Vernet, Edw. Landseer şi alţii... ...



a. 

VII. 

Dar €t5 acum, fără veste, unii noii orizonte 
artisticii ce mi se deschide, toti pe tărrâmul 
vânătoriei! Dă! când plecă omul la vână- 

" târe, nu sciă de unde” sare Yepurele! Ami 
disii pân& aci multe, - ba chiar pre multe, = 
despre littere şi poesiă, despre sculptură şi 
miusică ; ami disti și câte-va despre gravură, 
întru cât aceste tâte se attingii de artea cy- 
negetică;: dar nu scii cum s'a întâmplată de 
a rămasă pictura cu totulii înlăturată din căr- 

rarea multii cotite! mele colinde de vEnătorii- 

hoinariă,. Cade-se 6re să o lăsămi cu totul 
ultarei? - a 

.. N'arit fi o nedreptate, unii afronti ce ami
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face de buna n6stră voiă vânătoriel, când 
amii nesocoti drepturile 'ce ea are la născa- 
rea a âncă unia din cele patru podâbe artis- 
tice ale geniului omenescii? 
Ami găsitii prilejii de a spune cum omul, 

înveselitii seu jalnică la venătâre, a simțită 
gustul de a cânta, în elegir și ?n dithryambe 
poetice, și în fanfare melodi6se, vitejiile şi 
neajunsurile sale, ba chiar şi a'şi adduce a- 
minte cu dorii sei cu mendriă de draguța « de 
a-casă. 

- Ami pomeniti şi de acel sălbatict ar peri- 
oder glaciare carit, în lungile lor răgazuri, au 
născocitii artea sculpturer, sgâriindii pe 6se, 
pe petre și pe cârne, profile de dobitâce an- 
tidiluviane.. . | 

Uita-vomii. acum a gice că, - dupe cât se 
pote bănui, - totii o applecare de acelaşi felii 
a făcutii să se nască și pictura? 
Dar în casul de faşă, nu din dovedi plasti- 

ce vomii pute cullege o asemene sciință. Phi- 
lologia ne vine aci în ajutorii şi ne arată că 

: în limba Hellenilor, a naţiune celeY ma! artiste 
din anticuitate, pictura se chfamă Goypacpler, 
adică: scrierea , “parpla, - animalelor - my (âwy,
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Acum, deca sară scula cine-va şi arii dice 

că aşa vori fi tâte aceste, dar că animal nu 

vre să dică pânătire, şi că săpăturile din pes- 

 cerile Acuitanei, precum și denumirea carac- 

teristică a pictureY la Helleni, ai rapportii 

numai la fințe/e însu/fieţite în genere, şi nu, . 

în particulari, la luptele lor, care provină din 

instinctul penătoriei ; atunci ne ami vede siliți - 

să mutămii judicata la tribunalul lui Darwin, . 

carele dupe theoriile sale physiologice, ne va 

dovedi că lupta pentru existență, adică 'Con- 

currenţa vital? „ este unul din cele ducă prin- 

cipii fundamental ale universului și că ori ce 

ființă pre lume trăiesce și se desv6ltă numai 

şi numai fiind-că a biruitii în acâstă luptă, a- 

dică a fostii penătoră şi nu vânată. Eli va 

adaoge pâte, spre a'şi completa theoria, că 

vânătorului norocitii îi rămâne şi dreptul ex- 

clusivii de Selecţiune naturală , adică de a'şi al- 

„lege, dupe alt săi placii, soşiă sii soşii (pre- 

Ș "cum se şi simte): şi că,- scurtii şi coprinqă- 

torii - viaţa întregă a universului se resumă 

„în aceste duoă cuvinte: Vânătăre şi Simoră !- 

_- » Pornindii d'aci, cum să nu credemii că totii 

“ce e buni, mândru şi frumosi pre lume sa
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născutii din aventuri amor6se şi din porniri 
venătorescY ? E, 

„Etă-ne dar asiguraţi. şi despre originea 
picturer. | 

Însă spre a nu abusa peste măsură de di- 
cala grecâscă a împăratului Augusti : Smedte 
feaăsws! *) să dămii îndată năvală în pictura 
cu subiecte vânătoresci, Mi s'a urâtă mie scri- 
indă ; dar ție citind!!! ă 

Când vine vorba despre vre 'una din fru- 
m6sele-arte, şi mai cu semă despre pictură, 
noi, în lumea modernă, ne gendimi numay 
decât la Italia. Acolo pare că 'ŞI a găsită - 
acestă artă și lumina cu care se împacă ma! 
bine şi formele în care. se resfață mai bucu=. 
rosii şi typarele dupe care se mlădiă mat cu 
înlesnire Nu sciii pentru ce r&sunetul nume- 
lor lui Raffaeli, lui Corregio, lur Tiţianii, lui 
Paul Veronese pare că ajunge la audi cu vi= 
braţiuni may răped! şi mat sonore de cât ale 
lui. Rubens, lui Rembrant,. lut Poussin Şi ale 
tutulor pictorilor de la Nord. 

  

.%) Suetonii, Vita Octarii Augusti. sxv. Eli spune că 
acestii împăratii avea, obiceiii a dice că este totă-dauna înal 
bine ca omul să se grăbiască încetineli, Festina lente. 3
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Fără înduoielă ânsă, acesta este o nedrep= 

tate a minţei n6stre şi cel din not carii Yubescii 

vânăt6rea și artele ce ai sărbato, arii fi cer 

dMântâiii carii sarii căi şi s'arii vindeca de o 

aşa greşită applecare, când arii cugetă că; 

în t6tă acea grămadă de artişti illustri, caril 

aii aşternutii, tre! secoli Wa rondul, toți. pă- 

reţii Italiei cu nemuritârele lor picturi, nu s'a 

găsitii măcarii unul care să se fi dedatii a zu- 

grăvi mat cu plăcere scene de venătore. 

Spre a găsi în Italia picturi venătoresci de 

unti meritii Gre-care, în numerii mai consi- 

derabile, trebuiă să ne repurtămi în timpit 

antici, pe când se vede că artiştii pompetanY 

şi romani aflaii mat multă mulțumire de a de- 

cora zidurile cu subiecte representândă lup- 

tele Gmenilor cu ferele și cursele ce el le 

întindeau. Se 

Printre picturile antice de acâstă natură, ce 

Sai păstrat: până în timpil moderni, dato- 

„rimă o înduoită attențiune acelora din salla 

mormântală ce sa descoperitii la 1674,=a- 

cum tocmai duoă sute de annt,- într'unii malit 

de pe callea Flaminia, la o mică distanţă de 

Roma şi în care se aflati sarcophagele lui
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“ Quintus Nasonius Ambrosius şi alii femeei 

sale, Nasonia Urbica, urmaşi, după cum se 

crede, at.nenorocitului poetii Ovidiii Nasone, 
carele a muritii exilatii pe țărmurile sălbatice 
ale Măre!-Negre, fără ca mâna“, dibace pe 
cârdele Iyrei latine, să se fi pututii deprinde 
a încorda arcul'sarmaticii , . 

Moris an oblitus patrii, contendere discam 
Sarmaticos arcus, et trahar arte loci? *%) 

  

*) Ovidii Pontica. |. v. v. 49-50: 
«Uitândă obicefele patriei, învița-voiii să încordesi 
Areurile sarmatice și trăi-voiii dupe chipul locului? 

Poetul Ovidiii a petrecutii anni! sti de exiliii și a muritii în 

cetatea Tomi, pe Marea, Nâgră, care fără înduoielă era la 

satul Anadolkioi, aprope de Kiustenge. Vedi A. Papadopoulo 

Vretos, la Bulgarie ancienne ct moderne. (St. Petersbourg, 
1856) p. 119-146 și 186.- S'a, făcutii multă desbattere în 
trecutii despre situaţiunea cetiiţei Tomi și despre mormântul 
lui Ovidiii, pe care mai mulți ai pretinsii a/lii fi descoperiti 
în deosebite locuri ale Ungariei, Podoliei și Russiei meridio- 
nale. Vegi pentru acâstă cuestiune, viăţele lui Ovidii, serise 
de J.. Masson (Amsterdamii, 1708) şi de Cavalerul Rosmini 
(Ailani, 1821); dissertaţiunilo de Ovidii exsilio et sepulchro 
(de Rabener şi de Villenaye) în cdiţiunea completă și anno- 
tată a operilor poetului, publicată de N. F. Lemaire, (Paris, 
1824) vol. VIII; și A. Deville, Essai sur Vexil d'Ovide, (Paris, 
1859). - In Dometrii Cantomiri, descriptio Boldaviae (ediţiu-
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Uni interresti înduoitii se legă de picturile 
din mormântul Nasonilor,*) fiind=că ; pe de 

o parte ele sunt din. cele mat bune printre 
-puginele rămăşiţe ale artei picturale din anti- 
cuitate şi pe de altă parte, fiind-că scenele 
“v&nătoresci representate în ele ne punii dina- 

int€ ochilor curi6se moduri de venătâre. 
Aceste picturi  occupaii patru comparti- 

mente pătrate pe tavanul bolte! şi correspun- 

.deaii fiă care cu câte o grupă de ducă figuri 
allegorice, symbolisândi cele patru timpuri 
ale annului. Cu primăvera se îmbină venă- 
târea de cerbt; cu vera cea de ler; cu tâm- 
na, cea de panthere şi ?n fine compartimen- 

nea latină typăr. de Societ. Academ. Român. Bucuresci, 1872.) 

sunt este va, frase și mai multe note desvoltate ale illus- 

trului autorii asupra locului de exiliii alii lui Ovidiii, pe care 
„unii Vai crequti a fi Akermanul seii Cetatea Albă, alţii 

Chilia, amânduot în Bugtcul Basarabiei.: (eap. III. p. 9.- 

IV. p. 19-21). 

*) Pieturile din bolta Nasonilor nu mai există în fiinţă; 

-ele aii fostă ânst publicate de Bellori, Le pitture del sel- 

polcro de' Nasoni, disegnate et incise da Pietro- Sante Bartoli 

„6 descritte. Roma. 1680. in folio stamp. xxvi-xxix.— Vedi și, 

„Deuvres choisies des peintres de Pantiquite. Paris 1846 stamp. 

101-104. a Sa ie
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tul Yernet era occupatii de o venătore de 
mistreți. *) 

Cele duoă dântetă, adică vânătârea de 
cerbi şi de lei , se petrecii în păduri îngrădite 
cu .zăbrele. Unii câne gonesce unii cerbii 
şi o clută, urmăriți şi de unii venători pe 
josti, carele opresce de sgarda numită copula; 

pe unii alii duoile€ copoiii. Altii venătorii cu 
sulița , pândesce animalele la marginea ţar- 
cului. ă 

Vânători! de lei sunt may numeroși; el aă 

toți paveze mari rotunde, din dosul cărora se 
ascund, lipiţi unil- de alţii. Una din fere se 
răpede întărîtată , asupra acelor mişcători 
păreți de metallii; dar cea-l-altă a isbutiti a 
doborî josii pe unii venătorii și "li strivesce. 

sub propriul lu scuti, pe care ea calcă cu o 
fer6să mendriă. Sa 

„ Toti cu paveze și cu țăp6te, venabula, sunt 
înarmaţi și venătorii de panthere , carii în- 

chidii şi rostogolescii pe animală. întruni 

*) Acestă ali patrule compartimentii s'a dirămată îndată 
„după deschiderea boltei. Desemnul publieatii de Bellori este. 
dintr'o altă descoperire fiicută la 1672 în Roma, în grădinele 

Sertoriane, sub muntele Celius.
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cercii de. scuturi late și solide; dar et şi mai 

multii se bizută ,-spre a prinde şi a uccide 
fera, pe o cursă în formă de ladă pătrată, în 
fundul căria ati pusi o oglindă: Panthera, 
turbată de mâniă,, îşi zăresce de o dată chi- 

pul rcsfrânță pe faşa luct6să « a sticlei; ea stă 
Şi se miră, : 

A fremit illa marito |. 

Mobilior Zephyro, totamque virentibus iram 

Dispergit maculis, jamjamque hausura profundo 

Ore virum, vitreae tardatur imagine formae; *) 

apoi se asvârlă răpede spre dinsul şi €t'o 
prinsă în capcană, unde o ajunge la sigurii 
darda venătorului , care sta pititi d asupra 
oglindei. 

În timpii noştri, oglindele slujesc vână- 
torilor frangest ca să prindă nevinovate clo= 
cârlii. Dovadă că în .totii dauna şi pretutin- 

*) Olaudiani, de Baptu Proserpinae, Il. v. 265-268: 
Ea tresare decât socul ei 

"Zephyrul: mai i răpede; mânia ei pe tote strălucitorele 

ei pete: se resfiră şi gata a înghiţi în adânca ei 

gură pe-vtnătorii, ea se opresce dinainte chipului ek 

-*. resfrântii în oglindă.»



deni oglinda, cu mincinâselei strălucirt, 
amețesce şi pe vesela păserică şi pe: fera 
sălbatică, și pe naiva Margareta a lui Faust, 

Ah! je ris 
De me voir si belle en ce miroir!*) - 

şi pe betrâna cochetă, care, în doru'! plini 
de parapon, trăncănesce verdi şi uscate, bu- 
nă-6ră ca versuri de acestea: 

Plângt, oglindă, plângi cu mine! 

Nu găsim ce mai cătămi! . 

Când mă vădii acum în tine, 
Amânduoă ne'ntristămii. 

  

“*)- Aceste versuri francese sunt din libretul operei Faust 
pusii pe musică de Gounod; în drama originală a lui Goethe, 
oglinda, Margarete! este însemnată numai ca, unii jocii de scenă; 
apol și vecina Martha, deșteptă cochetăria tinerel fete cu aceste 
cuvinte: 

«Komm du nur oft zu mir, heriiber, 

Und leg'den Sehmuek hier heimlich an; | 
Spazier ein Stiindehen lang dem Spiegelglas voriiber, 
Wir haben unsre Freude dran;» -, 

aVino tu numai desi pe la mine încee 

Și pune aci pe ascunsii podobele pe tine. 

Prâmblă-te ca o oră pe dinainte oglindel, 

Şi să vea! ce mulțumire o să avemi și dintr'atota.s



Tu văduşi, văduşi, oglindă, 
Frumusețea 'mi răsărindii, 

Şi cu 'ncetul eclipsândă, 
_O vedi larăşi apuindii! 

_ În zadarii colori silite, 
Frumuseţi de *mprumutată ; 

În zadarit sfint îngrijite 
„ Nisce fiori ce s'aii uscati! ?) i 

„_„* Dar ce stămii să ne bocimi cu baba, în 

- stihuri vrednice de ale er „colori silite, fru- 

museţi de 'mprumutatii.» Deca e vorba de 
oglindă şi de amăgirile ei, să ascultăm ma! 
bine cum ciripesce musa «plină de nur? şi de 

“dulceță» a Clucerului Alecu Văcărescu , lu- 
cefării trecători din secolul din urmă, pe 

care sai grăbitu a "lu stinge dușmanii glo-. 

vie! românesci,. chiar în dorile viăţei sale şi 

  

*) « Cocheta bătrână la oglindă», poesiă pe care a publi- 

„_eato,-nu*prâ seiii ide cc, - Lord Stanley, în eleganta sa carte: 

«Fleurs de la Roumanie, recucil de potsies anciennes et mo- 

dernes. Mertforă (Angleterre) 1856.» - Se vede că philoromâ- 

nul englesii n'a, voitii să uite, printre florile României, nici 

chiar - 

! "«Nisce flori ce s'ait uscati !»



în primul susurti matutini alii poesiet nâstre 
naţionale. o 

P6te că strofele ce amii să transcrii nu 
vorii fi tocmai! la locul lor aci, în fumul de 
prafi de puşcă cu care eii th&mâresti de-o- 
cam-dată cartea ta, dar în totii casul, frage- 
dul archaismii alti acestul «cântici de lume» 
va fi ca o sorbitură de apă limpede şi răco- 
r6să, după hapul de trudnică şi băbescă ver= 
sificaţiune ce te făcuiii să înghiţi: 

| Oglinda când'ţi arii arăta — D'aceta nu da cregământi 
Întregă frumuseţea ta, Oglindei, ce cu scagdământă 

* Aunci şi tu ca mine, Îşt face ?nşelăciune 
Te'at închina la tine. ŞI totii minciuni îţi spune, 

Niarii fi migilociă să te privesct Ci câtă eşti să scil de vrei, 
Asemen€ după cum eşti, Dă credământitochilor mei, 

Și idololatriă Fiindi-că nu te "nş6lă, 
Să nu'ţi adduct tu ţie! Nici facii vre o greşels, 

Ochil în ea când "ţi (arunci, În er.te cată să te vedi 
De totii se ?ntunecă atunci,  Întocmat pecâtluminesi . „Şi de te şi arată, Şi dintr'a lor vedere | Iar nu adevărată, Veşii câtă at putere!



Crede", săracii, când îţi spunii 
Că numai ţie se suppuni, 

- Şi că tu eşti din fire . 
_A lor Dumnedeire!”) 

Acum, deca lumina oglindei, în nestator- 
nicia. reflectelor sale, ne a preschimbatiă pri- 

veliştile venătoriei în imagine amorâse, noi 

să profitămii f&ră zăbavă de învăţăturile luY 
Darwin şi din sphera Sc/ecţiunel naturale, să 

ne înapolemii Yarăşi privirile asupra “Concur- 

renței vitale. Acestă ne va fi cu atât mat lesne, 

cu cot ali patrule tabellii anticti, celii care 
representă vânătârea de mistreţii, ne face să 

intrămiă cu totul în focul acţiunei venătoresct, 
in medias res. 

-%) Poesiile |lui Alecu Văcărescu , filul Banului ănăchiţă şi 
tata lui Iancu Văcărescu, sfint cele mai multe inedite; abie 

dtca vre o cdtera s'aii păstratii în memoria vechilor lăutari. 

Ansă fiiul poetului le adunase și, deca va vr6 Dumnedei, peste 

pucinii voii isbuti a le publica.. Viaţa acestui poetii, per- 

dutii,- omoritii negreșitii în exiliii,- în vre o cotate do peste, 

Dunăre, la vtrstă de 32 de anni, e unii întregi romanţi, po 

care amii de gândi s4 /lii povesteseii când voii seste la 
lumină poesiile co aii mai rimasii de la dinsul. Nu mă temi 
a qice că pînă acum nici unit postii români n'a avutii. mal 
multii. foci şi mai multă grașiă. Aceste cualităţi răsar: 
scînteletore, prin limba, învechită și une ori adi chlar ridi-. 

culisată a versurilor sale. -
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Unii vierii uricși fuge urmăritii de unii 

căllăreţii cu duo sulițe în mâni, de alți pa- 
tru venători cu țăp6le şi cu săgetți, de câni, 
unul liberi și altulii oprită de sgardă; în faca 

vEnatului se presentă duot junY, unul cu ar- 
cul încordatii, celă-l-altii cu sulița _îndrep= 

tată spre feră. Toţi alergă, toți strigă, toţi 

sânt aprinşi de cea mai fer6să turbare.*) De 
nu s'ari deosebi, pe sub acestă mișcare, so- 
brietatea de linil a artelor antice şi 6re care 
imperfecțiuni. de forme care denotă o epocă. 

„ de scădere, sarii pute crede că acestii epi- 
sodii a fostii schiţatii de pennelul energic alti 
lut Rubens. 

>) Tote cualităţile acestei picturi şi pote 'ehiar mai multă 
mișeare, mai multii focă, se găseseii întrunit bas-relievii anticii 
din Museul Capitolină, la Roma, (salla împăraţilor), î în care se 
vede unii vierii uricșii împresuratii și attacatii de șese venători. 
și de trei:câni. Unii june, de la spate; astrasil cu arcul într'însul ; 
alți duoi, din eare unul pote fi Meleagru, își înfigi lincile lor 
în șelele lui; o femeiă călare, - pote chiar Atalanta, - îlii îs= 
besce și ea cu sulița ; în facă! unii -bărbatiă. mat în verstă,, = 
'Telamon, se crede, - rădică baltagul ca să?lii loviaseă în ere= 
ștetii. Unii servitorii a cidutii sub dobitoeii, oprindii de sgardă 
unii copoiii ; eei-l-alţi duo câni, din care unul molossii, saltă 
-ea sălii apuce de ritii. Acesti frumosăi monumenti portă nu- 
mirea mistrețului din Calydon.
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„Căci şi acesti domnii ali pictorilor fla- 
mandi a zugrăvitii scene de venătoriă, în ca-: 

re ferele sălbatice , mistreți, tigri, lex, ba. 
chiar hippopotamI şi crocodili, intră în luptă 

cu omul. Sânt âns& mai allesă scene fiorâse,; 
în care geniul semeţii alii maestrului a dati 
venăt6rei unii caracterii cu totul heroicii scii 

tragicii, deşteptândii. admiraţiunea atât prin 
spăimentătbrea încăierare a luptătorilor, cât: 

și prin energia poselor, prin vîrtoşia muscu= 

laturer lor şi prin vioiciunea coloritului. *) .. 
Unii fiorii îţt trece prin vine când vedqi în- 

tr'ună tabelli alu lui Rubens, pe uni caval- 
lerii numidi sfîşiatii de creștetii şi de umării, 

de către unii leii puternicii care 1% a săriti în 
cârcă şi s'a stîrcitii pe şoldul armăsarulu!i ne- 

gru ce se rădică îngrozitii pe pici6relei de 
dinderăti, Fera auriă mușcă din umărul căl- 

lăreţului ; unii r&cnetii gr6znici esse din bu- 

*) Petre Paul Rubens, celii mai mare pictorii ălii seolei 

flamande, născutii în Colonia li 1577 și mortă la 1640, a pro- 
dusii, printre sutimi de tabelluri de totii felul, edteva subiecte 

de vânătsre, care se află adi prin galeriile de la Municit 
Dresda, Marsilia și în eâte-va eollecţiuni particulare din En- 

gliterra ; apoi sânt de la dînsul și o mulţime de desemne cu 

subiecte renătoresci, chiar și în collecţiunea Luvruluj. . 
. 19 

x
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zele căscate ale acestuia ; faga 1 e învineţită 
de spaimă și de durere; ochix îl sânt holbaţi; | 

din mână îl scapă lancea. 
Dar aci artistul a trecuti peste hotarele 

venătoresci ; căci ne a pusii sub ochi o dra- 

mă de cele care, şi deca aţiţă vitejia heroilor, 
âusă înghiagă îndrăznela simplilor venători. 
Acestora le place ca celui puşinii, printre pri- 
mejdii, să se întrevedă isbenda lor. Numa! 
în asemene casii, se pote applica cualifica- 
ţiunea de curată venătorescă, unui tabelli sei 
ori cărui altii obiecti de artă. Acolo unde 

fera remâne învingătâre şi venătorul este sa- 

crificatii, se p6te dice că artistul a esșşitii din 
sphera artelor v&nătoresct şi opera lut inspiră 
unii interresti de gr6ză care s işiă tâtă armo- 

ia regulelor cynegetice ; aceja este o notă 

discordantă în musica venăturiei, o greşelă 
de orthographiă in grammatica el. 

In secolul nostru, unii pictorii francesti cu 

talentii de frunte, Horace Vernet, a reîn- 
nouitii, în pânzele pe care a zugrăvitii vână- 
torile de lei şi de mistreți din Algreria şi din 
Sahara, emoțiunile unor scene în care primej- 

dia situațiunilor j6că unii rolii de căpeteniă ;
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dar fiindi însuşi elii vEnători, s'a feritii de 
a commite incorrecțiuni anti-vânătoresci ca 

Rubens, şi tabellurile lui ,- așa vrednice de 

admiratii, aii tâte, acelii caracterti care che- 

zăşutesce în totii d'auna vânătorilor, o supe- 

rioritate măgulitâre asupra ferelor vânate.) 
Unii tabellu de vânătâre africană ali lut 

Horace Vernet e ca o povestire a vestituluY 

ofiicerii francesii, Jules Gerard, carele în uns- 
predece anni petrecuţi în Algeria, a împuş- 
cati duoă-deci şi cincr de let şi a câștigatii 

astfel meritata poreclă de « uccigătorul lei- 
lor ».%*) Chiar basne d'arii fi câte povestesce 
vânătorul. şi câte zugrăvesce artistul , totii 
pare că te scuturi la idea că omul se j6că aşa 

*) Horace Vernet, năseuti la 1789, mortii la 1863. Dintre 

- numerdsele lui tabelluri de totii felul, allegemii pe cele de vâ- 

nătâre : eli a, expusii în annul 1836, Venătorea în pustiul Sa- 

hara din 28 mai 1833; la 1639, Venșitorea de lei în Dletigt; 
la 1855, Venătârea de muffloni (berbeci sălbatici) de către - 
Marocani ; Intârcerea de la vânătbrea de lei; Venătorea de 

mistreți în Sahara. A mai făcutii și numerbse gravuri repre- 

sentândii subiecte de vânători europene. 

**) Jules Gârard), născutii la 1817, a descrisii venătorile 

sale în duoă volume fârte interresante : « La Chasse au Lion». 

1855 și « Le tueur de Lion », 1858. D. Aliredii Poissonnier și . 

Vicomitele Adolfi d'Houdetot aii serisi biographia lui.
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lesne cu viaţa sa, pentru unii simplu gustii 

de vânătorii ; dar când citesci sei privesci, 
multii nu trece şi afli scii celi puginii ghicesci 

că fera cea primejdi6să este mai în pericolii 

decât omul, că ea are să pice învinsă de ali 

ei prigonitorii și atunci îndată, încrederea, 

bucuria, ba chiar şi mândria se deşteptă tote 

de o dată în inima'ţi, acum liniştită și mân- 

gâlată. Atunci dici cu încredințare: «Etă uni 

frumosti tabelli vânătorescă !» 

Aceste consideraţiuni potii să ţi pară a fi 

idei metaphysice cam confuse , — adică, cum 

amii dice, dupe unii termini inventati şi pusii 

la modă de uni veseli și spirituosii invalidă 

ali vEnătorie! „ cam philosophiă absolută;*) — eii 

  

=) Philosophia absolută! Acestă minunată sciinţă nouă, o 

cunnoseii și o preţueseii câţi ai petrecutii și aii risii în vesela, 

societate a Dlui Iancu R....., nepotii alii răposatului Heliade 

Rădulescu , carele, din feluritele daruri ale unchiului, a mo- 

ştenitii pe acela, nâoșii-românescii de a sei minunată să pă- 
căliască eu vorba pe cc slabi de îngeri. Dintre nenumtratele 

ancedote glumeţe ale nepotului săii, Heliade, într'unii articolit 

din Bibliotheca portativă (vol. II, Bucuresci, 1860, pag. 253 

şi urm.), ne povestesce cum elă, a datii pe bete, într'o qi, 

pe unul din acei lingti, nătângi și morocănoși de Ardeleni, 

carii treeii une ori din ese! de munţi în cualitate de profesori, 

prâspeţi scăpați din câte unii păcătosii de ghimnasiă ungu- 

reseii, lăudându-se că Ii a fostă succesu pe deplenu a absol-



:ânsă stărutescii a crede că, şi deca nu sciii eii 
„bine să lămurescii aceste ider, s'ară pute to- 

:tuşi stabili în principiii că , precum artea vâ- 

- vere prelectionile la philosophia, necum şi cursurile theologali; - 

-ergo se recomândăluiescii că 'sii batir theologi şi philosophă 

absoluţi, numai buni ca să tâmpiasecă eu neseiinţa lor fu- 
“murată pe bieţii copillași de pe aci. Cântărindit numat din- 

tr'o clipă arama philosophului săi, păcălitorul nostru, viță 

-de tergovișteni, bunii de gură, îlă luă la vefecii și, lău- 

dându-se că și dinsul a studiatii adinci philosophia, mai 

allesi în limba englesă, începu, ca probă de seiința și de 

systema sa philosophică, săi torne, cu o limbuţiă modulată 
pe intonări de cele mai conringttore, o vijeliă de dofiniţiuni 
şi de formule cam de felul urmitărei : - « Pentru mine, Dom- 
« nule philosophii, simţirea este uni fluidă individuală, care 

« redusă la cea mal simplă expresiă, printr'o impulsiă, com- 

« municativă, și făcendii prin hypotenusă o tangentă prin 

a fibrele simţitive, străbatte prin tote liniile parallele ce se 

« unescii din natura lor întrunii punetii, și prin simţibilitate 

« producii tote sensaţiunile, tote simţimintele sentimentalismu- 
” «lui celor cinci simţiri ce simțualmente funeţionă prin cele 
«cinci simțuri și cadă tote în synthesa perpendiculare! spre 

«a se mânifesta spiritului umani printr'o phosphorescență 

« supranaturală a intellectului simțitorii. ....... d 
"După unii vallii-vertejii de felul acesta, bietul ungureni, 

„zăpăcitii și uluitii, rămase îns bine îneredințatii cum că 
onoratul şi măritul domnu Iancu este apriată a fire cu multi 

mai profund şi mai absolutii philosophii decât dinsul, de 

bună stemă că âncă sciuse mintenaşii a subşternere şi a respi- 
care certe materie philosophice tare încălcite, întru a cărora 

esenţiă perceperea intellighenţei sale mece-cum nt potuse bene 

a resbatere. - Judicaţi acum domnia-vostră, onoraţi cititori, 
care din duoi era mai tare în philosophiă absolută! ! 
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" nătoriei consistă numa! din reguli care facii 

"pe venătorii să învingă pe vânatii, și nu vice- 
versa, totii aşa şi operile litterarii seii plastice 
nu se poti cualifica cu titlul de cpnegetice, de- 

cât atunci numai! când ele prevădii neînduo- 
Y6sa victoriă a vânătorului, chrar şi d&ca une 
ori ele arii attrage unii Gre care interresti de 

milă s&i de 'admirațiune asupra vânatului 
persecutatii. 

Admitțândi o asemen€ definiţiune pentru 
„t6te ramurile de belle-arte care se occupă cu 
ilustrarea venătoriei, putemii acum să tre- 
cemii în revisuire pe toţi ace! pictori, din dif- 
ferite scolt, cari! se numescii maY specială 
pictori de venătore. 

Deca Italia şi cu dînsa Spania , remânii mu- 
te la fanfarele de chiămare ale vânătorilor,*) 

*) Dicendii acestea nu voimi a înţelege că nici o dată, 
nici unii pictorii italiană sâii spaniolii n'a representatii în vre 
unii tabellii alii săi, sceneȚde vânătore. O asemene asserțiune 
arii fi forte lesne de răsturnatii. Dicemi numai că nici [talia 
nică Spania n'aii avutii vre unii pictorii îllustru care să se fi de- 
datii într'unii modă cu totul speeialit la pictura venătorilor, 

Nu se pote numi pictorii de vânători boloniesul Domenico 
Zampieri, ce "i ici și Dominichino, (1581-1641), fiind-că, 
într'o qi a avutii grațidsa inspirațiune care i produsi fru- 
mosul tabelli, de uni aspectit cu totul anticii, ce se nume-



apor scâlele flamandă, hollandesă, francesă; 

germană şi englesă răspundă tâte la apelli şi 

fiă-care din ele se presentă cu unul sei mat 

  

sce Vânătdrea Dianei şi care se vede în galleria Borghese din 

Roma. La marginea, unui crângă și pe malul unel ape, în 

care se scaldă şi se joeii duot fragede dine, șâpte nymphe 

pădureţe se întrecii cu săgetțile care de care să nimeriască 

"mai bine o porumbiţă, pusă drepti țălii pe vârful unei pră- 

jint. Diana, stă în fundiăi, la miqlocul pânzei, și le arată precurile 

„luptei, care sunt unii areii de aurii și o pharotră de purpură. 

Din dosu”, alte nymphe priveseii curidse; una pe malul apei, 

se descălță ; alta, opresce în loeii ogaril. In depărtare se vădit 

maj multe figuri iuptându-se, sunândii din buciumii, aler- 

gânâi şi purtândii, atârnată pe bârnă, o căpridră uceisii. La 

o parte se 'zăreseii capetele a duoi păstori, pitiţi în tufişii ea 

să asiste nerăţuți 1a jocul deiţelor. Opera Dominichinului e 

plină de grașiă, de frăgodime, de mișcare. , 

Nu se, pote Yar numi pictorit de vânătore nici spaniolul Don 

Diego Velasquez (1599-1660), pintor de camera, mareșalii 

şi amiei alii regelui Philippi IV, fiind-că, în peisagiul nu- 

miti O vedere la Prado, din Juseo del Rey de la Madrid, a 

zugrăvitii, cu pennelui săă energicii şi realist, o încăleră- 

tură înfuriată de 6meni, de cai şi de câni, venândi mistre- 

ţul; nici fiind-că întrunii tabellă din galleria naţională din 

Londra, unde figurâsă regele căllare cu tâtă curtea sa, a 

schițată asemeni o venătore de vieri; nică fiind-eă în mai multe 

alte portrete ale lui Philippi 1V seii ale infantului Don Car- 

los Baltazar, 1 a presentatii în costumii de venătore, cu arme 

în mână și eu cân! în prejma lor. ” 

Acestea sunt floră gingașe, răsărite ici și cole, pe țeâmpul, 

năpustitii în Spania şi în Italia, ali artelor venătoresci; dar 

cu o flsre nu se face primăvtra, nici cu unii tabellii sei duct, 

o seslă de pictură.



mulți artişti însemnați, avândii acestă specia- . 
litate.ţln Flandra, găsimii pe Francis Snyders, 
amicul şi conlucrătorul lut Rubens; în Hollan- 
da, pe Philippi Wouwerman , pictorul de cai 
şi mai allesti ali callulur bă&lani ; în Francia, 

pe Franş. Desportes şi pe ]. B. Oudry, carii 
aii fostii pictorii officialt aY vânătorilor date de 
regii Ludovicii ali xIv!€ şi ali xvi; în Germa- 
nia, pe ]. Elias Ridinger, portretarul vâna- 

tului înjunghiatii de prinşişorii şi de: grofi 
nemțesc! din secolul din urmă ; în Engliterra, 

trăiesce âncă Sir Edwin Henry Landseer , ca- 

rele a înfiptii cu pennelul pe pânză, cele 

mat frumâse şi ma! originale typuri de cânt 
englezesct şi a poetisatii mortea tragică a cer- 
bilor măreţi din polenile înnorate şi din bă- 

lăriile fantastice ale Scoţiel.



VIII. 

În acestii şirii de artişti, care se destinde 

-peste unii spaţiti de tre! sute de annf, avemii 

ca şi o istoriă întregă a. picturer venătoresct , 
a deosebitelor fase prin care ea a trecuti ; se 

pare că destinele ati voitii ca, în timpi! mo- 

-derni, acestă ramură a artei, bogată şi variată 
în identitatea et caracteristică , să! încolțiască 
pe rândii şi să pârte rodii treptatii, în hă care 
-din ț&rrile culte ale nordului Europer, fără 
ca întrinsa să se iviască vre uni intervallii de 

amorţire.: Ca ramura aurită a deiţei de sub 

pământii, abic-unii penneli consacrati Dia- 

net începea a șovăi în mâna artistului îmbă- 
-trânitii, şi altul r&săria sub o climă vecină,
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ca să întreţiă toti vilă, admirațiunea pentru 
esthetica vânătorescă ; 

Primo avulso non deficit alter 
Aureus , et simili frondescit virga metallo *) 

După ce, în timpi de mai mulţi secol, v&- 
nătoria n'a avută alți interpreţi plastici decât 
pe migăloșii miniaturiști, carit înluminaui cu 
poleieli şi cu văpsele clerâse, mulţimea de 
manuscripte, dupe care castellanir secolului de 
midlocii învățaii, prin citire şi prin exemple 
zugrăvite, regulele însemnate în cărți, vestite 
pe acele vremuri, precum «De arte penandi 

cum avibus,» scrisă de împăratul Germanier 
Fredricit ali n, «:Ze livre du rop Modus et de 
la ropne Racio”, « Gl libro de la “Monteria gue 
mando escriver ed rep “Don «Alonso de Gastilla p 
Zeon», Les deduita de la chasse des bestes saupaiges 
de Gaston Phoebus, pe care nu at trecuti 
nici-tu cu vedere, și âncă altele, **) care au 

  

*) Firgilii, Aeneid. VI vw. 143-144: 
| «Rupenâii una, nu lipsia alta 

totii de aură, și ramura înfrundia, de același metaă!.» 
**) Cartea împăratului Frederieii ali IE, fiiul lu! Fredericii 

Barbarosa (1194-1250), a fostă mal ânteiti iyparită la, 1596 de
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constituitii multii timpu t6tă litteratura şi ttă 
artea v&nătorilor, apoi tocmai în secolul alti 

XVIE, artiști adevărați începură a se inspira 
din subiecte vânătoresci. 

__ Ami spusă în ce modii, mysticii sâi dra- 

_maticii, Alberti Diirer şi P. Rubens aii con- 

ceputii asemens subiecte. EI ai fostii fără 

înduoielă bărbaţi de geniii, dar nu se potii 

numi curati pictori de venătore. Altora , mal 

Velser (Augusta Vindelicorum, adică Augsburg). 1 vol. in 80, și 

„mal completă de Jos. Gott]. Schneider, la Lipsea , 1188-89, 2 

vol. în 4.- Ze livre du roy Modus (e: de la royne Racio), ty- 

păritii mal ânteiii în Chambery, la 1486, în fol. got., a fostii 

reprodusii, cu o prefacă, de D. Elztar Blaze, Paris, 1839, în 80, 

cu 50 stampe. - Amii menţionatii mai susii opera lut Gaston 

Phoebus , comite de Foix.- Cartea spaniolă Libro de la Alon- 

teria, scrisă dupe ordinele regelui Alfonsit ali XII, învingă- 

torul Maurilor la batalia del Salado, a fostii tpparită de Gonz. 

Argote de Aolina, la Sevilia, 1582, in fol.- Voiii mai adaoge la 

acâstă listă de bibliographiă archeologică a venătoriei, încă duo 
cărți curidse: una, fiind-că este opera unui rege ali Franciel 

şi venătorii vestitii, La chasse royale par Charles 1X, roi de 

" France. Paris. 1625 , în 80, eu stampe; şi alta, fiind-că ne des- 

crie vtnătorile cu șoimii, nu numai în occidente, dar și la Gre- 
cii byzantini şi Ja Turci: Zalinerklee, bestehend în drey un- 

gedruclten Werken iiber die Falknereş: nămlieh: 1. Das Fal- 

kenbuch (tiirkisch).-2, Tegaxocugiov, das ist die Ilabichtslehre.- 

3. Kaisers Maximilians Handschrift iber die Falknerey .. aus 

dem tărkischen und giechisehen verdeutseht und herausge- 

geben'von Hammer-Purgstall. YVien. 1840, în 80, eu stampe,
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“pugini geniali, dar nu ma! fără talent, li se 
“cuvine unii titlu aşa speciale. 

Sunt acela chiar despre carii amii disii 
.adincuri că, în răstimpul de trei secoli, din 
-ali XVI şi până acum, ȘI ai trecutii din 
“mână în mână fitilul învăpătati alui operilor 
de artă cynegetică. 

Et, quasi cursores, vitai lampada tradunt.*) 

In fruntea lor timpul a pusii pe flamandul 
Francis Snyders,**) celi care a lucratii ală- 

“turi cu marele Rubens și a împărțită cu dîn- 
sul meritul multor picturi, în care Rubens fă- 
“cea figurele omenesci, iar Snyders, animalele 
“fără ca acestea să dec de ruşine productele, 
esşite din mâna falmosului mafestru. Viaţa 

*) Lucretii, de rerum matura, Il. v. 79: Şi ca alergătorii , 
își treci facla vieţei». Acesta vestită și frumâsă imagine” o 
presentase mai nainte Platon, leg. VI: azadăzeg laurăda 

-70v Beov napadidorzas ăilorş tt ăliuv.u - 
**) Francis Snyders, (1579-1649), a fostă pictorii ali rege- 

lui Spaniei Philippi III şi ală arehiducelui Alberti din 'Ţărrile 
de josii. Eli a făcută tabelluri de vânătâre, animale și nature 
n6rte; cele mai principali sunt în galeriile Belvedere din Vien- 

-na, Luvru din Paris, Ermitagiii din St, Petersburg, din Bruxella, 
Anvers, Amsterdamii, Iaga, Municii, Dresda și Florenţa. Ve- 

-nătorile lui de mistreți sunt cele mat faimose. i
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care ferbe în Gmenii lut Rubens, mișcă cu 

- acefaşi vigâre și pe ferele lut Snyders. Ochir 
lor scînteiasă , nările lor r&sufilă, fălcile lor: 
spumegă, botul lor căscatii e jilavii de sânge, 

şi când artistul ne arată câni întărîtaţi dândiă: 

năvală asupra uuul mistreți, rupânduY şelele, 

muşcânduli de urechi, lăsândii pe uni! din-- 

tr'înşit spintecaţi la pământ, pare că se şi. 

aude r&sunetul latrăturei lor, chiălălăitul lor 

de bucuriă sii de durere, grohăitul fere! și: 

sunetul cornului de vEnătâre. Mat bine decât. 

aşa nu se pâte reproduce cu pinsula, impres-: 

siunea ce resimte -câmpenul care, trecendii 

prin pădure, vede de o dată strecurându-se 

pe lângă dînsul unit dobitocii mare şi negru, 

cu halta lut de dulti, urlândi în urmăr cu: 

turbare. 

Aci se pâte mai cu semă pricepe deose=: 

birea ce există între Snyders, pictoră din scâlă 

Aamandă, şi artiştit din sc6la hollandesă, carii 

ati tractati asemene subiecte. Philippit Wou-: 

werman?), spre exemplu, în locii de a ne duce 

*) Philippi Wowwerman, născutii în Harlem (1620-1668),. 

a făcuți ună numirii considerabile de tabelluri de dimensiuni 

în genere mici, În care figuresă pretutindeni cai, și neapăratii . 
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chiar pe scena dramelor vânătoresci, ne pre- 

âmblă numai în prejma lor, arătându-ne, când 
pregătirile de vânătâre în curtea castellului 
senioriale, când popasul în rariştea pădurei, 
când vesela înt6rcere a vânătorilor isbenditori. 
Eli fârte rarii ne face să fimii facă chtar la 
întâmplările lupter, acelea pentru noi rămână 
afundate în zarea aburâsă a peisagTuluy. Din 
contra, Snyders ne mână mereii pe câmpul de 
băttaiă , în midlocul venătârei, în sânul co- 
drilor. Cerbul şi cânit sunt actori! de căpete- 
aiă at tabellului săi; minutul ce 'X place mat 
multii a allege este acela când animalul, ză- 
dăriti de haita primenită, își Yec inima în 
dinţi şi se apără cu desperare .scii sare d'a- 
supra cânilor sângeraţi, pe cari! % a spintecatii 
cu c6rnele sale. Acela e și momentul celii mar: 
dramatici, celii ma! interresanti alti vânăt6- 

„rel; ne sciindi âncă bine cum are să se allegă” 
urma, privitorul îşi închiputesce că dobitocul, 

  

unii callii albii. Mai tote galeriile publice ale Europei și mulți” 
particulari possedi tabelluri de ale lui, care se rândii acum, 
- când se găsescii, - pe preţă de 10 până la 40 mii franci unul. 
Tabellurile falșă attribuite lui Wouwerman sunt încă și maş 
numersse. !
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sprinteni, uşorii, pe care "li împodobesce 

chiar armele sale, va isbuti pâte să scape şi 
de dinţii. aprigi a! dulăilor şi de junghierul 
venătorului care se apropiă. 

Wouwerman a fostii celii d'ântră „pictorii 

care a sciutii să scotă la ivelă graşia căllăriet 
şi carele, representândii ma! ades€ scene cu 

nobili de țârră, cu cavalleri galanți, cu vână- 

tori, a făcută ca, în penzele sale, callul să fiă 
în totii dauna figura de căpeteniă; în mulţi- 
mea cea mare de producţiuni ale lui nu se 

găsesce. o singură pictură în care să nu se 
zărlască măcarii unii şoldii de callii, tar mat: 
cu deosebire unii callii bălanii. Aşa de multii: 

“a plăcutii a da cailor rolul principale, în. 

cât chiar şi în penătorile sale, pictorul măYes- 
tru, 'temendu-se a reschira interresul, mai 
nici o dată nu sa ispititii a înfăgişa cerbul în 
lupta sa desperată cu cânii, precum ai făcută - 
Snyders, Oudry şi chiar marele Rubens; elii 

a înţellesii că atunci când cerbul, în fuga sa 
minunată, se avântă ca în sborii, d'asupra | 
rovinilor, scii esse din crângii și se ivesce unii 

minutii prin câmpiă, cu capul ușori plecati 
pe umeri, cu trupul şutii şi elegantii, cu părul
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plăviţii, încântătorii de graşiă şi de fuțelă, a: 
înțellesi că arti fi peste putință ca atunct 
toți ochil să nu se țintiască asupră“i şi ca el 

să nu s6rbă la sine totii interresul privelişter. 
De acela Wouwerman ma! ades€ lasă a se 

bănui venăt6rea, sii o schițesă în depărtare, 

chtămândi vederea spectatorilor asupra pre-- 
gătirilor şi urmărilor acestei plăceri; el îi 
poftesce să asiste la Plecare, la Biutură, la. 

Popasi stii la acea veselă gustare ce se chia-. 

mă Intorcerca de la venati. VEnătorii, aci înghiti. 

unii paharii mai nainte de a se porni, aci se 

odihnescii pe rbă verde, cu cait lingă dînșii,. . .. 
aci Yar sosescii vofoșt, sunândii fanfarele lor 

de isbândă. Damzle, graşiosti plecate pe șe- 
lele lor de catifea negră, se uită cum şormiă. 

se răpedi în aeri pe păsărelele spăimântate; 

una din ele s'a depărtatii în taină spre pădure: 
şi după diînsa alergă, în fuga callului săii 
albi, unii galantii cavallerii, ducendu” vălul 

pe care ea ']ă a ultatii aternatii de craca unut: 
copacii; tocmai în fundii, pe marginea pădu-- 
rel, se zărescii, prin ceța umedei Hollande,. 

„cânil urmărindii uni cerbi abi€ profilatii. 
Pictorul din Harlem , ca odini6ră francesul.
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Jean Goujon, sculptorul Dianei de Poitiers, a 

priviti venătorea, nu ca Snyders, passionatul 

Tubitori ali s&lbaticeY naturi, ci oglindită prin 

radele mat line ale anul prismii de elegantă 

curteniă | 

- Totii ast-felu, învăţăturile mendrului amicii 

ali lur Rubens, trecândii, peste o genera- 

țiune, în mintea unu! alti pictorii de vână- 

târe, francesului Frangois Desportes,*) au 

luatii și aci uni caracterii ma! puşiniă sălba- 
ticii-, mal potolitii.. Pornirile impetu6se ale luy 

" Snyders se preschimbară în mişcare, sub 
pennelul lui Desporteș; 'uria ce întypări acela 

în chipurile de animale se prefăcu, la acesta, 

"într'o vioiciune, totii așa de veridică, dar ma! 
puţinii întărîtată. Ce era focii şi zorii pe pen- 

zele maiestrului flamandi, deveni graşiă na- 
turale şi vi6ră pe ale discipolului francesă. 

*) Francois Desportes (1661-1142) pictorii iruneesiă ,-.sco= 

lariă ali tlamandului Nicasius, carele învățase pictura de la 

- Snyders. Tabellurile lui de venătore, portrete și animale, sunt 

destul de numerise (23) în galeria Luvrului; apoi se mal gă- 

- seseii şi în museele de lu Lyon, Grenoble, Rouen; Valenciennes, 

Nancy... Vedi Clâment do ftis. Les musces de Province.—Ma! 

multe castellură regale ai fostii decorate, în parte, de  Despor- 

tes: Fontainebleau, Versailles, Trianon at. : | 
1]
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Snydrrs zugrăvise, alături cu amicul său Ru- 
„bens, venătort la care se cerea. o inimă de 
„vitezii. Desportes representă petrecerile: venă- 
toresci ale curţei și ale. domnilor. ce o încon=. 
jura. Cu tțe acestea, în tabellurile luy, ca- 
racterul venătorescii este cu multă mai bine 
marcati decât în. ale lut Wouwerman; elti 
nu se sfiesce a împle.uni cadru întregii cu 

- chipul sbiîrlită ali 'unut lupii, “ap&rându-se 
crâncenă în contra une! întrege drote de câni, 

„ caril.îlă înhaţă de gât, de urechi, de c6mă, 
de pulpe, de pre:unde 'lii-potii.apuca: Botu 
rînjită le arată colți amenințători şi: limba, de 
gână multă , ÎI esse uscată din yâtlejă. 

- Negreșşită „ amice, că pe când te aflat sco- 
laru î în Paris, vei fi rătăcit une-ort duminica, 
- când ploua af6ră scii'ma! allesti când ven= 
tul flutera în pungă -. prin lungile sălly ale 

“ Luvrului, căptușite cu tabelluri din scâla fean- 
cesă. Nu se pâte atunci ca tu, avendi fără 

. înduoldlă .de copillă: instinctul vănătorier, să 
nu te fi opriti câte o dată dinainte vre une 
penze: pe care se vădii frumoșY cânt .de vână- 
târe, prepelicar!, copoi şi alte soiuri, stândă, 
cu îngrijare prin bălarii, unu stoli de poter-



nicht, sâi sculândă. răpede o.părechtă de fa- 
sani cu pennele: aurit. ' Acela. a fosti, uni 
Desportes ,. deca .nu cum=va va fi fosti:-0 

„_operă'a lur Oudry;:căct amenduot aceşti pic> 

tori "ŞI. ai împărţitii,. în lunga lor viaţă, fav6- 

rele curțe! Francie!, zugrăvindi tâte vânăto= 

rile regale şi portretândiă. pe rândi toți câniY 

cel ma! alleși. din hartele de la St. Germain, 

de ]a Fontainebleau, de la Rambouillet și de 
la: Compiegne. Se dice că Ludoviciă ali xv-I6, 

ba şi strămoșul - s&ii marele Ludovicii -alii 

XIV-I&, se veselfaii fOrte când li se adduceati 

acele portrete şi le plăcea a recunnâsce şi a'și : 

adduce aminte. numele fiă-căruia din .cânii 

lor de venătre: — „Acestea sunt Bonne, 

»Nonne şi Ponne! » - va fi disii cu-gravitate 

Ludovicii-celi-mare, vădândi cele tre! cățele 

negre şi albe, zugrăvite de Desportes. — 

«Aceştia sunt Mitte şi Lurlu! » - va fi stri-. 

gati, ridândi Ludovicii-multă-iubitul, recunos= 

cândi copoii să, portretați de Oudry. .. - 
3 B. Oudry, £) care luă hotărîrea de a de- 

*) Jean Baptiste Qudry (1686-1755), scolarii alii lui Lar- 

- gillidres, a gravatii însuși multe desemne. Tabellurile lui sunt ; 

la Luvru preeum și în muscele din Dijon, “Toulouse, Mont-
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veni pictori de vânătâre, din momentul.când 
într'o di profesorul: lu! îi dise, vădândă cum 
schițase unii 'câne: — «Tu n'at să fit altă- 
«ceva decât unii zugravii de cânr!», - Oudry, 
care a ilustrată cu aşa multii spirită şi talentii 
fabulele lui Lafontaine,: Oudry fu contimpo- . 
ranul si 6re cum urmaşul lu Desportes. Nu 
este tocmal lesne a deosebi unul de altul, 

„pe aceşti. duoi artiști; modul de a vâna “şi 
întemplările vănatârei, fiindu pe timpul lor, 
mat totii mereii aceleași, subiectele lor de ta- 
belluri se repetă neîncetati ; apoY amânduor 
fusese mal la acetași sc6lă , adică învățase 
de la elevi a! marestrilor flamanqi. Cu tâte 
acestea, observându” bine, se vădii şi deose- 
bir! în spiritul lor. Desportes are uni talenti 
lesniciosă şi îmbilşugatu; elu vede, pricepe 
şi imită natura ma! multă cu: o graşiă naivă 

„decât cu sciință și precugetare. Din contra, 
Oudry este cu multi mar priceputi, mar di- 
baclii în meșteşugurile artet; elu sciă să îm- 
parță ma! bine lumina, să întocmiască ma! 

  

pellier, Nantes, Rouen, Caen ete. Ye AI, Clâm. de Ris, Les 
mustes de protince. !
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frumosti o grupă; elii este întruni cuvânti 

may! academicti ; dar prin acâsta 'chiar, inspi- 

raţiunile îl sunt ma! puginti: vide şi coloritu'r 
mal ofilitii decât ale 'lut Desportes. Pentru 

.dînsul natura e dominată de art&; tigrul, sub 

pinsula lu!, se îmblândesce, panthera-se în- 
m6Tă, leul se domesnicesce; dar cerbul îşi 

păstrssă  tâtă a lui. eleganță , căprira t6tă 
gingăşia e! şi în genere, elu sciă să allegă 

minunată privelişti plăcute pentru a grupa. 

într'însele scene de vânătâre. 

__ Amenduoi aceşti pictori ai: trăita frte ba 
trâni şi se pâte dice că ef ati fostii annaliştit 

plastic aY:vânătorilor dir. secolul:de mărire 
alii regalităței francese. Pe atunci plăcerile 
cynegetice ale regilor costaii Statului milliâne 
pe fiă-care annii;:slujitorii venătoriet, mar! şi 
mici , formai o întregă armată; cânil erai 

crescuţi şi hrăniţi cu miile; pădurile erai pă- 

zite cu îngrijire ca să fiă merei pline de cerbi, 
de căprire, de lupi şi de mistreți. T6te a- 

cestea se făceaii cu luxii, cu pompă, cu o 

solemnă malestate, Așa 'se cădea marelur 

Rege! | 

Înțelleptul Lafontain=, pentru care Oudry
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a'hicrată minunate gravuri, povestinda des- 
„pre brotocelul care :- 
ii atât sa îmflătă 

: " încât a crăpati, a 

a gisa, sferşindii acestă jalnică dar. nefolosi- 
târe istoriă: . Ea 

Le monde” est plein de gens' qui ne : sont pas plus sages. 
"Țout bourgeois veut bâtir comme les grânds seigneurs ; 

Tout petit prince a des ambassadeurs; ..... 
„Tout marquis veut avoir des pages, *) .. 

Potrivit cu -acâstă slăbictune a omenireY, 
pringişori! şi: margrafi! nemțescr, cer! despre 
carii fără înduoielă fabulistul dice că se: îmflau 
cot puteai ca să aibă ambassador! şi pagt, 

„ voiră să ţiă şi ei haite luxu6se de vânătâre, 
ba şi unii pictorii ca să illustrese, ca Des- 
portes şi Oudry pe regii de la Versallia. 

; Acesta se întâmplă să fiă unt ori plină 

  

:%) Lafontaine : La y grenouille qui se veut faire aussi grosse 
que. le boeuf: 

„aLumea este e plină de Sment carii sunt toţi ași de ncbuat,. 
Fiăsee negustorașii vre să clădiască ea boierii cei mari; 3 
„1? Piăsee prineişorii are ambassador”, 

Fiăsce marchisi vre sâ aybă pai.» , 
D. Sion a locatisatii acâstă fabulă, în «104 fabule», Du- 

“curesci: 1869,-pag. 108. Broscotul şi boul,
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de talentii, în naivetatea lui, precum se gă- 

sescii 'ades& 6meni printre nemți. Iohann Elias 

Ridinger,*) născuti la Ulm, printre ŞvabY:, 
lucră necbositii mat multi de o jumătate de 

secolii, când. cu pinsula pictorului, când cu 

plumbul desemnatorului, când cu dăltiţa gra- 

vorului, ca să represente cerbii vânaţi de no- 

bilit lui patroni, şi animale sălbatice de: prin 

menagerii , şi illustraţiuni la fabule copillă- 

rEscI compuse de dînsul, și figuri de căllăriă 

şi de venătâre cu cânil şi cu șoimii. Căllăto- 

rindă din loci în loci, elit făcea .pretutindenY 

chipul animalelor ce întelnia , însemnândii cu 
PNI 

*) Johann Elias Ridinger, (2695-1767). Pe lângă tubellu- 

zile lui en uleiii care sunt în genere mici, elă e făcutii. multe 

„desemns; apol a mai publicatii în Augsburg și o mare câ- 

time de albumuri și de foi gravate, printre care “vomă în- 

semna ca mai remareabile, pe cele următore: (Cine n'a s&- 

qută, foră ea să seiă pote, gravuri d'ale lui -Ridinger ?)- 

«Parfaite et exacte reprisentation des. divertissements , des 

grands seigneurs.» 36 stamp. 1729. — uRepresentation des 

plus remarquables cerfs'et autres unimaux destints a tre 

chasses par les grands seigneurs.» 100 stampe 1768; — 

„Abhildung der Jagtbahren 'Thieren,» 90 stamp. 1740. —. 

aEntwurf einiger 'Thiere.» 90 stamp. 1740. — «Fables morales 

tirces du royaume des animaux,» 16 stamp. 1844. — «art 

de monter A cheval.» 22 stamp. 1722. — «Chasseurs au tir: 

et.au vol.» 11 stamp.— Cele mal bune tabelluri ale lui Ri- 

-dinger sunt la Londra, St. Petersburg, Lipsea și Angsburg.
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„scrupulcsitate provenința lor; ast-feli:,: nu 

uită 'chiar.a scrie pe portretul unei babie -gu= 
şate : «Amii împuşcatii acestă pasăre pe Du: 

unăre, între Peterwardini şi Belgradii.» P'aci 
p'aci Ridinger era să viiă şi penă la noi! | 

"Dar la nimiciă elit nu fu mat meşterii decâţ: 
la representarea venătorilor de cerbi, pe care: 
le a înfăşișatii cu o artă admirabilă, în tâte 
peripeţiile lor variate. A trebuitii ca în seco-= 

lul nostru , să appară pictorul englesi Land= 

seer, *) cu 'măreţele sale figuri de cerbr,.da- 
minândă , printr'o nespusă putere dramatică ; 

peisagele negurâse ale munţilor Scoției, pen- 
tru ca tabellurile și gravurele în care Ridinger 

a scristi epopea cerbulu! să aibă rivali vrednici 

de diînsele. 

Dar Ridinger, sub a cărui mână de me=. 
şterii, natura sălbatica a ferelor s'a destăr- 
nuiti întruni chipă aşa de măreţi, a fostii 
totii-de-odată şi artistul carele, cu o deplină: 
naivetate, a făcutii, cum amii dice, ș şi catagra- 

*) Sir Edwin Henry Landseer e năiseutii î în londra Ja. 1808, 
Pietorii însemnatii și favoritii alii Engliterrei, elii a fostii-nu= 
mită assveiatii ali Academiei lu 1830 şi nobilită la. 1830.. Ta= 
bellurile lul de vânătăre și de cânt, precum. și portretele,. "1. ati 
creatii o reputaţiune meritată î în totă lume: uz
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phia de r&posare a. venătoriilor. senioriale din 
continentul “Europer; numai în stampele și în 

albumurile lut “se mar 'vădi ârică astădi ty- 

purile şi costomele: acelor slujitori, puşcaşI, 

hăltari, băttătași : șotmari, carii compuneaă 
personnalul vânătorilor din secolul trecuti. 
Când resfoiăsce cine- va acele pagine, pe care 

stau figuraţi numay Gmen! în livrele ga onate 

şi cu perruct pudrate; trubaci găităniţi, c 

cornul de vânătâre îricolăcitii sub umere k 

păs&rari înzoizonaţi cu şoimul pe mână, pare 

că şi'aude fânfarele, cântate pe tonă piţigăitii, 
de chorul vânătorilor din oratoriul. betrânulut 

Haydn... 

În tinpul de acum, cu totii talentul artis- 
tuluy ce le a: gravatii, acele imagine, a căror 

vreme a trecutii, ne adducii: aminte pe fatmo- 

-sul marchisii alu lut Beranger carele, în se- 
colul nostru egalitâri , visesă scutiri şi drep- 

turi ce aii fosti de niultii spulberate de suf- 

flarea limpeditâre a timpului, 

Vivons done en repos 

Mais Pon m'ose .parler dimpots! 
A Petat „pour son bien. 

"Ya. gentilhomme. ne doit: rien!
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şi =. + Wous, pages et varlets, - - ei 
;, Guerre aux vilains et rossez-les! .. ,. : 

„„Et toi, -peuple animal 

Porte encore le bat feodal. 

Seuls nous chasserons i 
„ „Et tous vos tendrons 

Subiront Phonneur 

Du droit du seigneur. 

 Chapeau bas! Chapeau bas! | 

„Gloire au marquis de Carabas E) 

„Decă, în. aceste pagine. învălmășate, -ami 
facut o parte. aşa de însemnată bătrânului 
Ridinger,- pe care cele mar: multe catal6ge de 

”) Ohansons de Bâranger: Le marquis de Carab as: 
: Să trăimii dar în pace. 

„Dar ce! vine să! mi ctră mie Dicu? 
Afaţi eă pentru averea sa, 

"Unii nobilii nu datoresce nimici Statuluf!::. * 

| Voi, poslunică și seitelnici, : Di 
ama Battoţi pe-mojici șii-prăpădiți!. .- .. pa 

„ lar,tu, poporii dobitoeii, 

Vinii de te plecă sub jugul bofereseiă. 

Numai noi vomii ave dreptul a vâna 

Tar tote codanele vâstre 

„_Voră ave marea ondre 

A ne plăti dreptul stăpânului. 

Josii căciula! josit căciula ! - 
Faceţi cinste marehisului de CQârabas!
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musee şi pinacothece îl trecii în'tăcere, causa 

a fosti că amii găsit în capul biographiet luy; 
scrisă de neobositul istoricii alti pictorilor din 

„t6te scâlele, de Charles Blanc,*) câte-va cu- 
vinte care, - cu gândul la tine, - mi lati sem- 
nalatii întruni modii cu totul particulară. 

- Dar mal nainte de a copia după Charles 

Blanc, să nu uiti a mărturisi .unti păcatii în 
care ami picatii, q&i, numai din dorinţa ce 

ma pătrunsii ca să mă suppuiii în sfârşit şi 

eti: pregi6sel şi pugină urmatey , povăţe a luY 

Horaţiu: 
” Semper ad eventum festina."") 

Scit, frate, c'aii ajunsă băieţii să te dec de 

primejdiă în țerră la not! Nu "poţi să ma! scrit 

unii rându, fără ca să te descâsă şi săţi Iec 

socotela că adică, de unde ar furati cutare 

„ideă și de unde aY tradusi cutare passagiti? - 

Ce plăcere may pâte gusta atunci uni bietii 

română, care 'ŞI arii fi pusi binişori nu- 

mele s&ii pe o carte stii pe o cuventare ; 

%) Charles Blanc, Histoire des peintres de toutes les Eco- 

1es;—operă care se publică acum de vre o 25 de anni și care 

a ajunsii-a ave peste 580 de faseicule. 
„x Moratii, „Ars poetica. v. 148: « Me:zii sră ăbesce către 

sferșităi în . a. Dă
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rumegate de altul și scrise în vie o limbă 
“străină „scrieri! pe -care eli, mintosul, le 

arii fi scosii frumușeli pe românesce, curate 

“Şi luminate şi numa! bune de deochiii, ca apa 

nencepută: . ia 

S'aii deprinsii să ste mereii la pândă, dră- 
„coșii, ca şi când altă trebă n'ari marave; - 

caută, miros, se furişesă prin cărți şi dibu- 

Yescii,:mai r&ii decât copoiul când adurmecă 
.dira ferei prin țărrână, și bine n'apuci să te 

bucuri de vre o nevinovată halduciă ce te ai 

ispititi a face prin codril litteraturei, când fără 
veste, te şi pomenesci doveditii. 'Atunct se 
facii Dunăre de mâniă, domnia-lor, pare=că 
al fi jăfuitii chfar pe dinşi!, de averea lor. -. - 

La no! în ţerră ânsă a dati Dumnedeii că 

n'avemii lege care să ne poprrască de a vână 

pe moşia altuia, și pent acum nu S'a întem-. 

plati ca vre unii proprietarii să facă preten- 
ţie că l'a! desputatii de venatul s&iu. Dar n6- 
mul scriitorilor, -totii d'a-una şi pretutindenY 

ma! arțăgosii, -nu numai că "șI apără morțişti 

+6te ale sale, dar âncă duce și grija autorilor 
de peste șâpte țărri şi şepte mări. Indată ce 
te ă călcatu focul ca să te dovediască vre 'untă
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colțatii din scâla nouă, că a! făcutii în cartei, 

Gre care împrumuturi tătnulte, adică, cum 

amii dice, vre o ctupelă, fericirea lui e să te: 

scâtă în vil&gii. Se grăbesce, păsânul, a da. 

sf6ră în ţerră că te a prinsi cu mâna în sacii; 

te aşterne prin gazete, cu frasele originale ale 

hoţului de păgubașu de gâtii ; te batjocoresce: 

cum îi vine la gură şi la pânnă; te pune la- 

rOndu cu pungașii, cu controbondii, cu cal- 

puzanii ..... Vai de lume! 

Vădii că tu, şiretule, te a! feriti de ase- 

men€ neajunsuri ;și judicândi după vorba 

românului, că paza bună întrece primejdia. 

rea, aY înşirati o listă de toţi autori! cyne- 

getict pe care % ai consultatii pentru Janualul 

„tău. la să vedemii şi eii deca se va găsi vre 

unul destul de priceputi ca să ghiciască.cum 

"că ami tradusi de pe Charles Blanc, rândart' 

întregi din viățele lui Snyders, Wouwerman,. 

Desportes şi Oudry? Cât -despre Ridinger, 

&tă mă daii singurii prinsi şi începi a traduce 

de unde îți spuseiii : 

: „Deâcă eşti vânătorii, trebuiă să cunnosct: 

„pe Ridinger, cocă toţi vânătoril li cunnoscii, - 

«pre puginii în adevării prin pânzele sale ce:
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„Sint rare, dar fârte multi .prin: numerâsele 
iastampe ce sai gravati de pe. dînsul să pe 
„care le a gravatii însuşr:elii, de pre:desem- 
anele. sale.. Numai de le vei vede, acele 
«gravuri, te:apucă gustul vânătoriey; căci 
«întriînsele se simte :miresmele r&corâse ale 
«codrului şi, cu: să dicii așa, aburela pătrun- 
«dătâre a ferelor sălbatice. “T6te cunnoscin= 
ațele vânătorului stati coprinse în opera nu- 
«merosă şi variată a lut Ridinger. ....» 
„Negreșitii că tu, ca şi mine, veY fi vădutii 

ades€ în trâcăti gravuri de ale lui Ridinger., 
precum aY vădutii la Luvru, tabellurI vânăto- 
resci de Oudry şi de Desportes, ba chiar.de 
Wouwerman şi de Snyders, precum âncă nu 
este prin putinţă ca să nu fi vădută şi să nu fi 
admiratii cerbi și câni zugrăviți de Landseer. 
Acestă artistii eminentii, resfățati acum de o 
jumătate de secolii , de tâtă acea spumă a-so- 
cietățe! britannice care pârtă numele de High- 
dife, a avută meritul de a însinui gustul fru- 
„mâselor-arte printre petrecerile sportului en- 
glesă şi a creatii ast-elu o întregă scâlă. de 
artiști contimporani, ce s'aru putc numi fa- 
shionadil! şi printre cari! sa deosebiti mal cu
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s&mă „.pe continentii., francesul. Alfredă De- 

dreux, pictorul. elegantii ali cavalcadelor şi 

alti venătorilor du Beau-monde parisianti.. ....::, 

- :In.urma acestora , furnică astădi prin. capi- 

talele Europei apusene, o gl6tă de zugravi; 

carit. pe t6tă.dioa ,. așterni. pe pânză şi: pe 

cartonii , sii chipuri diaphane de ca! de aler- 

gătâre, race-horse, şi de jolep pestriţi, expuşi 

la vederea amatorilor pe înverditul .tur/ unde 

er.se întrecii la steep/e-chase; seci portrete de 

dulăy; de câni şi de căţei .din t6te acele felu- 

rite rase, cu care Englesil şi imitatorii lor, 

petreci sei: se servi spre a:goni şi a: prinde. 

toti solul de vânati, începând de.la men- 

drul foxhound, care s'aţine nemiluitii pe urma 

ferelor din codru, până la cluful de pinch , 

care sucesce gâtul chițcanilor, şi de la vir- 

tosul dulldog cu botul cârni şi turtitii ,. penă 

la. delicatul. King Charles cu u perul flocosii şi 

m6le: ca mătasea. | 

“Dar venătârea., privită din punctul de: ve= 

dere. „artisticii alu passionaţilor” sporimen ; îȘI 

are. adi. litteratura er, precum-își are şi-artele 

sale. Aşi: repeta. "nume. de autori coprinșt. în 

Îista întocmită de tinc, decă m'aşt încerca; să
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facii o. analysă. critică, demnă de a: figura în: 
gazeta numită Sporting Magazine, şi apoi Vi- 

comitele Adolfi d'Houdetot şi D. Elzear Bla= 
ze*) au luată de multi asemene sarcine, pe 

care scii bine cu câtă sciinţă, talenti şi spiritii 
le ai îndeplinitii. D'aşi fi mat vânători ,. scii 
decă noi toți amti ave materie şi midl6ce; 
mal bine ari fi să facemiă, pentru ţerra n6stră, 
ună albumi sii unii eapsahe luxuosii ca: a-: 

cela pe care o companiă de nemeşi magyari.,. 
avândii în fruntea lor pe Comitele Em. An- 

drasy ,.omul politicii de astădi, Tau publicati; 
sânt acum câţi-va anni, sub. titlul:. « Vână- 

tOrea şi Sportul în Ungaria,» *).. | 

*) [Vicomte Adolphe d* Hondetnt. Chasses exceptionelles. 
Paris. 1849.-Elz6ar Blaze, Le chasseur .contrur ou Chroni- 
que de la Chasse contenant des histoires, des contes, des anee- 

dotes depuis Charlemagne jusqu'ă nos jours. Paris. 1840. 

-*) Les chasses et le sport en Hongri», d'aprâs' Poriginal" non: 
grois par Mrs les comtes Emmanuel Andraxy., M. Sandor, Be. 

Festetitz et les Barons Orezy, F. Podmaniezky, B. Wenck- 
heim et GQ. Szolheck, trad. par J. B. Durringer et A. Schwieă- 
land. Pest. £r. fol. cu 25 stimpe colorate.



IX. 

„Dar la ce să ne 'suimii aşa susii cu. zădăr- 
niciile? La ce să călcămii orbesce pragul se-- 
meţii alii trufașelor palate, unde o să ne în- 

telnimi pote numa! cu neajunsuri şi cu umi-- 
lințe? Nu sâintemii noi 6re strănepoţi af po- 

etului carele a pusii maY presusii de tâte, 
auream mediocritatem ,*) viaţa simplă , modestă, 

*) Horatii, Curmin. IL. x. v. 5-8: 

«Auream quisquis medioeritatem 

Diligit, tutus caret obsoleti 

. Sordibus teeti, caret invidenda 

Sobrius aula» 

—«Celii ce se mulțumesce eu prețiosa medioceritate, rimâ- 
ne și feritii de rușinea unei locuinţe ticăldse, și apăratii cu. 
înțellepeiune de a rîrni la palate.» 

12
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şi fericită, pe care totii omul 'şI o pâte do- 
bândi, când sciă să 'șI mărginiască trebuinţele 

şi plăcerile după a sa putință? 
Nu amii învățatii noY minte din disele ve- 

chiuluY nostru lefopisiții, când elu ne vorbesce 
despre desşănţatele pofte şi rivniri ale Dom- 
nilor celor lacomi şi necumpătaţi? «O nesăţi- 

«6să hirea omului, spre lăţire şi avuţiă 6rbă; 

« pre cât se mat adauge, pre atâta rîhnesce! 

« Pohtele omului! n'aii hotari ; avendă multi, 

'a cum nare ave nimica îl pare; pre cât îl dă 
« Dumnedeii nu se satură; avendii buni ali 

a s&ii, şi la alti altula buni a li cuprinde cas= 
« Că, şi aşa lăcomindi la ali altula, sosesce 
« de perde și ali săi!» *): 

Și apoi âncă n'amii fostă noi toți legănaţi 
din prunciă cu acele strophe primăvăr6se, în 

care ni s'a spusii cum omul pâte să guste, sub 
p6lele glorioşilor noştri Carpaţi, tâte bună- 

tățile viăţei ticnite? Obositi, desgustatii de de- 

şertăclunile, de vicleşugurile, de zavistiile lu- 
mescY, care "li ai făcută, pentru unii timpii, 

*) Aceste cuvinte, Mironii Costinii, în Letopisitul stii, le 

applică la Domni și la Impărați. Chronicele României, a duoa 

ediţ. de 2£. Cogălnicenu. Bucuresci, 1872, vol. 1, p. 204.
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să 'ŞI oropsiască chiar și cithera favorită , — 

scumpa moștenire de la glorioşit săi părinţi , 
- poetul românii își adduce cu dragii aminte 
de dulcea viață de la ţerră, de liniștitele pri- 

velişti ale câmpului, de înviătârele plăceri ale 
vEnătorie!, şi atunci, în versuri limped! şi linii 
legănate , el ne descriă traiul paciniciă. și: 

fericitii pe care noi, nesocotiții, îl jertfimit 

pe t6tă dioa sgomotâselor amăgiri ale viățel 
de orașii. | 

Ascultă "li și acuma, amice, cât de dulce 
şoptesce, în vechia sa limbă: 

Se întinde o câmpii , E 

De sub p6le de Carpaţi, 

Câmpi deschisii de vitejiă 

La Românii lXudaţi. 

Surpături sânt de o parte Acolo ami eii căsci6ră . 

" D'unii oraşii ceadomniti; Pe uni vârf de delișorii; 
O gârliţă 7nc6ci desparte Curge ?'n valle o apşâră 
Unii câmpii f6rte 'nveselitii.  Murmurândi încetişorii. , 

Impotrivă smălţuite 
" Deluri altele se vădii, 

Și?n vălcelele ”nflorite - 

“Mieil pasci, alergii și şădiă.
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Lasândiă ale lumei mare - 
Cinsti, nădejd! şi fumuri sect, 

Amăgiri cu 'ncredinţare , . 

Vrăjmaşi calsii, prieteni reci, 

Acolo cu sănătate, Când la vilă, la grădină, 

Cu odihna însogită, Când la câmpii, de multe ori, 

T6ta viăţei bunătate Cu o muncă pre pugină, 

Dobândiamii ei înmulțită ; Pildă damii la muncitori ; 

Când cu treji amăgitâre 

Vii prindeamii păseri în sborii, 

Când prin ţevi fulgerătâre 

Cu plumbi le'asvârilamii omori ; 

Când cu cânil prin pădure, 

Vulpe, iepure fricosi, 

Lupul nărăviti să fure, 

Ii rănlamii mat cu prisosă.”) 

Ast-feli cântă a«cithera împăcată» a poe- 
tului nostru, la începutul acestut secolii de. 
pe malurile târgoviștene ale Dâmboviţer , 

  

>) Collecţie din poesiile Dia! Marelui Logofitii I. Văcărescu. 
Bucuresci. 1848. «0 gi şi o ndpte de primărtră la Văcă- 
resci, seii Primăvera Amoruluiy stropha 24 şi următorele.
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cătândii şi elii plăcerea lui acolo unde o arăţi 

astădi tu, acolo unde o aflase unii altii ama- 

bilii philosophi şi gragiosii versificatorii fran- 

cesti , nobilii marchisti, d'asupra căruia furtu- 

nâsa revoluţiune de la 1793 treci, ca prin 

„minune, fără ca să "lu attingă. Saint-Lam- 

bert,*) în poema sa didactică asupra 1 impu- 

rilor-anmului , a descristi , în cântul ali treils, 

consacratii tomnel, vânătârea falnică şi sgo- 

motâsă de cerbi, cu totii alatul ei de ogari, 

de vânători căllări şi de sunători de fanfare; 

dar elă ; ca Yubitori ali tărnicelor şi liniştite- 

lor plăceri, 'şI a păstratii sieşi ună rolit în vâ- 

năt6rea cea singuratică, cu prepelicarul, pe 

care o schițesă în următârele cote-va versuri 

armoni6se şi plăcute: 

“Tantât dans le taillis je vais, au point du jour, 

Du liăvre ou du chevreuil attendre le retour; 

Et tantât, parcourant les buissons des campagnes, . 

Je cherche la perdrix quappellent ses compagnes. . - 

  

„*) Marchisul de Saint Lambert, născutii în Lorena la 11, 

a muritii în Paris la 1803; eli a fostii membru ală Academiei 

Francese și a trăită în toti timpul Revoluţiunei la Eaubonnes 

lângă Montmoreney : a compusii mai multe scrieri poetice și phi- 

losophice. Poema lui, les Saisons, a păruti în annul 1765.
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Mon chien bondit, s'tcarte et suit avec ardeur 

L'oiseau dont les z6phyrs vont lui porter Podeur: 

1! Papproche, il le voit; transporte; mais docile, 

Îl me regarde alors et demeure immobile: 
Javance, Poiseau part; le plomb que Poeil conduit 

Le frappe dans les airs au moment qu'il s 'enfuit ; 

Il tourne, en expirant, sur ses ailes tremblantes, 

Et le chaume est jonche de ses plumes sanglantes. ”) 

Sperii, amice, că acum celui puginii, după 
ce lăudaiii, pote cu ceva prisosii , alexandri- 
nele curati. ţesălate și frumosi dichisite ale 

unuf poetii omii de trebă, şi ast-felă mă 
rostiiă chfar şi În versuri, copiate de la dîn- 

sul, asupra plăcerilor vânătârei cu prepeli- 
carul , acum , dicii, sperii că'ţi voiii fi broditui 
gustul, îți voii fi intrată cu totul în placii 

*) «Cote o dată, la revtrsatul dorilor, me ducii în pădure ca să 

așteptii întorcerea fepurelui scii a căpridrei; și alte dăți, stră- 

băttândi bălăriile de pre câmpiă, cautii potârnichea, pe care o 

chiamă soțiile ci. Cânele mei saltă, se dă în lături, și urmăre= 
sce cu înfocare pasărea alii cărul mirosii i Pa addusii xentul. Eli 
se apropiă de dinsa, o vede; aprinsii, dar ascultătorii, elii atun- 
ci se uită la mine și stă nemișeatii. Ei înaintesii, pastrea se 
se6lă; pluzabul, îndreptată de ochiul îciă, o lovesce prin aerii în 
momentul când ea sboră, Murindii, ea se ristornă pe aripele'i 
tremurânde și erba îngălbenită se împle de pennele ei sânge- 
rânde.» |
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şi că 'de-o-cam-dată mă poti răsfăţa, plu= 

tindii pe deplinii în apele tale. Se 

“Dar aci trebuiă să mărturisescii că, de când 

sânt, 'eii n'amii avutti câne de.vânătâre şi nici 

mamii venatii cu vre unii câne de împrumutii ; 

ast-felii încât de la mine însumi, adică din 

creerii şi din inima mea n'a! să aștepți nimică 

întru lauda acestul felii de plăcere. — «Atâta 

“ pagubă!» ver dice fără înduoi€lă, şi vel ave 

„dreptate, căct, în aşa prilejire , în locii.de a 

spune -de la mine, în loci de a îmbăfera cu 

anevoinţă, eii însumi, descrieri răi nimerite 

şi cugetări prostii îndrugate, me vădii silită 

"a cere de la alţii să 'mi arate şi mie cum se. 

pâte aprinde închipuirea omului din vânăt6- 

rea ta favorită, şi cum condetul şi pinsula ai . 

isbutitii a ne destăinui farmecul el. | 

În zadar ânsE cauti în dominiul. artelor, 

_ imagine de acestii felii , câre să mă fi opriti 

în locii de mirare şi să'mi fi strecuratii în 'suf- 

fletă, acea plăcere, acelii fiorii de mulțumire 

ce resimte cugetul şi inima când o ideă s€ii 

o simţire adânci încercată, le este transmisă - 

printr'o operă de arte, concepută cu putere 

şi realisată cu talentii.” Nu tăgădurescii că a-
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seimen€ opere trebuiă să existe prin mulțimea. 

de picturi, representândii scene din venăt6- 

rea cu prepelicarul, care, pe totii annul, îna- 
vuţescii 'collecțiunile de tabelluri. şi albumele 

amatorilor din Europa întregă; dar mintea 
mea poznaşă nu mă lasă de-o-cam-dată să 
mE gândescii la altele decât la păcăliturile 
prin care Philipon,'Cham, Bertall, Daumier 

"şi toti 'veselul tarafii ali spornicilor cari- 
caturişti de la “*Gharivari, de la Journal pour . 

rire, de la “Monde illustre şi de la alte atâte 
fot glumeţe, illustresă în fiă care tâmnă, la 
deschiderea venătârei, pe breţi! burghesit pa- 

risiant, negustori cinstiți ca şi Burtă-Verde, 
Gură-Cască , Ton-patera şi alți nevinovaţi 
ipochimeni de la not. | 

Pare-că văd colo, pe unii bietii vână- 

torii, boridocii şi pântecosii, bălăcindii ca vai 
de dinsul, pe plâre şi pe sltă, într'o luncă 

Noroi6să, cu pământii clisosii de'o schi6pă pe 
încălțăminte şi trecându'lii mil de năduşeli ca 

să pârte în genta îmbăierată de gâtu'i ghe- 
boșatii, nu Yepuri și potârnichi uccise cu gră- 
mada, ci chiar pe odorul săii de prepelicarii 
căruia ,- ostenitii, se vede, de atâte âmblete
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-pe jos, = ce i s'a părutii ? că, decât a sta vă= 
-natul; mai bine "1 arii veni -să stez să se o- 
„dihniască în midlocul mocirlei, pare-cară y 

chiar şi la vatra cuinei de a-casă. 

-Apol mai uite şi altul, slabii şi costelivii 
„ca unii call de bracii, cu ochelarii pe nasii, 
«cu gura căscată, descărcându'şi pușca, mergă 

unde o merge! în cocheta becaţină ce se ză- . 
ria pe malul bălței: — « Aport! » strigă el 
cu îngânfare prepelicarului şi acesta se în- 

“tOrce, cam pe duoă cărrări, cu o brâscă răs- 
„căcărată în botii, pe când pasărea fuge, leşi- 

:nândă de rîsă în sboru't caprişiosii. 
Totii fabula cea vechiă: 

Parturient montes, nascetur ridiculus mus. ES 

Spune întradevării decă nu sânt mulți 

-vEnători, mari şi mărunți, carii arii pute cu 

totii dreptul să fe acestă poetică anthitesă 
„ca devisă neminţită a vrednicei lor venăto- 

resci ? 

Din norocire, tu nici grosi nu eşti, nict 0- 

«chelari nu porţi ; prin urmare n'ai să te sbiir- 

...%) Horaţii, Ars poetica. v. 139:. «Munţii în ltudiă nască 
“unii șoricelii de rîsii.»
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lesct, bănuindii că, în vorbele mele, jâcă ursul 
-prin vecini. Dar nu: se sciă în-ce mânt poti 
să pice aceste fot sburătâre,. habent sua fata 
libelli, *) şi ca să rămâiii în bună pace cu toți 

vEnătorit, chiar şi cu aceia cărora :le place 
“numai vEnăt6rea singuratică prin crânguri şi 
pe mirişti, lasă-mă săţi adducii aminte:des= 

„pre o carte pe care ami citito şi o recitescti 
ades€, eii, carele nu sint vânătorii, cu o nes- 

pusă plăcere, 
„Se vede că Rusșir., de cână aii începută a 

compune opere litterarit., aii arătatii unii felii 
„de .predilecțiune pentru scrierile venătoresci ; 
mal allesii când acestea le daii' occasiune de 

a desfăşura, sub penna lor, priveliştile natu- 
rel, pe care totii vânătorul se învaţă a o Yubi. 

"* Cunnoscit numai din spusă, cartea lut Ak- 

sakof, care mi se pare că, sub titlul de 3a- 
UNICE OXOTHNRA, Scrisele, unui venătoră , a îm- 
prospătatii şi a desvoltatii, cu unii talentii ad- 
mirabile şi de totii originali, în sălbăticia sa, . 

- %) Terentianus Maurus, de Litteris, Syllabis, Pedibus et 

„ AMetris, poemă didactică coprinsă în «Gramimatieae latinae 

auctores antiqui, edit. 11. Pntseh. Hanovrae. 1603, p. 2383- 
„et. sq. — «lit şi. cărțile sortea lors... i
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acelti tabellii ali stepet din Russia meridio- 

nal&, pe care Ta schițatii mâna de mălestru 

a lut Gogoli şi pe care eii amii 'începutti, mat 

adincuri sălii jumulescă ca să'mi: dregii şi să 

'mY împodobescii “cu strălucitorele lu penne - 

'păunesci, ceia ce spusese despre Barăganul 

nostru condelul meii celii: smedii ; mollatici, 

serbădi şi spălăcitii. ”) 

n — 

*) Amii vorbitii despre Aksakof dupe aprecierile Diu! Hăs- 

deii. Pote că făceamit mai bine a/lii -trece cu vederea, precum 

aşii fi făcutii pote âneă și mal bine să nu mai fi pomenitii , 

în acâstă epistolă, nici despre Gogolf, nici despre ori ce altii 

seriitorii rusii. La noi: acum, când vorbesce -cine-va despre 

slavoni, fiă în materie de. litteratură, de philologiă, "de istoriă, 

și mai alesii de agricultură, apoi îlă Tec lumea, Ia, ochi, și 

își aprinde paie în capi. -Să găseseii ehYar unii nai radieall, 

mai puriști, mai români dest totă, sementia romanesca, de- 

cât totă terrina romanesca, ba și decât toți boi romanesci, 

carii îlă isbescii și eu câte und "mostra de critica de "i re- 

sună creerii. Sperii însă că ei unul amii să remâiii nevă- 

tămatii, de și unii amicii, citindit epistola me în manuserisă, 

ma amenințată că are să, se supere pe mine autorul come- 

dici Revisorul generali, care s'a jucatii ierna trecută pe thea- 

trul naţionali din Bucuresei. Acâstă amenințare cii Ânsă amii 

privito ea unii ce cu totul impossibile, căci amabitul și spi- 

rituosul autorii seiă, bine cot amit stăruită cit pentru ca co- 

media deale să se joce precum o scrisese şi apoi ori cine 

pote vede în făşiorele Revistei Contimporane de estimpii, unde. 

acestă comediă se typăresce, cum că numele lui N. Gogoli 

figuresă în fruntea imitațiunei române. Nu aci dar "și arii ave



— 1858 — 

Ca.şi Aksakof, Iwan Turghenief a scristi 
unii şirii de istoridre seii povestiri venătoresci, 

Pacgasu oxorauEa, ale căror scene se petrecii 
când într'una din acele bătrâne păduri de 

mestecăni, de braqi şi de anini, ce cresci sub 
cerul înnoratii ali Russiei, pline de sitari, de 
cocoşi sălbatici şi de ferunci, când într'unii 
sohatii fără margini unde, printre copitele 
sglobiilor minji ce pascii în erghelir, se stre- 
c6ră pitpalacul limbareții, când pe uni he- 
leşteii cu zăgazii de taraci, din trestiile stu- 
fose ale căruia se înalță în aeri plotâne col- 
ţurate de rațe sălbatice. 

«Aldemii la Lgovi! » - îi spune întro di 
tovarășul săii de vânătâre, lermalat, curatii 

typi de țărrani Rpbnocrnoii muscali, plini 
de frica “Țarului, a stăpânului şi a lui Dum- 
nedeii, dar priceputi şi meşteşugariţii la 
vreme de nevoiă:- « Aldemii la Lgovii ; acolo 

  

locul vre o împutare dea se tăinui cum-va numele autorului 

originală, Dar să închipuimii că arii ajunge pricina la adică, 
Sre atunci Varii tăia capul pe D. Petre Grădiștenu, domnialui 
carele do când este n'a mmanatu boi romanesci, înjugati cu 
jugu romanescu, la aratru romanescu, cu stremurare roma- 

mesca, ete., ete., ete,, sarii pricepe dre domnialui ca să ne 
torne una mostra 2... Non licet omnibus adire Corinthum!
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«0 să împusci , battuşca, rațe cât vel bine-voi 

„săţi placă; » şi cu tâte că rața sălbatică. 

mare nici unii preţii în ochii unut adevăratii 

venători, e... *) 

„Acum înţellegii, amice, pentru ce tu n'at 

vorbitii, în cartea ta, despre aceste sburătore 

care ânsă, din punctul de vedere alti ornitho- 

logiei naţionale, nu sunt totii aşa vrednice de 

nesocotitii, de vreme ce este unii venătorii 

din cei de frunte de la noi, pentru care.Pe-. 

trache, preparatorul de la museii a împăiatii 

peste trei-deci soiuri felurite de rațe s&lba- 

tice, împușcate tâte pe bălțile de la Greca şi 

dela Căldăruşani, pe heleşteele de la Obilesci 

de la Cocont şi prin alte locuri totii vecine. 

Arii fi înterresantii de a cullege numirile po- 

porane ale acestor specii de rațe, chiar deca 

une ori ele nu arii ţine sema de buna-cuviinţă” 

_a sal6nelor; apot arii trebui confrantate cu cele 

— 

=) Așa începe una, din povestirile lui Turghenief, care tote 

coprindii câte o mică, scenă de obiceiuri ale câmpenilor Rus- 

siei, fiă boiernași de -ţerră, odnodeortzi, fiă negucători, kupţi,. 

fiă robi ţtrrani, krepostnii, precum craii sătenii pent acum 

vre o dece anni. Rusșii, în limba lor; forte ceremoniosă, și 

duletgă, daii numirea de tată, tătucă, (batiuşca), mai marilor 

lor, de la împirati. pent la pâreălabii. -
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" despre care vorbescii naturaliștii scii celii pu-. 

ginii cui cele zugrăvite în :cartea. lut Chenu , 

t Ornithologie: du chasseur. Et unii supplementiă. 

pentru a doua edițiune a Manualului tău! ..- 

: Pâte că atunci, vorbindiă cu osebită laudă 

despre adaosele ce vei fi făcutii opere! tale, 

dupe ale mele povățuiri, voii sferşi cu istoria: 

lui lermalat, carele p'aci'p'aci era să se înnece' 

în balta. de la Lgovii, împușcândii rațe, ca uni: 

păcătosii ; far de o-cam-dată mă mărginescii. 

a spune, în trei cuvinte, că descripțiunile lui: 

Turghenief sunt -curate.tabelluri esșite dintr”. 

unii pennelii de'meșterii: - 

Ut pictura poesis!") 

De câte! orf, citindu-le, mi s'a părutii că 

'mi trece pe dinainte ochilor una din acele 

simple privelişti ale naturei, în care pictorul 

'hollandesii Ruysdael a sciutii :să respândiască 
o umbră de melancoliă care pătrunde aşa de 
adânci inima! Pe povernișul unet păduri a 

Carei verdeță începe a se păli de suffiările 

tâmnei, se deschide unii drumii năsiposii ce 

se perde în zarea întunecată a depărtăret, 

  

*) Moratii, Ars poetica. v. 361: «Ca pictura și poesia Î» |
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sub. nuori-posomoriți ; vântul batte şi applecă. 

crăcile pe jumătate g6le; pământul e presă- 

ratii- cu frunde uscate, ce parti ase rostogoli 

fişiindii d'a lungul căi. Unii bietii drumeţii, cu 

o sarcină de nujele la spinare, -suiă cu grei 

d€lul, urmatii - de tref'câni.. Atât. și nimici 

mai multi;*) dar chiar şi în âmbletul apăsatii- 

alui călătorului se: simte ;talnica întristare a: 

fireY; dintr'însul și. din tote se resfiră peste: 

totii tabellul acelii farmecii dulosii în care 

inima omenâscă cu plăcere se afundă, când 

une ori fugimii, obosiţi de lume şi remânemii 

singuratic! şi neturburaţi în midlocul nesim- 

țitorei sălbăticimi. - | 

Fi-va: 6re şi acesta, una din simţirile ' în 

care îşi g găsescii a lor mulţumire vânătorii iso- 

aţi? De este. aşa, apoi a. trăi „. câte-va .ore 

celii puginii , numai cu sine și departe de ochii 

  

*) Iacobii Ruysdael, (1636-1681) năseutii în: Harlem, a 

zugrăvitii numai peisase, în eare alţii, și mai cu stmă Wou- 

werman și Berghem, ai adăogatii une ori personne și ani- 

male. Tabelul de care vorbimii se află la Luvru, (Le puisson , 

no. 412) unde lamii admiratii adest, precum şi altele la 

Paris, la St. Petersburg, la Dresda. Aci e și peisagiul lui 

Ruysdael care pârtă numirea, de Vinătârea, cu figuri lucrate 

de Van der Y! elde. . 7
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acelora carii, în lume, îţi urmărescii gându— 
rile şi mișcările sei cu grijă sei cu ură; a se 
simți singurii, ființă cugetătâre, în faga unei” 
firi întregi fără de simţirt şi a'şi pune tâte si: 
linţele spre a o suppune la a sa voință; €tă: 
negreşită o nobilă ispită pentru mândria o-: 
mentscă, şi deca dinsa ajunge a se însuși în 
trudele singuraticei vânători , apoi neapă- 
ratii acea vânătâre este o mândră, o nobilă 
patimă. | 

Aimer, boire et chasser, voilă la vie humaine 

Chez les fils du Tyrol! - peuple heroique et fier! 

Montagnard comme l'aigle et libre comme Pair! 

Ce n'est pas son mâtier de trainer la charrue ; 
II couche sur la neige, il soupe quand il tue; 
II vit dans Vair du ciel, qui'n'appartient qu'ă Dieu. 
Pair du ciel! Pair de tous! vierge' comme le feu! 

Tu n'as rien, toi, Tyrol, ni temples, ni richesse, 

Ni poâtes, ni dicux;- tu n'as rien, chasseresse! 

Mais Pamour de ton coeur s'appelle d'un beau nom:.. 
La libertg!*) 
PO 

>) Alfred de Musset, La coupe et les Iures: Invocation :- 

A iubi, a be și a vena, 6t5 viața omului 

La fii Tyrolului!-poporii heroieiă și mendru 

Munteni ea acuila și liberi ea aerul!
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Aşa cântă poetul viața unui poporii de vâ- 
nători, care în singurătăţile muntâse ale Al- 
pilor, traYesce de, secoli, pândindi vulturul şi 

căpriţa pe piscuri f6ră urme. Artea chiar la 
identificati cu idea vânătorie! şi cine pâte spu- 
ne că n'a vădutii adesec tabelluri în care, pe 
o pajişte înverdită cu braqi uri€şi, treci Ty- 

rolesi cu pălăriile lor ţugutete și împodobite 
cu penne de păunii, purtândă pușca pe ai 

lor umeri, Yar pe stînci albicrâse ce se per- 

dii în vesduhii, s'arată sficță capra-negră cu 
corniţele“i crescute în “formă de cârlig. Exis- 

tă ma! allesi în Germania meridională, în Ba- 

varia și în Austria, printre Șvabi şi Styrieni,. 

o scâlă întregă de pictori carii reproducii ne- 

încetatii asemene scene; dar trebuiă să și 

spunemii că magnetul lor pittorescu s'a cam 

  

Nu e treba lui de a mânz piusul. 

Eli dirme pe zăpadă; mănincă decă uccide; 

Eli trăiesce în aerul cerului, care e numai ali lui D-qeii. 

Aerul cerului! aerul tutulor! fecforelnieii ea şi focul! 

Tu, Tyroli, tu nai nimici, nici temple, nici avuţii, 

Niei poeți, nică dei!-nu n'ai nimici, țerră de vânători! 
Dar amorul inimei tale portă unii nume frumosi : 

Libertatea! . 
15



| — 194 — 

trezitii , chiar prin spornica lor înmulţire. Vor- 
' ba francesului: | 

„_ Faut du Tyrol; mais pas trop men faut!*) 

seci ca să fimii mai classici și să applicămii 
artelor axiome de o natură mai philosophică, 
maj poetică, mai esthetică, să amintimii re- 

“gula pe care s'a întemejatii multii-cumpătata 
cultură a poporului helleni şi pe care, Pin- 

dară , printre alţi! mulţi poeţi şi prosatori gre- 

ci, a exprimato' într'astfelă : 

Xeon Be 47 aur dei maur2s Ep pispov. ?") 

Ce bine arii fi fosti, - nu este aşa, amice? 
să 'mi fi addusii eii mat de multii aminte de o 

aşa înțelleptă învățătură! . AY fi scăpatii mai 

eftinii şi "ți aşi fi cruțatii multe din rătăcirile 

netrebnice , din cărrările înfundate, din coti- 

turile zadarnice, din urmele perdute, din min- 
clunile vrednice de celii mai îndăr&tnicii vul- 

poli, prin care te mâni foră de milă, de când 

al avutii păcatul să tei aceste fot în mână. 

”) «Buni e și Tyrolul; dar far pre multi: nu trebuii,» 

**) Pindari, Pythia. 11 v. 34: «Trebuiă ca în tote și în totii . 
V'a-una omul să caute drâpta măsura.»
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S4 voii eii însu'mi.a resuma acuma cote 

ami spus până aci, dăii, nu sciă de aşi put€.: 

Maăcarii în privinţa artelor venătoresci s'arii cu- 

veni ânsă să'mi aduni în mănuchii, notițele, 
răsipite aci ca ășchiile și ca surcelile ce se'm- 
praştiă fără folosii când, cu o teslă răi mă- 

- nuită, o calfă de dulgheri stîngacii ctopâr- 
tesce birna, care esşise mândră şi temeinică 

din pădurile, unde, sub paza Domnului, ea-a 

crescutii în largul eY. 
Dar cum? să mat vorbzscii jarășt despre 

plastica vânătorescă a anticilor , cu idealul lor 

întrupatii în statua Dianei venătorițe, cu ex- 

pressivele lor bas-reliefuri cynegetice de pre 

arcul lui Constantinii, cu picturile lor curi6se 

din mormântul Nasonilor? Să ne mai înt6r- 

cemii la v&nătorile concertante ale Sassani- 

dilor din muntele Bisutunii? Ș'apot d'acolo să 

răsărimii tocma! în fundul Europei, ca să sco- 

tocimii în pescerile Dordonier, siluette de fere 
antidiluviane sgâriate de Samoiedii Franciei? 

Şi aci să 'mi găsescii belcoa cu Gallir, venă- 

tori! cel vestiți, pe carit eii ami uitatii să po- 

menescii, şi pe dînșii, şi pe cânit lor așa mul- 

ti lăudaţi de totă anticuitatea, și ma! allesă
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pe deul lor “Gernunnos, a cărui căpățină , fru- 
. mosii împodobită: cu o minunată păreche de 
n&prasnice cârne de cerbii, s'a descoperiti la 
1711, chiar în temeliile cathedralei din Paris 

şi şede acum, în rând cu dei, pe unii altarii 
păgânescii, expusă la privirile şi la resgendi- 
rile tutulor oneștilor consorți parisiani, cari! 
se preâmblă curioşi prin instructiva grădină a 
museului de la ospelu! Cluny?*) 

Si: trecemi, să trecemii înainte, uitândii 

miniaturile scălimbate și ticluite de prin cărțile 
didactice ale secolului de midlocii ; să nu ne 

oprimi nici la gravorul Alberti Diirer, nici 

la sculptorul Jean Goujon, carii fiă-care a 

  

*) Catalogul museului, No. 3. «Unii altarit cu patru fece, 
sculptate cu câte unii bustii de deitate fiă-care.» Acestă figură, 

„este gravată în P, Lacroix, Les arts au Moyen âge et & Pepogue 

de în Renaissance (Paris, 1869) pag. 353.- Dtea Gallo-Roma- 

nii aveai pe deul cornoratii-Cernunnos, Daco-Romanii aii a- . 
vuti și ei unii Joue Cernânz (Jovis Cerneni) despre care se 
face vorbă întruna din tablele cerate, descoperite la 1790 în 

Abrudul Transilvaniei, şi publicate mat ântâiii de Massmann, 

Zibellus aurarius (Lipsca 1840) și mai de curendii de R. P. Tim. 

Cipariu, în Archivul pentru Filologia şi Istoria (Blaji, 1867) p. 

72 et sq. Nu putemii seci deea Joucle daciei avea, și el cârne 
ca celit gallieii, dar e probabilii că numele lui provenita de 

]a colonnia Zernes stit Cerneţii de pe malul Dunăre. (Mass- 
mann, op. cit. p. 116-119).
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creatii în trecătii câte o splendidă emblemă . 

a v&nătoriel, unul în spiritul mysticii alii Ger- 

manie!, cel-l-altii dupe ideile elegante și r&s- 
făţate ale Francesilor. 

Ajunşi la timpul Rennascerei , să mai sa- 
lutămiă âncă o dată, dar de departe, pe ma- 
rele Rubens, care a zugrăvitii lupte dramatice 
între fere şi Gmeni, tar nu vânători după cum 

le ceremiă noi. Amicul săi âns&, Snyders,. 
îndată ne va împăca, presentându-ne pe do- 
bitâcele codrilor turbate și îngrozite de g6- 
na venătorilor. Wouwerman ne va abatte. 

“unii momentiă de la trudele vânătoriei, spre 

a ne desfăta cu plăcerile e! câmpenesci şi 
galante. Dar apoi pictorii francesi. din glo- 
riosul secolă alii Ludovicilor, Desportes şi 
Oudry, artişti pătrundători şi dibaci în stu- 

diul naturei, âns& cumpătaţi în pornirile ei, 
ca totii apparatul pomposii alii regescilor 

petreceri, ne vorii strămuta. din noi în pă- . 
durile cu vânatii şi în midlocul hâitelor de 

cânt. La dînşii mai ântâiii încolțesce, sub 
_penneli, figura correctă şi deșteptă a prepe- 

licarului. 
Nemţul Ridingrer, păstrândii şi inventoriândiă
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pe. de o parte tradiţiunile ofhciale ale artel . 

din secolit trecuți, se alătură, pe de alta, şi 

mat multi, în naivetatea sa germanică, de. 

selbăticia naturei. 

Cu secolul nostru apparii Sir Landseer şi 

Horace Vernet. Inzestraţi amânduo! cu talente 

de frunte , unul deschide orizontele dramaticii 

ali venătorilor de cerbi din munții neguroşi 

ay Scoției; cel-l-altii rechiamă, cu mal multi 

instinctii vânătorescii de cât Rubens, prive- 

liștea animată a pericul6selor vânători din 

pustiile prigorite ale Airicel. 

Operile acestufa dati nascere la o scâlă de 

pictori moderni, cari! îşi allegă subiectele de 

tabelluri în vânătorile de prin toti felul de 

țErri străin! şi depărtate de continentele nos- 

tru. Acea scâlă not amii numi o cola de pic- 

tură venătorescă exotică, 

Dupe Landseer, carele pe lângă cerbi, a 

mal. zugrăvitii şi cânt, cal, Jordi şi ladies en- 

glese, -imitatii în Frangia de Alfredi De- 

dreux,-a răssăritii o cală de pictură venătorescă 

a sportului. 

Apot, pe o treptă mai modestă a societăţei, 

în Engliterra, în Francia şi chiar în Germa-
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nia, Sail ivitii pictori carii aii representatii 

seriosii vânătârea cea mică, cea cu prepeli- 

carul, şi ati creatii astfelă,-în lături de toţi 

caricâturiştii din aceleaşi țărri, ce neîncetatii 

se legă de bictă brasla vânătorilor mărunți, — 

cexa ce amii pute numi Scâla de pictură vânăto- 

rescă burghesă. 

In fine. Helveţia și Tyrotul, piscurile şi că- 

prițele, ai inspirată pe numeroșii artişti carit 

constitufescii romantica odraslă a Scolel de pic- 

tură venătorescă adpestră, 

Dupe acestă nomenclatură substanţială şi şi 

după acestă classificațiune systematică a ar- 

telor venătoresci, celii ce va cuteza să qică - 

că eti-n'amtt cunnoscințe speciale î în arte, nici 

methodi în scrierile mele, îlii rogi să pof- 

tiască domnia-lui la întrecere cu mine şi să'mi 

spuiă, dreptii probă, cărei scâle de pictură 

vânătorescă attribuyă tabla zugrăvită de sub 

umbrarul cârciumei lut Kyr Ioniţă Buzdrună, 

de la morile Crurelului, unde trecii Nemţii 

la vEnătâre, în care tablă figuresă, pe unii 

fundu portocaliti , ună vânătorii albastru tră- 

gendi cu pușca întruni Yepure roșu, care 

ţine veseli î în labe o ploscă cu vină, şi tâte
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acestea înconjurate cu următorea devisă, plină - 

de dulci şi iscusite adimeniri, peatru ori ce 

vânătorii : 

Alina me ASUl AA BZHAT, 
Eum'o'uzoa ca zuvi Rina! 
Aa speli ca AMNBIĂ TSH, 

Ia noxreme aa rnnă asni! (Sic!) 

Amice autorule, 'm! aşii lua acum dioa 

bună de la tine și m'așă închina ție cu plecă- 
ciune , mulțumindu'ţi pentru momentele plă- 

cute ce m'ai făcutii să petrecii, mai ânteiii 
citindu'ți cartea, şi apoi gândindu-mă la dinsa, 
ca să îndrugii t6te aceste nevoilaşe glume, 
difficiles nugae.*) Dar şi aci 'mi e temă că o să : 

te superi, socotindii că amii vrutii să te lasii 
singurii singurelii, tocma! sub umbrarul lu! 

Kyr Ioniţă. 
„Să căutămi dar, pentru acestii itc missum 

_*) Martialis, Epigramn. Il. 86. 
«Trupe est diffieiles habere nugas 
Et stultus labor est ineptiarum.» 

«Prostii lucru este când se ţine omul de glume nevoiașe 

Şi nerodescă trebă sunt flteurile.»
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est ali tovărăşiei.nâstre v&nătoresci, unii acrii 

mat curatii, mai înviătorii, în care vechia . 

-nâstră prieteniă să se simtă mai la locul eY, 
unde să putemii repeta versurile lui Musset 
pe care ni le diceami și acum vre o cinci- 

.spre-dece annf: 

Oui, la vie est un bien, la joie est une ivresse. 

II est doux den user sans crainte et sans souci, 

II est doux de fâter les Dieux de la jeunesse, (?) 

, , 
D'avoir vâcu trente ans comme Dicu Va permis 
Et... . si jeunes encore, (1?) d'âtre de vieux amis.*) 

Dar ca să căutămii şi să găsimii acelii locii 
„doriti , trebuiă, amice, să te ma! îngrijesci 

*) Alfred de Musset. Poâsies nourelles. Sonnet & Alf. T. 

'1838.. ” 

«Da; vicța e ună bine, şi veselia e o Deţiă. 
E dulce lucru de ase bucura, de dinsa, fără temere și fără 

grijă ; 

E dulce lucru de a strba totii deii din tinerete, 

[| . . . 
. 

De a fi trăitii trei-deci de anal dupe cum a voitii Dumnedeit 

Și... âncd așa de tineri, a fi prieteni vechi.» 

Prieteni; da; dar tineri . + .:. 1? nu pre toemai. Ce ici? 

-s&ă, vorba românului: Vrabia puii! -
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despre unii merticii de răbdare, trebuiă să facr 

din noii înimă viteză. FHaYdt! 

Macte, nova virtute, puer ; sic itur ad astra!) 

De a te duce dreptii la'stelle, nu pre amit 
speranță ; dar vino cu mine până cole, în munţii 
Buzăului, şi pote că ve! petrece pe acolo şi tu 
câte-va minute plăcute, cum amii petrecuti 
eii, sânt acum câţi va anni, rătăcindi cu ochit 
pe platuri încântătâre, tar cu audul și cu gen- 
dul, prin tantasticele regiuni ale basnelor v&- 

nătoresci. 

*) Virgilii, Aeneid.- IX. v. 641: «Deșteptă în tine o nouă 

_vîrtute, copille; astfelii vei. ajunge pent la stelle.».



X. 

Pe o frumâsă di de veră, m& odihnisemii 

câte-va ore la schitul Găvanul, - o minunată 

înfundătură căllugărescă din munţi, cote-va 

colibe și o bisericuţă de bârne, semenate prin- 

tro pajişte smălțuită cu flori, pe care o în- 

cinge unii semi-cercit de nalte stînci pestriţe, 

ce portii numirea fOrte nimerită de Curcubeta. 

De acolo plecaiii căllare ca să mergi la Bi- 

soca, satii în duoă chipuri interresantii:: mai 

ântâiti fiindi-că de sub delul pe care eli şede 

isvoresce Pecenega , unii păriii cu nume pre- 

giosti pentru ethnographil țărrer; ali duoile 

pentru că într'însul trăiescii şi se prăsescil. din 

nemit în nemi, cel mal. frumoşi! bărbaţi din



“totii plaiul împrejmuitorii. Ca probă despre 
acestă din urmă particularitate a satului Bi- 
soca, - particularitate pe care ami pututii ma! 
-târditi să o constatii în tâtă întinderea ef,- 
aveamii cu mine, dreptii călăuză de la Gă- 

vanul pănă acolo, unii voinicii Bisocenii, unii 
“felii de 6cheşii Apollon muntenescii, carele 
.cunnoscea ca în palmă tâte cotiturile munţilor 

şi se mai pricepea şi la multe altele, căc! era 

şi vânătoră, şi ciobanii, şi cosaști, şi cântăreții 

la biserică, şi cântăreții cu cavalul, - Dâmne 
“Yertă! pare-mi-se că mai meşterii era la fluerii 
decât în strană, - ba âucă& scia să spuiă şi 

'basne de'ţi era dragii săli asculţi. 
Cot a ţinutii calea ,-vre o şese ore,-gu- 

rița nu” a tăcuti. D'apol.nici ei nui damii 

-vreme să r&sufile: « Bădiţă, ce livede e asta?» 

îlă întrebami, trecendii prin nisce guşi de văi 

care mă îmbătaii cu dulcele lor mirosii de fânii . 
pr6spătii cositii.- «Cum se chiamă erbile ce- 
„lea care parii împletite şi la verfi găitănite?» 

Și elti îmi! spunea numirile tutulor florilor, er- 
'belor şi burienelor, arătându'mi chiar şi pe . 
„acelea care sânt bune de lâcii:- «Ceta este 

.a dobrişorii şi cea-l-altă ghisdeiii; asta e lap-



-. a tele-stîncei şi astă-l-altă, zirnă — mițosă ; icf 

« &tă brândușşe şi cole dedeţer; apoi lobodă şi: 

-«drobi, vâzdrâgă și siminocii, €rba-ciutet - 

«şi piperigii, pojarniţa și sefterea» şi altele 

multe .... Dar cine le mai ţine minte! D'așii 
fi statii să le însemnesii pe t6te,.pâte că 'mY 
da şi mie Societatea Academică să lucresii,. 
-nu, vai de mine, la Dictionnariulu celii cu 
vorbe numai plivite, allese şi mat cu semă: 
croite de pre curata latiniă ,-ci la păgubaşul: 
de “Alossariu, unde procopsiţii noştri lexico- 

grapht şi scornitori de graiii noii şi pocitii 
„asvârlă ca horhotii , mai bine de jumătate: 

„bictă frumâsa nâstră limbă românescă. 

Din norocire , Bisocenul meii nu scia nimici 
despre chipul cum ne battemă not jocii :în 0- 
raşe de ce avemii mai scumpi r&ămasii de la: 
părinţi, şi elii, în limba sa, pe care aşii da annf 

„din viață'mi ca s'o potii scrie întocmai dupe 

cum eli o rostia, în acea limbă spornică, vir- 
tâsa şi limpede a ţă&rranilor noștrit, îmi po-: 

vestia păsurile şi plăcerile Gmenilor de la 

munte. 
“Când ajunsărămi pe muchea plaiului ce: 

desparte văile despre Buzăi de cele despre
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Râmnicti , priveliștea , din veselă și plăcută ce ' 

era, se făcu de o dată măreţă. 
In spate avearnii culmea întinsă a Penteleu- 

lut, starostele munților din. Buzăii, şi pe sub 
dînsul se rândutaii, ca trepte ale unet scări de 
urieșt, platul Răboiulur, munţii Neharniţa, 
âmbele Muşe, Macieşul, Brezeul, Petra-pen- 
ne, Carâmbul şi multe altele mat aşedate; 
dar dreptii în faga n6stră, adăpostite sub pis- 
curile semețe ale Furului şi ale Steșicului, se 

înălțaii, ca nisce păreți suri și măcinați, .d'a 
lungul une! perdele de brădetii, stîincele Nă- 
“culelor, la pâlele cărora se așternea, întoc- 

mai ca uni lăicerii verde şi înfloratii, o po- 

fană largă şi desfătată. 

Intradevării at fi disii, că ballada păstore- 
scă , că acelii pictorii de plaiii este o adevărată 
gură de raiiă. 

Stamii şi mă uitamii cu acea uimire, pro- 

dusă adess în no! de priveliştile neaşteptate 
ce ne isbescii vederile pe unile culme despăr- 

ţitâre de văi. Călăuzul msti, carele, cum ami 
spusti, avea sămânță multă de vorbă, mă deş- 
teptă din acea mirare mută: — aAşa '!, Dom- 

«nule, că 'sii mândre Petrele fetei de la Năcule?
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as Vădi cai remasti cu ochii la ele; dar mi- 

«te, cânda sci și povestea lor?» - « Apoi :ce 

a mai stat, votnice? »-îl respunseiii cu. grabă ; 

« =spuneto, deca o scit. O să'mi ţiă de uritii pe 

 drumii.>» Şi Bisocenul meii, carele atâta a- 

ştepta, începu a 'mi spune următorul basnu, 

povestindulă în ali săi graii poeticii şi ar- 

moniosii, pe care în deşertii mă voii sili eii 

a'l rechiăma în amintirile mele: 

« Basnul mei, boferi: domnia-vâstră, (a= 

_veamii cu mine şi pe uni Nemţii care nu în- 

țellegea românesce) - «basnul mei e cam co= 

« pillărosă ; dar pare-mi-se .că nu e tocmai 

a fără de folosi! » 

Aşa fu precuvântarea lui,- mai scurtă decât 

aceia ce ți adresesii eii astădi ție,-şi apoi 

urmândiă , | | Sa 

i 

« În vremea de demultii, pe când Gmenii 

de pe lumea asta, sciaii și.puteaă ma! multi 

de cât ce potiă şi sciii cei de acum, pe când 

=
 Tei al ză *peosons pEhizes “phvztoy £tev 0925. 

  

*) Homeri, Tiad. Iv. 249: «de pe a lut limbă decât merea, 

mai dulce curgea viersul.»
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pruncul de trei 'dile îți număra numai, într'o- 

„clipă tâte stellele de pre cerii, şi vedea cu o- 
: chişorii cum cresce ârba câmpului și audra cu 

urechile cum sfirîiă fusele când târce păiajinul, 

_.....pe vremea de atunci trăia în platurile- 
Buzăului, o împărătesă tare şi mare, pe care 
o chiămă Dâmna Nega.*) Ea îşi avea palatele 
ei tocmai colo, în codrit Cisl&ului, unde se: 

vădii şi astădi, pe o măgură mare ocolită cu 
perire, temeliile de zidii ale cetăţei et, Yar 
grădinile şi livedilc, în care ea se preâmbla. 

când i se făcea uritii a casă, 'şi le avea pe colni- 
cele Lapoșului, unde stă și acum puţul ei cu 
colacii de petră, săpatii cu slove, pe care, dăii,. 

*) Pote că tu scii altul îmi veţi spune că Domna Xega, cea 
de Ja, Cisleii, de la, Lapoșii și de la Tistii, n'a fostii toemai pe- 
când eu Porii-Ymperatii, de vreme ce dinsa triiia în secolul alii 

XViI6 și a dăruitii ehfar monastirei Bratskiy din Kievii, la annul : 
'710$ (1600), o eruce ferecată,, care s'a și reprodusii în publiea= 

țiunea russescă Bocnpecioe, tireuie annul IVI6 (1840) pag. 436 
et sq. Acestea le sciiă și cit, ba încă amii și acasă o cărămidă 
luată, din ruinele cetăţel Domnci Negăi, din pădurea Cisltului 

care de sigurii nu denotă o mai mare vechime, Dar de unde;să,. 
aștepți de la unii bietii muntenii din Bisoea, atâta erudiţiune în: 
istoriă şi archeologii?- (Notă, ad laudes gratesgue B..P. Ias- 

"deo, căruia datoresii cunnoscința și desemnul erueci .de Ja 
Kievii.) -
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„nică cei mal cărturari din qioa de astadi au le 

mai potii ghici. 
« Din toţi copii câţi Dumnedeii îi dase şi 1 

luase înapoi la sine, Dâmna Nega rămăsese, 
- în văduviă, numai cu unii fectorit pe care îl 
Yubia ca lumina. ochilor. Era şi drăgălași, - 

battă "li fericea,-pulul de împărati! Mendru 
ca strălucitul s6relui la amedi, blândii ca ra- 

dele line şi mângâiâse ale lunet, sprintenii ca 
lacefărul sclipitori ali dimineţel şi înțelleptii 
ca și întregă. tăria, cerurilor, Nu scia ma'că-sa, 

nici lumea. t6tă -cu ce să "li miar desmterde, 
atât era-tutulor de dragii şi de plăcutiă. 

«De micuţii îlii dase Dâmna la carte şi când 

abic începuse tuleiele bărbei săi umbrfască 
pelița copillărescă , elii vorbia pe de rosti tâte . 
limbele de pe lume, ba âncă înţellegrea și gra- 
Yurile tătauite ale păsărilor şi ale ferelor. 

«Atunci Dâmna, cu inima îngânată între 
dorii şi bucuriă, îl vorbi aşa: - «Fătul mei, 

a cartea câtă -a fostii, al învățat'o tâtă din 
« ScOrţă până în scârță ; acum, ca să-te, faci 
a omi pe deplină şi voinici cu temei, pre- 
« cum se cade unul bărbatii și ma! allesă unui - 
« feclorii de împărati, toţi de t6te părțile îmi 

14
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a spunti că trebuiă să te duci lumea să o co- 
« lindi,, ca să încerc! şi să ispitesci viața prin 

« tine însuți şi să afli multe și m&rante -ale 

« lumei,, care se vede că în carte nu se potii 

a scrie. Du-te, copillul mei ; mergi de vedi 

"a şi de învaţă; dar cată a nu te pre depărta 
« de pe aici ; addoţi aminte, votnicelul. meii, 

a că pre câtă vreme nu te va simți mama 

a col€, în prejma er, grija, chinul și mihnirea 
« din sînu'* nu vori lipsi. » 

«A duoa-di, dindr de dimineţă, feciorul de 
împăratii , mal multă veselii decât dulosii, 
îşi luă dioa-bună de la Dâmna-maică-sa , care 

se silta, s&rmana, pe cât putea ca săşi stă- 
pântască plânsul şi obida ce o înnecai. Era." 

veselii voinicelul , fiind-că în curţile palatului. 

îlti aşteptau ca să'lii însogiască în calle o su- 

mă de . 

boteri mari at oștilor, 

puterea domniilor 

şi er6za duşmanilor, 

toți căllări şi înarmați 

___cu săgetţi, cu buzdugane 

şi la brâte cu arcane, 

gata ?a merge dupe s6re
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să începă '0 vânătâre 

dupe urşi şi capridre, 

dupe păsări gălbire , 

ce sunt bune la mâncare 

şi plăcute Ia cântare, 

«Apucară în spre medă-n6pte şi trecândii 

pe Scăriş6ră , undei lesne cu! scobâră, luară 
apa Buzăului în susi , totii cântândii şi sese- 
lindi. Ră&sunaii delurile şi văile şi apele rîu- 

lut pe unde trecea mendra câtă de voinici. 

Dar când sosiră la înfurcitura Biscei, acolo 
unde se aşterne o poiăniță verde , umbrită de . 
plopi, de stejari şi de fagi, feciorul de împă- 
ratii de o dată își opri armăsarul în locii şi 
în gura mare strigă așa câtre soşil să: — 

«Măi frați! vedeţi cole dreptii în susii muchea 
«naltă şi pleșuvă a Penteleului; acolo amii să 
«mă ducii, totii în fuga callului. Cine pâte, 
«ţiă-se dupe mine!» -Și dândi pinteni sprinte- 

nului săi fugarii, ca unii fulgerii se răpedi 
prin vallea ângustă a pâriului. Sub copita 
pintenogului , petrele scăpăraii, apele colco- 
tiaii, pulberea în susă se 'nălță, cu nuoril s'a- 
mestecă, s'apoi în josii far cădea, vălccoa 
înnegură şi pe voinicii 'mi "li ascundea cu



totul din vederile boferilor, cari! remăsese de- 

parte, departe în urma lui. 

«Treci elii ca în sborii, cu fugarul spu- 

megatii , prin vallea Rossilor, pe sub muchea 

Paltinului, pe la gura Teghi ; sări ca unii zmeii 

pe d'asupra Curselor de petră; îşi zări, ca prin 

visă, chipul oglindit în apele cătrănite ale 

Ghenuner Dracului, şi printre braqi, printre 

 molifți, printre afiny şi Yenuperi, sui mlaca Cer- 

natului până în vârful muntelui. Sbură callul 

nebunii cu câma şi cu nara în vântii; lar căl- 

lăreţul, cu minţile răpite de mulțumire, sor- 

bindii cu desfătare în peptii mirosul răcorosii 

alui bradilor și alti florilor, dor' că se simția 

dusi ca vântul şi ca gEndul, peste stînci, 

peste verdeță , peste goli şi €rbă creţă. 

„Când fu la amequl mare, fugarul stăti 

locului și feciorul de împăratii se trezi singurii 

singureli chiar dasupra Penteleului. Jurii 

împrejuri, cot coprindea ochiul, zări numa! 

creste de munți, cari! mat mari, cari! ma! 

mărunți. Dar.mai presusii de toți se rădică 

creştetul golii, de pe care elii privia şi vedea, 

josii pământul cu verdeţile, cufundându-se de 

tâte părțile, far susii, cerul limpede şi senini,
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scăldatii numa! în rade de lumină. Sârele do- 

gorla drepti d'asupra şi, în arşiţa amedului, 

pare că contenise ork-ce adiere nici o sufilare 

nu se simţia, nici unii suneti, nici o mișcare. 

«Stă mărmuritii voinicul ;- nică că mai po- 

menise eli aşa tăcere, așa pustii, aşa mân- 

dreţe!- când de o dată, pe sub râta aurită a 

s6relui, se ivi o pasăre mărcță, unii vulturii 

negru cu aripile falnici destinse. De grabi 

puse voinicul mâna pe arcti, îlii încordă şi gata 

era să răpedă săgetta, când pe susii audi vul- 

turul croncănindti în limba sa cea păsărâscă : 

«Impărate , luminate, 
«Nwm! lua, dilele tâte ; 
„Lea-mi-le pe jumătate ; 

« C%ȚI voiii da eii nestemate, 

« Chiar pstra zamphyrului, 

-„Limpedimea cerului!” 

«„Feclorul de împăratii destrună arcul, mi- 

nunatti d'așa cuvinte; Yar pasărea, dreptii mul- 

țumită că o Yertase cu viaţă, lăsă să pice din 

clocii pe oblâncul șălex voinicelului, o petră . 

de zamphyrii, mare şi frumâsă, limpede şi al- 

bastră întocmai! ea seninul cerului.
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“«Din cesul când căpătă acestă nestemată 
și o ascunse în sînii, nu mai rămase pasăre 

pe cerii care să nu fiă robită la voința lof. 
Pentru dînsul, tote sburătârele, mendrii pă- 
unași, sălbăticoși cocori, bufniţe cobitâre, 
şoimi dârji, găinușe moțate, dumbrăvence cu 
aripi verdi, pupăze cu creste bălțate, grauri - 

pestriți, sitari, dropil şi ferunci, tâte picaii ca 

fermecate, când esşia elii la vânătâre ; far de 
se preâmbla numat prin codri și prin liveqi, 

mierlile şi privig&torile , pitulicile și stiglețiă, 
presurele şi sfranclocii, petroșei! şi sfredelușii, 

" botgroşii şi scatii, ţoiă, gintezoit şi pițigoii, 

toți îl întâmpina peste totii locul cu dulcele 
lor cântări; cucul îi vestia la totii cesul mulți 

"anni cu norocii, şi prigorii, cu penne albastre, 

îlti însogiati pretutindeni, chiuindii şi sburândii 
veselii d'asupra capului săi. 

a Trecu o di, trecur& duo&, ba mai trecură 
şi alte nouă și volnicelul nu se îndura ca să se 

înstrăinese”de la mendrele plaiuri ale Buzău- 

luY, în care elii domnia acum, cu voiă bună, 

peste tâtă firea sburătâre câtă filfiră sub sâre. 

N6ptea pe la cântători, până a nu se revărsa 

"bine de dori, elă era purcesii la venătâre , şi
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„mat adese sera îlii apuca prin păduri, ucci- 

gândii şi stârpindii alde păsări cobitâre ce se - 

arată numa! prin întunerică. .. 

__ «Rătăcia întro di pe culmea pădurâsă a 

Istriţei,-tocmai colo josii, la curmătura. delu- 

rilor, sub care începi a se aşterne câmpiile, - 

când de odată, fără veste, pe la sânţitul s6= 

relui, se rădică din valle unii ventii mare ŞI 

turbati, care înduota fagil, frângea plopii, 

smulgea ulmi şi cletena cu urletii totii codrul. 

şi totii muntele. Intro clipă nuorii de pretu- 

tindeni la unii locii se adunară, negurile se 

îndesară, şi preste totii cerul se destinse unii 

pod întunecatii de feri și de aramă, peste 

care trecea şi se învertia Sântul' Ilie, încu= 

rându-i armăsari! cu tunete şi cu plesnete, şi: 

scăpărândii numai fulgere şi tresnete, de sub 

rtele carrului s&ii.. Apo! dintr'o năprasnică: 

detunătură, se sparse de o dată podul, brăs- 

datii de mil de săgetți lumin6se şi începi a 

curge pre pământii, o plâte gr6znică, 

plâfe cu şirâte 
de făcea părte ; 

plâie cu băşici 

de strica potici; :
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pl6te sp megată 

"neca lumea, tâtă ; 
plâte de potobpii 

făcea. lumea -snopi. 

«Când: se ma! potoli furtuna, feciorul de 
împărati cătă ase urni din scorburea unde 

stătuse ' pitulat ; dar eli nu maf scia încotro 
să apuce, aşa de tare era, în codru, şi frunda 

desă, şi n6ptea întunecâsă, şi callea petrâsă; 
pe unde cătă urma âmblată, urma era stersă;. 
pe sub .atât€ tulpine surpate şi în lapoviţă 

înnecate, pe sub atât frundare cădute, tâte 

. cărrările se făcuse nevădute. Nu vedea, nu 

“audia nict în greul pământului, nici în uşure= 

lul vântului; numai când trăgea bine cu ure- 
chia, îi venita din depărtare la, audi, chiotul 

ghion6ei ce 'ŞI ascuţia n6ptea. clocul de c6ja 
copacilor , şi miorlăitul cucuvătelor care se 
chlămai jalnică una pe alta prin .midlocul 

_besneY ; apoi une-ori îl trecea răpide pe di- 
nainte ochilor şi câte o umbră negră de lăs-. 
tună rătăciti, care cădea din văsduhii, cu. . 
lungele" aripe îngreufate de plâre. 

 «T6tă n6ptea arii fi âmblatii elii fără spori; 
dar norocii că avea cu sine pe cotețul lut celii
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mai 'bărbatii , celi mai priceputi, celii mat 

„credinciosii , 

Miclăuşii, câne 'Învăţatii 

Scnă sema, la vânată; 
Eli apucă spre colnicii,, 

Uşorii, sprintenii şi volnjciă. 

'Toti spre valle se lăsă, 

Și cărrarea căută , 

.Botul prin 6rbă vârîndii, 
“Urmele totii mirosindit, 

Urma. % ici, urma”! colea! 

Miclăuşii n'o mal perdea, 
Printunericii o simţia , 

Nâptea întocmai ca gioa. 

* aAst-felti, cu cânele călauză bună, volnicul 

--apucă d'a lungul în josti, vallea Orgâet. Prin 

volbura apelor ei, se restogoliaii acum cu 

“vuetii , rădăcinile de copaci şi bolovanii de 

petră, surpaţi de la munte. Și cânele şi stă- 

pânul ămblaii încetii şi cu sfidlă pe costișul 

lunecosii ; dar când ajunseră tocmai d'asupra 

priporului de unde se vădii, în p6lă, urmele : 

„uney. cetăţi de Uricși şi brasda vladnică a Tro- 

ianului, Miclăuşii stătu în loci mirîindii , ca 

în prejmă de venati. “Voinicelul stecli ochir.
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Flăcărate alburii esşiaii pe acolo-din pămentii. 

şi sburaii d'asupra tarniţei unde stătură as- 
cunse, atât& mari de vreme, comorile cele de 

la Petr6sa, cloşca cea vestită cu pui! ei de 
aurii ; dar la lumina sclipit6re a văpalelor, 
venătorul zări, printre erburi şi petrâie, că- 

pățina lungareţă. a. unui :dihorii, carele, cu 

ochi! răsleţi, cătă dreptii la dînsul. Trupul și 
c6da, dobitocul 'şi le încolăcise, le făcuse 
ghemii, în faşa coteiului, cum faci dihorii 

când n'ai locii de scăpare în viezuinile lor de 
sub pămentii. Voinicul nostru era gată să as- 
verle întrînsul ghi6ga lui cu ţinte poleite ca 
să "li prăpădrască, când dihorul începu a chi- 

țăi în limba lu! de lighi6nă şi a dice: 

__« Împărate, luminate, 

« Nwmi lua dilele tâte; 
+ Tea-mi-le pe jumătate ; 

« Că'ţi voiii da eii nestemate, 

« Chiar pstra smarandului, 
« Verdeţa pământului! > 

- «Feciorul de împăratii, adducendu'şi a= 

minte cât de bunii ugurii îl fusese asemen€ 

vorbe din graiul vulturului, lăsă ghi6ga josi.
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şi goni-cânele în lături; far lighina, bucurosă 

de a se simţi scăpată, începu să ricâte țărrâna 

cu labele şi scâse dinainte voinicului o petră 

de smarandii, mare şi frumâsă, de strălucta 

verde şi rămurată ca spicul crudă ali grâu- 

lu, ca rodul-pământulur. | - 

«Atâta fu voinicului până ce rădică de josii 

smarandul fermecatii şilu băgă în sînii ; şa- 

pol de atunci înainte tâte jivinile câte se ter- 

răscii prin țărrână şi câte se ascundii pe sub 

pământii, tâte îlii cunnoscură pe dînsul de 

stăpânii. Viezuri! cu peri! suri, lungt şi drepți 

ca ţepele, şi. bursucii somnoroşi, carii essii 

numai n6ptea din vizunit; şderii pădureţi cu 

blana ruginiă, dâsă, mâle şi frumosi nettedită, 

şi vidrele colțate de pe malul bălților; nevăs- 

tulcele cu trupii prelungii şi mlădiosă și cu 

guşe albe, care se furișesă printre răz6re, 

vânând cuiburi de păsărele, şi veveriţele 

şugubeţe, cu câda vâlvoiti, care sarii sglobiy 

pe crăcile copacilor, ronțăindi alune, ghindă 

şi scoruşe; pinţele cu labe scurticele la peptii, 

Yar la spate cu pictorânge care, când âmblă, 

se saltă ca locustele, și căţeii pământului,-de 

le dice şi şuiţe,-caril scotii capul la ameqi din
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găuri, ca să latre la:s6re; apoi mişunii cei cu 

gropanele pline de grâne, şi șobolanit din 
smârcuri; tâte lighi6nele, până şi cârtițele or- 

bețe și aricii ghimpoşi, ba chiar şerpil, guşterii 

şi şopârlele, tâte i se arătaii lui în calle, ssii . 
"ca să'lu slujrască la vre o trebuință, sei ca 

să pâră de mâna luY, când avea plăcere de 
-xenatii. Cu dinsul vulpile îşi chieltuiati de 
_pomană şi viclenia minţer şi fuţela picYorului, 
căci de fiă-care minciună a vulpe, elii află 
pre lesne midlâce o mită ca să! viă' de haci. 
„Apoi şi cu ursul celii maY s&lbaticii, el îşi! 

făcea jucăriă; foră secure, fără cuțitii, el intra 
:semeţă în vizunia lut, se lua cu dinsul la luptă 
„dreptă şi în totii Wauna ursul cădea mortii la 
pămentă, 

« Astfeli prin văsduhii, astfelii pe sub pă- 
- “mentă , elii era mal tare, elii era ma! mare ; 

„de acela şi traiul luY era acum și may multii 
„porniti pe venătâre. 

« Când fectorul de împăratii trecea pe delul 
Bellaurului, d'a stînga Slănicului, lighiâna 
„cea în'ricoşată, cu o falcă în ceri şi cu alta 
în pămenti,



— 221 — 

şerpâică cu soldi! veri, 

— să n'o vedi, să n'o visezi! — 

__ de grabă se svărcolia , se pitula şi se afunda. 

până la gurile fadului, ca să nu o veqă vitezul 

vânătorii, să nu'Y reteze cu paloşul, şepte ca- 

pete şi să nuY stingă şepte sufflete. Ori cot 

de multă se silia dînsul ca să! apuce înainte, 

Yazma fadului prididia cu fuga şi vornicul re- 

- mânea mereii să'şi scâtă necazul pe păserile 

cerului şi pe lighi6nele pământului. Da di 

peste di şi nu pute nimeri. 

«Aşa mat păţi într'o n6pte şi adoua-di, de | 

crudă şi de mâniă, se porni de pe delui Bel- 

laurului în josti, când abi€ se miji de dică, şi - 

ajunse de odată cu dtorile, când: se deschideaii 

florile, la vallea sterpă şi pustiă a Piclelor 

de glodii.. | 

«Decă nu sciți şi n'ați vădutii, să vă spuiti 

ei că acolo "şi a aşedatii Necuratul cazanele 

cu catranii şi cu smâlă clocotită: pe sub pă- 

mânti gîilgâre şi ferbe glodul norotosti, mat 

rece decât ghtaga, mal negru decât ceța; 

aport, pe guri căscate prin totii ocolul acelei 

văl fără de scursre, țişnesce tina în susă, 

când de o schi6pă, când de o-palmă, când de
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ună stânjeni şi mai multi; la fiă care gură 

împrejură sa duratii moşoroiii, și balele că 

trănite pe care Uccigă-l-tâca le scuipă din 

văgăune, se scurg năcleite d'a lungul movi- 

lițelor, se adună în nomolă, se usucă; de vântii, 

se crapă de sâre şi așternii totii fundul văi 

cu o humă sură şi jilavă, pe care nu se prinde, 

Dâmne feresce! nici troscoti, nic crulint. 
«Când, de pe culmea vecină, feciorul de 

împărati făci ochi r6tă d'asupra văi urgisite, 

elii vădu o bistă căpridră rătăcită, călcândii 

“cu sficlă prin nomolul uricrosă alii mocirlef; 

mat departe, o feră sălbatică, unii risă sta 
stîrciti la pîndă; părul de pe dinsul, lungii 

şi subţire, albii şi cu pete negre, se sbârlise 

în susii ; urechile ţuguiete cu pămătufuri de 
peri negrii la verfi, se rădicase .drepte, şi 
ochit lut, vil şi pătrungători ca ochii de femeiă, 

scăpăraii scîntele. Numai în duoă trei sărituri 

de pisică, eli ajunse căpribra, se acăţă cu 

ghiarele de peptul ef, își înfipse dinţii în be- 

regată şi se gătia să'! sugă cu desfătare sân- 

gele din vine, când vornicelul învârt! răpede 

praştia ca so isbtască în fera. Dar ochil rîsu= 

lui, care vădit şi. în megul petrelor, zărir& ce



i se gătia ; elii se smulse de la peptul că- 
pri6ret şi începu să latre în limba lui de feră: 

: aImpărate, luminate , 

«Nwmi lua gilele tâte; 
«lea-mi-le pe jumătate, 

a Că'ţi vojii da eii nestemate, 

« Chiar pâtra rubinului, 

„a Colcotirea sângelui!» 

«Ș'acum, pentru a trefa Gră, feckorul de 
împ&ratii Yertă viaţa rîsulur, precum Yertase 

pe a vulturului, precum Yertase pe a dihoru- 

lui ; el strînse praştia pe mână, far fera, ve- 

selă şi mulțumitâre că scăpase cu gile, scă- 

pără din ochii ei o pâtră de rubinii, mate și 

frumsă , roşiă şi viiă, mai roşiă decât fraga 

muntelui, mai viiă decât pera focului şi în- 

tocmai ca sângele voinicului. 

«Când o luă vornicul în mână şi o băgă în 

sînt, pare-că îi may crescu de o schi6pă inima 

într'însul. De aci înainte tâtă firea cu sufflare 

era preda lut. Tâte ferele pe care Yuţela sân- 

gelui le împinge, în fuga lor, a se aşterne 
pămentuluy, ca &rba câmpului. la 'sufiarea 
vântului ; tâte cele care trăiescti din versarea
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sângelui; tâte câte din sânge îşi feati puterea: 
şi prin sânge o şi perdii; tâte se suppuser& 

şi ele la voinţele voinicului, ca păserile ceru=. 
 1ux, ca lighi6nele pământului. 

« Dinainte unul așa minunati vânătorii, 

cerbit de la munte 
plecaii a lor frunte; 

mistreți! colțaţi 
cădeaii împroșcaţi ; 

capra săltăreță 
nu scăpa cu viaţă; 

lupii din pădure 

„picaii sub secure; : 

epurii fricoşi ... .: .2 

" Cam pe aci ajunsese cu povestea Bisoce=- 

nul mei, când de odată audiremii, la spatele 
nostru, o detunătură de puşcă, urmată de unii 

“Donner — “Wetter - Saperment ! exprimati cu .o 

energiă de adevăratii granatirii kesaro-kră=- 
iescii, Ne întorserămi Yute ochii înderătii ; 

dar nu mat era nimeni ; tovarășul mei nemţul. 
se făcuse nevădutii. 

— «Sărăcuţii de matca mea !n-strigăi din 

băierile inimei Bisocenul,-s'a răpus domnul 

«Iningerii, "—(Acestii fel găsise elii cu calle-
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ca să localisese titlul de inginerii- alii tovară= 
şului mei.) 

Alergarămii de grabă la locul de unde ve= 
nise sgomotul şi, sub o tufă, găssirămii pe 

nemții resturnatii pe spate, dândi din mâni 

şi din pici6re ca să se sc6le; alături era puşca 

lut din a căru! ţevă esșia âncă fumi; puginii 

mai departe se tăvălia o păserică, printre 

fulgi! ei răssipiţi pe erbă. Callul, de pe care 
căduse. inginerul, se zăria departe în valle; 

"cu ştoa pe dînsul, elii apucase, veseli şi în. 
g6nă mare, drumul casei, lăsându căllă- 
rețulu libera facultate, scii de a remân€ unde 
căduse, sii de a 'și urma callea cu ori ce altii 
midlocii de locomoțiune. 

- «Bine prietene, = disseiii însferşitii ei pă- 

ţitului, după ce constatarămii că nu se află 
nic! o primejdiă ,- « fă-mă să înțellegii ma! ân- 
« tii, cum a! cădutii de pe callii?- Aporpen- 

« tru ce al trasii cu pușca? - În sfârşitii pentru 

«Ce te” af depărtatii de noi?” - La t6te aceste 
“întrebăry, elii nu avea altii rspunsti de cât: 
= „Asta, dă, nu sciil!? - | 

Călăuzul nostru nu era mat puginii curiosi 

decât mine ca să afle cum se petrecuse lu= 
15
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crurile ; dar elit celii.puginii găssta însuşi pen-- . 
tru tâte, câte unii cuvântii de respunsti şi de. 

mângâtere. 

 aLassă, Domnule; ne e.nimicii, că al că- 

« dutii, pe spate şi te a! răzimatii în cote. Răi 
e era deca cădea! pe brânci, că putea! nasul” 

« săli frângt, | 
- Căutândiă apol prin €rbă, elit dete peste 

păsărica rănită şi jumulită ,. care se svercolia 

ca vai de dînsa; era o bictă clocârliă. Biso- 

cenul luând'o în mână, cunnoscu îndată :ca 

era uccisă ,.nu de alice, ci de ctocul gaiţei: — . 
a Cu bună semă, Domnule, domniata a! vrutii 

" «să tragi în pasărea răpitâre şi nu vel îi ni 
« merito; dar lassă, că nu e nict o pagubă. 
a Vânatul celii buni totii alti domniei tale a 
« rămasii. Vorba românului: nu e pentru cine 

« se gătesce, ci pentru cine se nimeresce.» 
Dar ne&mţul se apăra că elii n'a trasii de felii. 

cu pușca, că pușca s'a trasi singură și că, din. 

aceta, callul speriindu-se, a săritii şi "i a, 
trântită josii, unde "li a şi lăsat f&ră ruşine: 
nici pă&catii. 

„= «Lasă, Domnule, că şi aşa e bine !- dicea 

Bisocenul. - « Domnita totii nu rămâ! păgu=:
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“«başii, că, și decă n'a! datii în vânatii; vâna- 

a tul ţi a picatii din cerii jumuliti gata. Ş'apot 
„ despre cădătura, să n'aYbi vre o mîhniciane, 
«că pământul. nostru românescă” e bunii de: 
a obrântelă; 

„ Cine cade pe elii josii : 

Se scâlă mai 'sănătosii.» 

Şi întradevării, Domnul iningeră , se rădi- 
case tefării şi fără vătămare. Se.vede că som- 
nul îlii podidise pe când Bisocenul îmi poves=. . - 
tia basnul, pe care el nw'lii putea pricepe; și 
astfelii, pe nesimţite, rămăsese în urmă denot. 
Pe când dar nemțul moţăia căllare şi callul 
îşi urma callea în ţicnă, o veselă ciocârliă se 
legănă prin aerii , ciripinda la s6re, întocmai 
ca şi clocarlia cea din gragi6sele. 'strophe ale . 
glumet lui Ronsard: 

He Dieu, que je porte denvie.. 
Aux plaisirs de ta douce vie, 
Aloitette, qui de Pamour . 

Degoizes dâs le poinct du jour, 
Secoiiant en Pair la rosse 

Dont ta plume est toute arrousce! 

Devant que Poebus soit leve .
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'Tu enleves ton corps lav€ 

Pour Vessuyer prăs de'la niie, 

-'Tremoussant d'une aile menue 

Et te sourdant ă petits bons, 

Tu dis en Pair de si doux sons 
Composez de ta, tirelire, 
Qutil n'est amant qui ne desire 
'T” oyant chanter au Renouveau, 
Comme toy devenir oiseau.?) 

. S'a întâmplatii ânsă ca, în locit de poetict 

amanți, cfocârlia n6stră să fiă audită numai 

de-o gaiță flămândă şi, în casul de facă, ur- 

niașul Banului Mărăcină se vede silitii să trecă 

Iyra în mâna strămoșului săi Virgiliii, ca să 

sferşiască acesta istoria. - 
Pasărea vrăjmașă se răpedi, sbferândi prin 

A — 

*) P. de Rousard,; VAloiiette, printre poesiile numite Gaietâa 

ou Gaillardises: - ! 

Hei! Domne ce multi învidiesii Spre ali sterge de nuori, 
Plăcerile duleei tale viăţi, Cletinându'ţi aripele mtrunte 
Clocarliă, care despre amoră Și săltându-te în mică sărituri, 

Cânţi dinai de diminsţă, Tu spulîn aerii aşa duleicântări 
Scuturândii în aerii roua In a ta veselă ciripire, 

Cu care e,stropită penna ta!  Incât ori ce amantă arii dori, 

Mai nainte ca sorelesărissară Când teaudecântână primăvera, 
Tu înalți trupu'ţi spălatii Ca tine să fiă păstrică,
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aerii, ca să prindă pe cântăreţă, şi acesta; mi- 

titica , în zadarii cercă săi scape prin fugă; 

Quacumque illa levem fugiens secat aethera pennis, 

Ecce inimicus, atrox, magno stridore per auras 

Insequitur Nisus.) 

La țipetele de bucuriă ale-gaiţer, la văită- 
rile s&rmanei cYocârlii, somnorosul, plecatii 

pe oblâncul şăler, tresări şi, în mișcarea 1 ză- 
păcită,, îi cădu pușca de pe umeri; cocoșul se 

lovi de scara; împlutura se descărcă cu sgo- 
motil; gaița şi callul se speriară amenduo! de 

odată: una lăsă preda să pice din clocit ; cel- 
-alti trânti josii pe căllăreţii, şi astfelii venă- 

torul fără voiă şi vânatul neaşteptatii se în 

telniră alături, pe erba verde a plarului. 
Dar callul, ca şi gaița, își vă&du de callea 

sa şi tovarășul meii rămase pe josti. De aceta 
şi Bisocenul ,- carele «ra cam attinsii în amo- 
rul s&i propriii de povestitori, prin somnul 
inginerului, - îi spunea drepti mângâiere : 
= « Vegi, Domnule iningerii, deca domnia-ta 

*) Virgilii, Georgic. IL. v, 406-408: «Pretutindeni unde dînsa 
fugindii ușurică, tăiă văsduhul cu pennele sale, €tă și inimicul 

ei, crudul Nisus (eretele) o urmiăresce cu țipete mari prin aer.» 

.
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a Sciat românesce şi ascultat la basnul mei, - 

- “anu erat să pați atâte nevoi! Dar fiă! cand 
« este vorba despre vânătâre, apol poţi să te 

'a lauqi că eşti născutii cu tichia în capi, și 

Venătorul norocostt 

pe „Amblă buctrosii 

: i Pe jos.» 

Astfelii ne urmarătmii callea spre Bisoca.



XI 

Eramii acum tocmal pe culmea delurilor 
“sub care se adăpostesce, ca într'o copaiă, sa- 
tul Bisoca. Gata a cârmi la drepta, ca să. 

coborîmii în sati, aruncaiii împrejurul mei o 
lungă şi mulțumitâre privire, voindă să'mY 

Yeaii ast-felii sera-bună de la întinsele prive- : 
lişti ale platului, mai nainte de a le perde cu 
totul din vedere. 

Serele appunea drepti dinaints nâstră ; 
cercul lu! roşaticii scăpătase pent pe zarea : 
orizontelui şi radele“, calde şi senine, pare- 
că se aşternuse peste totii șesul răsăriteni 

alti ţ&rrei,, care ni se destindea acum sub 

ochi. De pe acestă tăpșanii culminante de un=
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de munţii Săcuieni cotescii spre ţerra Vrancei, 

totii Bărăganul, totii câmpul Brăilej, totii şe- 

sul Galaţilor, cu matca Râmnicului, cu vallea 

Buzăului, cu lunca Siretului, t6tă acea lată şi 

Gblă câmpiă, se arătă scăldată întro lumină 

gălbuiă şi luci6să, ca faga unei uricşe sinir de 

auri ; printr'insa, liniile şerpuite ale rîurilor 
se desprindeai ca fire .creţe de betslă argin- 

-tiă, Yar suprăfaga nettedă a apelor sărate din 

Balta-Albă şi din Balta-Amară oglindiaii ca 

„nisce ochiuri de sticlă, ferecate în midlocul 
dauritei table.. În depărtarea: cea ma! afun- 
dată, delurile .dobrogene,. tivite cu abur6sa 

corde a Dunărei, încingeaii , ca cu unii cercii 

plumburii, acestă curiosi tabellii, alii cărur 

aspecti devenia cu totul fantastică, prin neo-" 

bicinuite şi metallice reflecte. _- 

Mai aprâpe de noi ânsă, sub forme şi cu 
colori mal reale, se vedeaii, pe vârful Biso- 
„el şi pe ali Ulmuşorulur,. mar! petrâte sure | 

şi murgi, unele grămădite la unii locii ca tur-, 
me de vite adunate la r&paosii, altele răsipite 

prin livegi, ca vacile când pasci pribege. A- 
pol, sub aceste muchY, la stinga, pămentul 
se lăsă la valle, în costişă şi prip6re gradate, 

'
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penă se cufunda în sghiaburile multii umbrite 
ale Râmnicului și Romnicelului; toti pe acolo, 
da locul ce se dice între ROmnice , se zăriaii. 
âncă poiănile fragede şi verdi ale Năculelor, 
adăpostite sub stînci roşcate, care se numescii 
Petrele-Feter; şi în fundu de totii, înălțându- 
se în albăstrela înnegurată a cerulu!, se per- 
deaii culmile pădurâse ale Steşicului, învelite. 
în umbre viorii, civite și negre. “ 

Preâmblându'mi ochi! , când preste şesul 
cu străluciri şi cu scîntete, când prin munții 
cu tainice și rtcorâse rade, mă aşedasemii 
pe unii bolovanii de petră şi aşteptândii să 
dispară cu totul sârele, nu mă puteamii să- 
tura de asemene priveliști, ce not, orăşanilor, 
ne este datii. arare-ori a le vede; dar calău- 
zul nostru scia că n6ptea are să viă fute şi că 
scoborişul până la sati ne va cere, prin în- 

_“tunerică, pâte o oră şi ma! bine; de aceta elii 
ne îndemnă'să ne pornimii îndată, Şi dreptii 
mângâiere, îmi spuse că are tocmai vreme ca: 
să isprăvrască şi basnul celui. cu Fectorul de 
împăratu , norocosi la vânat, pent vomi 
sosi de-valle. Sa 

—. «Bine dict, bădiţă ; — îl respunseiii; —
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«negreşitii că trebuiă să milii spul totii, deca: 
«mal este, Dar stă!! unde remăseseşi?.... . 
«pare.că începuseşi a îndruga o şireteniă de: 
«lighi6ne ca: cea din hora dăsgovelei : 

Ursul cu cercet . | 
Amblă dupe miei, o 

" Lupul cu cimpoiă E 
:. Amblă dupe ot,. 
Vulpea în papuci 
AÂmblă dupe curci, 
Ş'unii iepure schiopi, 
Întrunti: vârf de Plopii, 
Treeră la bobi, 

«Aşa este ? ) i 
- «Cam așa, dar. ar nu prâ;- îmr răspunse: 

muntenul perdându'şi 6re-cum sărita, în urma.. 
glumeY mele, de care mă şi cătamii , Şi SCăr=. 
.Pinându-se la cefa ca omulti care stă la îndou-, 
YElă. - « Pe semne, borerule, - - adăogă elii, - «ţi: 
Sa .făcutii. urîtii unde ami totii spusii anume 
tote solurile de. păsări și de jivine care tră-. 

„iescii pe la noi, la munte. Dar de! ce să 
facii eii, deca așa e basnul? Va să "luă sputiă. 
şi eul dupe cum este rOndul și datina lut. D'a- 
cum înainte âns& nu mai avemii nimicii a face
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cu lighionele cele cu patru pici6re, nici cu - 
cele multe sburătâre ; destul: numat să vă fiă 

în scire că Fectorul de împeratii nu.avea se- 
m&nul s&ii pe lume la ale venătârei. Când 
dabis dă, cu gândul să facă vre-o isbândă la 

vânatii, voința pe dată i se și împlinia; d'a- 

„ „cela şi lumea întregă, când pomenia despre : 
dînsul, nu % dicea într'alt-felu pe nume, ca: 

Fectorul de: impărati, celii cu norocii la 

vânatii ! 

„De va fi stati o lună, Sci unii annă s€ă . 
duot, petrecându'și viața fără alte nevoi de- 
cât numa! cu plăcerea și cu mângâlerea de a 

prinde şi de a uccide fâre pădureţe şi păsări 
cântărețe, cine va sci, spună-o. Pe nor ceştia, 

. plăfaşi şi vânători de la munte, atâta ne tată 
capul că omul la vânătâre, fiă pe gerii şi nin- 

s6re, fiă pe nădufii 'de sâre, nici nu prinde 
veste ca ce timpi mal este, nic nu vrea să 

sciă cum are să'Y fiă, nici nu bagă 'n semă la 
muncă de 'lii chiamă, nici că tea aminte de 

ori-ce cuvinte, ci veselă. omâră vremea care 
„sbâră, fără grijl trăiesce; pe pământii dom- 
nesce, şi e la vânatu ca și împăratii. 

«Acum, daţi şi domnia-vâstră cu socotela,
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:deca chtar no&,- nisce bieţi păcătoşi plini de 

trude şi de nevor, - vânătârea ne . ogelesce 
suffletele și ne răpesce minţile, apoi ce încân- 

ticii de fală şi de vitejiă trebuiă să fi fosti pe 
volnicul feciorii alii. Dâmne! Negăi! Veseli 
și votosă la inimă, ageri și vîrtosi la trupii, 
elii zimbindi esșta dimincţa din palatele pă- 
rintesci, zîmbindiă se înturna sera la maică-sa 
înapoi. Așa viaţă, lină şi neturburată, dor' că 
în rafii pote să mai [i gustatii cineva. 

« Dar grijele şi mîhniclunea lăsataii vreo 
dată multă vreme pe omii fără ca să se lege 
de capul lui? Firea omenescă așa este ea de 
la Dumnegeii osândită, ca să nu plutrască ne- 
încetatii ușori, ca fulgul pe apă, şi să nu calce 
mereu totii pe că! desfătate. Căci, acolo unde 
este poiana ma! înflorită şi cu frundari aco- 
perită, acolo e şi cursa priponită. Dar într'însa 
fără ca s'o veqi; te apucă, te glodesee şi une 
ori chiar de rea nu vrei să o credi. 

«la să vedeţi acum în ce feli păsul avea 
să li ajungă pe voinicelul nostru, şi cu ce gin- 
gaşe amăgiri avea să sece puterile şi să'Y 
stingă fericirile. 

aÎntr'o scră ca cea de astăd, pe la appusul
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s6relui, ca acum, elii şeduse să se odihnYască; 

pe unul din petrâlele măcinate de pe delul: 
Ulmuşorului, tocmai d'asupra gârliciului de 
petră, căruia îi dicemii no! grajdiul Zmeilor, 
fiind-că acolo se adepostiati odinidră , în vre- 
mea de demultii, ferele cele aripate. - Şedea.: 
elii şi privia.. în josii cum negurele întunecaii 
treptată văile şi culmile, când vedu trecândii . 

încetinelii pe d'asupra capului săi, o porum-: 
biţă, uș6ră și albă ca spuma laptelut la mul-: 

s6re, ca florile crinului la radă de sâre. 1 se: 
făci dorit de acea păsărică şi ca s'o prindă de: 

viiă , puse mâna în sînii, la zamphyrul celi 
fermecatii ; -dar ea, uftându-se la dinsul cu 

_ochY dulci, fermecători, gunguni galeşii în: 
limba er cea păsărescă, şi! dise: 

«Ah, volnice, voinicele, 

«Nu opri căile mele; 

- «Ci te lea dupe ali meii sborii ; 
« Căci, cu sînul plinii de dori, 

«Te chiamă să'ți facă darii 

«Unii scumpi, albii mărgăritarii , 
«Mândra Fata petrelor . 

«Din vallea Năculelor.? | 

a Aceste cuvinte, așa dulce şoptite, deştep=
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tară în inima votnicului unii fremăti necun-. 

noscutii ; în sînul luY se aprinseră dorinţe ne- 

desluşite, pe care până în. cesul acela nict în 

visii nu le încercase, Foră dea mai sta să 

cugete, elti se rădică tute în pici6re; sângele 

i:se încinsese ca focul -prin vine; peptu't sv&c- 

nia; în totii trupul simția unii avEntii neînstru- 

natii ce'li pornia să mergă suppusii şi ascul- 

tătorii la chiămarea  porumbiţei. Urmărindii 

cu pictorul pe uscatii, sborul ef lină, cumpă- 

tatii, elii scoboră văr,.sulă delur, străbăttea. 

păduri, trecea lunci și perile, şi de ce âmblă; : 

pare că mai uşorii pășta, Când rada cea mai 

târdiă a s6relui se prelingea sficță pe: foiţele 

erbet înflorite din poiana de sub stîncele Nă- 

culelor, păsărica se opri pe o răsură îmbobo- 

cită şi cu grai dulce cântătorii, strigă aşa: | 

«Tu ce plângi în stîncă,: 

«La umbră adâncă, 

« Esşi acum 'din pâtră, 

«Albă, dalbă fată, 
«Viiă şi frumâsă, 

«Blândă, răcorâsă, 

«Cu chipt luminosit, 

“a Cu trupă mlădiosă,
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cc aCu pării auritii,. 

« Pe umeri lettii.: | 

«Esşt, tată, din petră 
«Să te vegă'o dată, 

«Scumpul tăii ursitiă ;. 
„e Căcl ctălă sosită 1» : 

«Ca unii visă, ca o părere, se cobori de pe 
stîncă, mândra albă fată, naltă mlădidră ca o 
trestiâră, cu părul de aurii; cu ocht de bel- 
laurii, ruptă din sâre întocmai ca Ilena Co- 

„sînzena, De frumâsă ce era, de albă ce sarătă, 
la s6re putea! căta, far la dînsa ba! Cine % 
vede mersul, cine Y zărta chipul, cine "1 audia 
glasul, nu putea, să o priviască şi să nu o în-= 
drăgiască , nu putea să o auștă şi să nu'i se 
încreqă. 

«Cu zimbetii gingași pe guriță, cu , ocht 
galeşi şi pătrundători, venta mendra cam des- 

cinsă , pășindu ușorii şi legănatii prin &rba : 
m6le și desă a pajiştey.. Ea se opri dinainte 

- voinicului şi, arătându“ între degeţele , unii 
-- bobi mă&runțeli de mărgăritară, albă, curată . 

„şi luminată 'ca laptele la mulsâre, ca fl6rea 

crinului la sâre, ca dragostile de fată mare, 
„ea, cu vlersti dulce femeescii, care ma! lesne
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decât săgetta străpunge inima volnicului, îi 

grăi , ridendi, aşa: 

«Daţi-Paşti şi nu Vaşii da, 

a Că mă temi îlii vei uita 

-a Când la vânatii te totii plimbi! — 

«Ba Paşii da, de vrei săli schimbi 

«Cu pstra zamphyrulut, 

a Limpedimea cerului, 
«Cu pâtra smarandului, 

« Verdeţa pămentului, 

« Cu petra rubinului, 
« Colcotirea sângelui.» 

„Feciorul de împăratii rămăsese ulmitii , 

ca dinainte unei năluciri încântăt6re. Nu scia 

bine deca este deşteptu scii decă viseză. Nu! 

venia să dea credămtntă nici vederilor, nick 

audului; şi cu tâte acestea, qîna ce sta în. 

fagă, îlti privia cu ochi fermecători, aruncândii. 

prin totă trupuY, când aburi ferbinţi, când. 

fiori de ghiaă; vorba ei îl resună până în. 

sufiletii, dulce şi înduplecătâre. Pe. când ea 

cătă la dînsul şi zimbia, lut i se nălucia pare 

că câmpul înflorise şi cerul se luminase, Yar 

când ea deschise gura ca să vorbrască, pen-. 
tru dînsul, munți! răsunară, apele se turburară,



— 241 — . 

bragii se scuturară, codrii se treziră,: frungile: 
şoptirt , stelele sclipiră şi în locii se opriră; ' 
Atunci viaţa, să "1 o fi cerutii dînsa, gata şi. . 

„bucurosii era elii să Y o de, numai ca mereu. 

să. pâtă priivi la ea, numai ca în veci să o: 
pâtă audi. | 

«De grabă scâse "din sin câte-şi: trele. ne- 

stematele fermecate, care până atunci fusese : - 
şi tâtă puterea și tâtă bucuria lui, şi, fără să. 
se ma! geândiască, fără să se înduoiescă , le 

aruncă cu mulțumire în p6la 'drăgălaşei co= 
pile. Buzele e! fragede şi rumeiâre se. răsfo- 
ir& sub unii iîsii de nebunatică bucuriă, şi a 

pucândă mârgăritarul între dinții er, albi şi : 
„mărunți ca şi bobul nestematii , îl puse bini=. 

şorii pe buzele volnicului, întrunit dulce şi. 
. lungii sărutatii. 

« Atunci umbrele căldurâse şi balsămite ale 
nopței de veră ascunseră în negură şi în tă 

cere pe fericiţi! mirt; singură ,. porumbiţa cea... 
albă îl desmterdă. prin întunerică, când cu 

„vesele cântări, când cu blânde văietări; dar 
când răssărire dorile, de o dată cu florile, ' 

- porumbiţa amăgitore și la dragosti îndemnă- 

t6re ' peste ţărri Şi peste mări sburase, prin 
| 16



-văsduhii se 'depărtase, fugindii ca să nu mai 

-viă, şi luândii cu sine în veciă, scumpul, fe- 

.cYorescul darii, bobul albi de mărgăritari. 

« Dile și nopţi, luni şi săptămâni trecure, 

Fectorul de împăratii şi Fata din petră trătaii 

înstrăinați de lume, singuri singurel, elii numai 

cu dînsa, ea numai cu elii, şi altă grijă nu pur- 

tai, altă plăcere nu gustaii decât ale drago- - 

stelor lor. Cercuindii lumea întrâgă în potă- 

nița înflorită şi cu frundari acoperită de sub 

petrele fetei, votnicul năpustise codril, urise. 

isbândile viăței sale de mat nainte. Venăt6rea 

era uitată; inima lui se scăldă acum tâtă în 

.desmierdări nou! şi necumpătate. Pasări, fere 

şi lighiâne trăiaii de elii oropsite; tote se în- 

:străinase şi se lepădase de ali. lor sburdal- 

nicii st&pânii; nici una nu 'lii mal cunnoscea, 

nici una nu 'lii mat ascultă; dar nici lut, ne- 

socotitul,' de ele nui mai păsă. Arcul şi să- 
getţile, ghi6ga şi praştia stai aruncate la pă-: 

mentii; rugina şi putregatul se lipise de ele şi 
le rodeaii puterea. Aşa fectorul de împăratii, 
“uftândiă vitejia venătorescă, uitândii şi casa 
părintesca, şedea dioa şi nâptea lungitii mâle 

pe covâre şi, cu capul în pâla copiller, se uită
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-cu ochit în ochii er, îi sorbia suflarea de pe 
-guriță şi'i cerea mersi să "li desmierde cu 
-cânticele sale: 

e Cântăp, mândro, cânticul, 
« Că mve dragii ca sufletul. 
« Cântă, scumpul meii odorii. 

„ Ici cu tine aşii vre să moră !» 

« Dar mulerea totii mutere !: Dă ce'ţi cere 
«că O să te certe de cei lat datii. Cu încetul 
cu încetul, începu fata a lua sema că sufletul 
'volnicului se înmuiase la dogorela dragostelor 
femelesci ; acum îl părea r&ii şi '! venia crudă 

că Yubitul ef .nu mai era, ca ma! nainte, vite- 

jelul -platurilor, căruta lumea îi dicea cu lau- 
dă : Feciorul de împăratii, celui cu noroci 
la venati! In zadarii îi cânta ea, cu viersii 

dulce femeYesci, mândru cânticii harducescii ; 

| în zadari îli ruga să se trezlască din traiul 

lângedii şi-trândavii în care îlii cufundase viața” 
de tubire ; în zadarii îl toti îndemna ca să 

€ssă cu dinsa din pustietate, ca s'o ducă să - 
vedă lumea. Eli în brage o strîngea, dulce o 
-desmierda , şi aşa îl totii vorbra:



— 244 — 

og Facă lumea ce va face, 

« Noi trăimii aci în pace, 

« Cum ne dragii şi cum ne place! 

« Dică lumea ce va dice 

a Fericirea de aice 

„« Totii nu pote să neo strice! 
„ Spuiă lumea. ce 70 voi, 

« Noi aci cât vomii trăi 

a Fără grijt ne vomii ubi!2 

«Dar uritul, urîtul celii pociti,, bâla cea 
fără de credământii, care din plăcerile trezite 
încolțesce , sufietul îlii amărăsce, cu doruri 
se hrănesce şi la nou! plăceri rivnesce, uritul 

celii urgisitii, care usucă şi topesce, mereii şi 
necurmatii în inima copillei se prefiră şi pe 
fă ce di mai adâincii o pătrundea, în ea silnicti - 

se "ncuibă, mat amarnicii o rodea. Feclorul de 

împăratii vedea şi simţia tâte ; dar lecii sie 'şi 
nu'și sciă găsi. Fata âmbla ma! adese razna 

prin pădure și prin lived, cu fruntea înnuorată,. 
cu faga lacrimată și când se întorcea la sogul 

ei şi li găsia văitându'șt triştea, lungitii sub 

tulpina bradilor, ea îi dicea plângândii şi sus- 
pinândi: | 

—e Scslă, dragă ; scâlă, frate! 

« Nu mal totii zăcea pe spate,
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« Că 'mt ami urâtii glilele, - 
-« Mutândii căpătâtele, | 

« Când la capă, când la piclăre, 

a Când la umbră, când la s6re. 

—a Of! dragă, iubita mea! 
a Nu potă, nu potii, chiar aşi vre. : 

« BOla mea nici că s'o duce, 

„ Pân'ce tu nu ?mi vei adduce 

a Mură? albastră şi amară, 

a Sloiii de ghiagă "m megii de veră. 

—a Of! dragă, tubitul mei! 

- « Ajuta “ţi arit Dumnedeii! 

« Ei toţi munţii 1 ami călcatii,: 

a Mură? albastră n'amii aflati, 

a Sloiii de ghiagă n'amii găsitii, 

a Că pământu” încăldită, 

—, Fetiş6ră din Buzeii, 

* -« Mură? albastră ?i ochiul tăi 

a Care mă uccide rei; 

« Sloiit de ghiagă netopită. 

e E chiar i inima 1 răcită 
Și de mine deslipită.» 

“+ a Când ajunge inima să fiă sleită de 'dra- 
goste, apoi curândii pere şi mila. Fata din 

petră, sătulă şi de pustilul munţilor şi. de tu-:"



birea singuratică, visă acum n6ptea şi se gEn-=- 
dia diuliţa întregă, la locuri desfătate şi pline 
de lume, la orașe cu sgomotii, cu petreceri! 
Şi cu veselir; la cetăţi unde top să cate la. 
dînsa cu dori şi cu dragii, şi dînsa cu mân-: 
driă la toţi să se arate frumâsă şi împodobită. 
în ha!ne trufaşe şi în petre nestemate, Destulii,. 
destulii îşi închisese ea tinereţile în depărtări, . 
de lume înstrăinată; destul gustase plăcerea. 
Yubirilor ' tăYnuite. Acum inima "1 sbură, ca. 
fluturele, dupe lumină ; sufletul er cerea sgo- 
motul veseliilor , strălucirea averilor, vâlva. 
trufiilor. Astfel de dorinţe îl frământat me=- 
reii minţile, şi scimii cu toţii că ce se nasce în; 
capii de mutere, întrînsul neistovitii nu pere. . 

„Într'o dimincţă, când fectoriul de î împ&ratiă. 
se trezi din somnă, îngreutati de lângâre şi * 
de inimă-rea, fata din petra perise de lângă. 
dînsul. O aşteptă să viă la amedi, o aşteptă. ' 
să viă seră; dar umbra molifților. se așternu: 
încetinelii d a lungul pajişter, scădi ŞI crescu. 
Yarăşt, dovedind scurgerea vreme, şi nimeni, . 
nimeni nu mat veni . 

„Atunci! pricepi dînsul că copilla a fugit, 
şi "n păduri la năpustiti ; atunci vEdu bine-
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că puica a sburatii, sa dusi şi pe dînsul Pa: 
“r&pusi. Atunci în lă-întrul lui se făcăi adânci 
întunericii; în peptii , inima” sdrobită,, se în- 
colăcia ca crâmpete trunchicte de şerpe ve- 

ninosii. Dioa la sâre, elu se frămenta în du-: 

rere; n6ptea la stelle „.. din ochi îi picură 

isvorii de plânsâre, și la totii câsul, nâptea 

ca şi dioa, dioa ca şi nâptea, glasul lui duoisă 

răsună prin codril: — «Dâmnă a inimei mele, 

„«„stepână a acestor „locuri! de ce m'a! pără- 

asitii ? Unde te af dusii?. Ah, unde?...... 

Rey de mi alma, y desta tierra conde, 

2 Porque me dejas? donde vas? adânde? *) 

«Își adducea aminte d'ale e! dalbe frumu=- 

seți, dale: et dulci cântări, de dilele fericite 

pe când glasul munţilor şi ali apelor respun- 

dea cu veselii susurii la glasul copilei; pe 

când ea âmblă, legănându-se, gingaşă şi 

ușâră, pe verdeţa .livedilor; pe când ea tre- 

  

*) Tesoro de los Homaniceros Cancioneros espanoles , 

recogidos y ordenados por D. Eugenio de Ochoa; (Paris, 

1838) p. 137. Romances del Cid Campeador: 

“Rege alii sufiletului meii și alit acestei țărrăi domnii, 

“«De ce mă laşi ?, Unde te duci ? ah, unde ?»
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murândi , scutură de pe cosiţele“ bălate , ză- 

pada, ral pucinii albă decât pelița er. - Atunci 
inima lui, cu suspine, întrebă în zadarii pe co- 

dri! şi pe stînct, unde şi în ce ţerră va mai fi 

acea mândră fl6re, acea drăgăstsă româncă, 
cu faşă albă ca crinul, cu-glasă încântătorii. 

de dînă?.. . | | 

Dictes moy, oi, n'en quel pays E / 

Est Flora, la belle Romaine, | 

La royne blanche comme ung lys 

Qui chantoit ă voix de sereine, 

Echo, parlant, quand bruyt on maine 

Dessus rividre ou sus estan. 

-Ou sont ilz, vierge souveraine? 

Mais oii sont les neiges d'antan?*) 

    

      

- Dar. tâtă jalea lui cra în. deşertii ce a. 
fostă verde sa uscatii; ce a înfloritii s'a scu- 

”) Francois Villon, (1431) Ballade des dames du tempsjadis 

«Spuneţi'mi unde și în ce țârră - 
Este acum Flora, frumosa Romană, 

Regina albă ca unii crinii 
Care cântă cu glasii de sirenă, 

Echo respunde, când se face vre unii sgomptii . 
Pe d'asupra riurilor scii peste Jacii ; . 
Unde mal sint, o fecidră stipână,. - 

Dar unde mai siint zăperile de anţirţii ?»
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“ “urati, Într'acele plaiuri, în care elii găsise 
-mai ânteli 'mulțumirea, venândi şi prindândii 

cu nepăsare păseri de pre certi şi fere de pre 

pămentii ; în care, apoi își aflase fericirea la 
sînul drăgălaşei feciore, acum totul era veş- 
tedii, totul era ofiliti, totul se îmbrăcase 
într'ună gtulgtu de geră şi de întristare: Elă 
cercă să rădice de la pământii arcul şi săget- 

-ţile, ghi6ga şi praștia; dar armele eraii ru- 
ginite , puterele'i erai slăbițe , ochiul vedea 
-turbure la ţintă, brau“ nu ma! scia să nime-=: 

riască ț&lul. De odată cu nestematele, per- 
duse şi farmecul lor puternicii; fata din petră 

le luase cu dînsa .ca să facă cu ele cercet şi 

ghiordane; far eli, sărmanul, elii îşi adducea 

” atunci aminte, cu dori şi cu jale, despre locul 
- unde născuse, despre căminul unde crescuse, 

despre măicuţa dulce care pe sînul ef îlii le- 
'gănasse, despre tâte bunurile, tâte averile şi 
tâte' mulţumirile pe care le perduse; el se. 

îngrozia vedendu-se ajunsă a rătăci, ca unii - 

suffletii căllători şi fără tăriă, .prin locaşele 

sălbatice ale fârelor;, a cercă prin codril şi: 

prin pustii năluca fericirilor , şi inimaY sân- 
geră, răsipită. în târdii și zadarnice căinţe :
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Patria, o mea creatix ; patria, o mea genetris, 

_ Ego quam miser relinquens, dominos ut herifugae- 

Famuli solent, ad Idae tetuli hemora pedem ; 

"Ut apud nivem et ferarum gelida. stabula forem, 

Et earum omnia adirem, furibunda, latibula: 

Ubinam, aut quibus locis te positam, patria, rear? ; 

Cupit ipsa pupula ad te sibi dirigere aciem, 

Rabie fera carens dum breve tempus animus est. 

Egone a mea remota haec ferar în nemora domo? 

„Patria, bonis, amicis, genitoribus abero? 

Abero foro, palaestra, stadio et gymnasiis? : 

Miser , ah miser,  querendum est etiam atque etiam , 

" anime!" 

Quod enim genus figurae est, ego non quod obierim?: 

Ego puber, ego adolescens, ego ephebus, ego puer, 

Ego gymnasii fui flos, ego eram decus olei. 

. . . . . . . . . . . . . . . . 

Ego vitam agam sub altis Phrygiae columinibus, 

"Ubi cerva silvicultrix, ubi apere nemoriragus? 

Jam jam dolet, quod egi, jam jamque poenitet! *) 

  

-%) 0. Val, Catulli, Carmen ZNIII, de Ay. v. 50-13: «0. 
patriă, care mal făcută, o patriă, care m'ai născutii, pe care: 

eii, nemernicul, părăsind”o, cum facii robii. fugari când fugii 

de la stepânii lor, 'mi amii purtatii pașii în codrii de pe mun- 
tele Ida, ea să viii prin zăpeţi și prin locașele înghiiicate ale 

ferelor, și ca, să alergii, ea o furiă rătăcităre, prin adtpos- 

turilor lor; unde ești, în ce parte dle locit te vei mal fi aflândii 

aședată, o patria mea? Vederea, mea doresce a'și îndrepta urma 
către tine, în seurtele momente când sufletul meii nu seafă 

stăpânită de stlbatieai turbare. Ore ei sunt acela care de la. 
e
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Câţi alţii pa lume, își vădii, ca dinsul, vir-- 
tutea şi norocul spulberate, prin nesocotința 
lor! Când omul e tânării, eli nu sciă să pre=: 
țurască bunurile cu care Pronia cerescă, mumă. 

darnică şi Yubitâre, Pa înzestratii. Se îmbată | 
de veselia juneţeY, de farmecul frumuseţer, de: 
plăceri trecătâre, de sburdări amăgitâre şi 
deca, într'acea beţiă îşi perde sei își răsipe-: 
sce nestematele odâre cu care îlii împărtăşise 

_s6rtea, curendii, curendii în urmă, vine şi 

csul amarnicii ali căințer; ș'apor, după dîn- 
sul; se deschide, întunecosii şi rece, tăcutul ,. 
pustilul mormentii ! i 

Vous tomberez ainsi, courtes fleurs de la vie? 

Jeunesse, amour, plaisir, fugitive beaute, 

Beaute, present un jour que le ciel nous envie, 

casa mea, amii venitii pent în aceste păduri depărtate? Sunt 

eii cu adeviratii departe de patria, de bunurile, de amicii, de: 

părinţii mei? Sunt eii departe de forii, de palostră, de stadiii,. 

do gymnasii? Nenorocitul, ah, nenorocitul de mine! Plingy, 

sufiete, plângi mereii. Ce grâznica sunt schimbările co s'aii 

făcutii în firea mea! Eii eramii copillandru, eii june, eii voinicii,. 

ei băiatii; eii eramii fldrea gymnasiilor, eit eramii podoba 

luptelor ..... . Trăi-voiii acum viaţa mea sub naltele pis- 

curi ale Phrygioi, unde trăiesce ciuta pădureţă și mistrețul. 

rătăcitorii ? Multi, ah, multit mă căeseu de ceia ce amii fă-: 

cutii; multii, ah, multi mă simţii pedepsiti !»
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- „Ainsi vous tomberez, si la main du genie 

___ Ne vous rend Pimmortalite. 

Vois dun oeil de pitic la vulgaire jeunesse, 

“Bnllante de beauts, s'enivrant de plaisir; 

*Quand elle aura tari sa coupe enchanteresse , 

--Que restera=t-il d'elle ?:A peine un souvenir; 

„ Le tombeau qui Pattend Pengloutit tout enti&re. 

Un silence cternel succăde ă ses amours .., %) 

“Lacrimile de căință şi duiâsele cugetări ale 
:feclorului de împăratii, celii ce fusese odini6- 

:ză norocosi la vânatii, mă& pornise şi pe mine 

pe triste gânduri; îmi venita, unul dupe al- . 

„tul în minte, atât€ falnice visuri ale juneţer 
mele, care împreună cu anni! ce! răpedi, s'aii 
„nimicită în zadarnicul deşert . . . . 

  

*) Lamartine. ltditations pottiques: ă Elvire: 

«Veţi trece vol tote, plăpânde floră ale viăţei! 
Tinerețe, amorii, plărere, tricătâre frumuseţe, 
Frumuseţe pe caro cerul ne o dăruesce pentru o îi, 

“Veţi trece tote, deea mâna geniului 

Nu vă va da nemurirea. 
Cată cu unii ochiii de milă la junimea de rânai, 

- Strălueitore de frumuseţe, îmbătându-se cu plăceri, 
-Când ea va goli paharul eu încântările, 
„Ce va mai remâns re dintrinsa? Abic o amintire. 
Mormântul ce o așteptă o va înghiţi întregă, 
0 eternă tăcere se va întinde peste ale ci amoruri.»



— 253 — 

-Eheu, fugaces, Postume, Postume, 

Labuntur anni... %) 

. 

„Dar era n6pte în tâtă puterea când înce= 
“pură a ne saluta lătrătorii din satul Bisoca. 

In băttătura caseY arendășesc! ardea unii focii. 

mare; descăllicarămi la flăcărata trosnitâre a. 

bradilor şi Domnul Sterie, arendaşul, ne esși: 
cu plinii înainte. Intr'o mână ţinea o botă cu 

păstrovi vii, pescuiţi în pâriiele de sub pâla., 
Petrelor fete; în cea-altă purtă o cuşcă cu 

Yepuri de casă, plocâne trămise de la starițul: 

unul schitii vecinii, carele hrănesce în curtea. 
mănăstire! acestii vânatii, rarii în țerră la nor” 

şi botezati de Codicele. civile art. 468, cu - 

numele de lapiniă, finiți pe lingă casă ; Yar de: 

«“Dictionnariulu limbei romane, elaboratu ca pro-: 

iectu, dupe insarcinarea.dăta de Societatea «Academica - 

Romana» (pag. 991) cu acela, totii aşa de pu- . 
cinii românescii, de : «'Cunicule seu cunicle, spe-: 

«cia. de animali din genulu ispurelui , forte. 
« assemine cu iepurele şi de acea-a numitu pre: 

  

*) Moraţii, Carmin, Il. sv: «Vai, răpedi, Postume, Pos-- 

tume, se scurgti annii. .... .
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„„ a locurea şi iepure de casa, fr. lapin.» Aşi dori 

-să sciti care sunt locurile unde, vorbindu-se 

_românesce, se mal dice şi alt-felui, adică bună 

„Gră cunicle şi lapini? | 

Dar Domnul Sterie , din tindă, ne poftesce 

“la mâncare. Drumul şi gândurile melancolice 

mai secati la stomacă; me grăbescii dar a 

intra în casă,. unde ne aşteptă mesa care stă 

„de multă întinsă. 

Fiind-că tu ânst nu al fosti poftiti împre- 

ună cu mine, te lasii afâră şi, drepti mângâ- 

“Yere, Îți trămitii de departe, ca hrană întel- 

„lectuală, aceste iot încarcate, însogite și cu O 

„prietenescă salutare . . . . - Cam slabă şi cam 

.s&rbădă mâncare! : | 

- Dar să fiă cu Yertare, 

Că suntemi la venător=.
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Post-scriptum. = Nu mă iertă consciința. ca 

să nu îndreptesti o errâre ce s'a strecurat: 
-în paginele de ma! sus. Amii disii că la not 
„guvernul nu s'a occupatii nici odată de a re- 

gula vânătârea. Mami înşelatii. R&posatul 
-C., Negruzzi, carele nu a fostii numai unii 
“scriitorii plini de talentii, de spiriti şi de“ 

inimă, ci a mat fostii şi directore ali Oficiului 

“Statistici din Moldova, ne dă, în scrierile sale, 
-următ6rea notă plină de interresă şi sprijinită 

pe calcule nediscutabile: 

„De la 26 ianuarie 1841: până la sferşitul 

«lui decembre 1845 , s'aii uccisii, dupe cata- | 

.«logele VistierieY, acești lupi: 
« În annul 1541, 113 lupi mari - 
a o O 1842,. 198 idem 

a o 1843, 318 idem 59 pu! 

a pp 1844, 340 idem  1rLidem 

a 1845, 261. idem 101 idem 

1230 lupi mari 271 pu! 

Totali 1501. 

aşi s'a plătită din Vistieriă 18450 lei pentru 

11230 lupi mari şi 2032/, lei pentru 271 

«puf. În totalii 20,482"/, ler.



— 236 — 

«Să vedemii acum folosul acestei legiuiri.. 
«Să închipuimii că fiă care lupi era să 

«mănânce pe annii câte 12 of. Pare-mi-se că 

«sânt destul de moderatii. Care e lupul ce 

aS'arii mulţumi cu o 6re pe lună? În cinclannY' 

«vine de lupii câte 60 of, care pentru 15or 

«lupi face 90,060 ol. Socotindi acum 6iea 

«câte 20 lei, face 1,801,200 lef, din care: 
«scădendii 20,482 '/, lei, preţul capetelor a 

«1501 lupi, remâne folosii 1,780,717 1/, ler.» 

Totii cu acestă occasiune, autorul Pecatelor 
Zinereţilor mal povestesce şi o istoridră pe care 

amii socotitii că. nu va strica să o transeriti 

aci, căci ea va fi ca păhăruşul de Fine “Gham- 
pagnc, dupe unii prândi îndesati şi anevoiă 

de mistuitii,-rudis indigestaguc moles ! 

Etă ce scriă Negruzzi î în luna lui fevruarie- 
1846: 

« Viti de la venătâre, prietene, unde amii: 

«împuşcată ună lupii. Dămi voră decr săi” 
- avorbescii despre eli. 

«T6tă lumea cunnâsce lupul, fera astă car=. . 
«nivoră şi nesăţi6să, dușmanul păstorilor şi. 
« gr6za oilor. Din vremea regelui Edgardii, la.
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«annul 966, lupii nat mal vădutii pământul 

«Engliterrei ; și când, în tâte staturile Euro- 

«pet, eraii proscrişi, numai în Moldova,-sunt. 

«acum cinci anni,-viățuiai ca în sînul une! 

«„republice, încât era'o b/agosfoveniă cum lupi! 
«Şi jidaniă cresceai şi se înmulțiati! AnsE la. 

«1841, ministerul trebilor din lăîntru făcu a 

«legtuire prin care se puse preţii capului de” 
«lupă. Țerranii începură a uccide, păstorit 
«a fi mal liniștiți, şi oile a dormi mai fără. 

aŞTiJă. 

«Spuni - - nu sciti dee aşa,-că lupit vădându 

«osânda ce li se pregătesce, ai allesi o de-. 
« putaţie dintre et, care viindii î în capitală , 'ȘY 

«a tocmit unii vechilu ca să le apere dreptul 
ace 'ŞI închiputa că ai. Acesta lea făcutu o 
«jalbă lungă şi lată, în care dovedia tetra- 

« gonicesce că, de la descăllicarea lut Dragoşii 

«lupii ati trăită în bună pace în erră, că n'a 

«mat făcutii nimeni sprafcă ca să vedă câte o! 

«S'aii mâncati; că de vreme ce lupi! sânt 

«lăsaţi ca să mănânce oi şi oile ca să fiă mân- 

«cate de lupi, apot după tâte formele, legile 

«şi obicelul pământului, lupi! se cuvine a fi 

avolnici să mănânce of, ş. c. ]., ș. c.l. 
17
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«Ministrul Lupu Balş le. întârse jalba cu 

anadpisă dicându că obicetul pământului pote 

«sluji de lege, când nu este vătămătoriă legei, 

aşi -numa! atunci li se va lua în băgare de 

«scmă reclamaţia, când. vorii da înscrisă şi 

«chezăşiă. că nu vorii mai mânca carne, ci 

_avoră paste troscotii, ca nisce dobitâce ce sânt. 

«Deputaţi! esșiră cu 'câda între vine, gen- 
«dindi la nedreptățile Gmenilor: Viindi la 
«gazdă şi simțind apetiti, se puseră la mesă. 

« Ospătarul le dete borşii cu miel, cotelete - 

«de mfelii şi friptură de mreli. 
- «E bine! strigă unul din eY,- mai di'mi că 

«este dreptate în lumea astă. Omenil mănâncă 

«01, şi not să nu mâncămi ?» 

- «Ba să mâncaţi, domnii mei; -le dise unii 

«june suppleanti de profesorii „-omul şi lupul 
«sânt lăsați ca să mănânce carne; dinţii lor 
acei cânesci o dovedescii Eti când nu mă- 

anânciă carne, nu poti pronunga nici celui 

a dV'ântâii vers: din Eneida: | 
| Arma virumque cano, etc. 

«Din vorbă în vorbă, lupi! spuseră viitoru= 

«lut philosophi scopul solieY: lor și neisprava 

«cu care ai esșiti de la Ministru.
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« Advocatul ce 'lii ați avută era unii igno- 
«rantii, le dise acesta. — Sâint siguri că nict 

«rudimentele limbei latine, ale limbei mume,: 

anu le cunnoscea. Sînt sigurii că petiția ce 

«va făcutii era plină de barbarisme și. de 

«sollecisme şi scrisă cu slove cyrilliane. Sa! 

«vă facii et o supplică cu littere latine şi veţi. 

„vede cum voiti face capoti pre ministrul .cu 

«totă departamentul săi... 

„Indată le scrise o jalbă cu littere latine, 

«care se mântula prin acesti calamburiă: , 

Lupii te chiamă şi lupii eşti , 

Lupii dar ce prigonesci? 
» 

«Homonymul lor. ministru le rupse jalba, 

«dicându că nuY placi. poeţii şi că, cu totă, 

«cuscrenia ce el arată că arii ave cu diînsul,, 

«nu pâte călca datoria postului seii; prin ur-. 

«mare porunci unui comisari de polițiă săY, 

«întiriasca din oraşi. . 

« Ajungândii la barrieră, nenorocitele fere, 

«îşi scuturară praful de pe copite, şi lăcri- 

«mândi, tinseră labele spre ceră, cuventândă 

«acesti blestemu . . . . . 

«. . . . . . . .- .
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Aci autorul îşi precurmă povestea, necun- 
noscândii, după cum: se vede, coprinsul bles- 
temului bietelor fere nedreptăţite. Decă pe 
lângă toti spiritul și talentul ce elii avea, r&- 

posatul.. C. Negruzzi arii fi posedatii şi darul 
proorociei, elii negreşitii ară fi pusi în gura 

„lipilor uni blestemi de felul acesta: 
«Fă, Dâmne, ca toţi aceta carii aii gânduri. 

«rele asupra nâstră să fiă osândiţi, spre pe-. 
«depsa lor, a citi dintrună capătii până'ntr 
«altul, tâtă Precuvântarea la Manualul pânăto-. 
«Tului românescii ; dar totii de odată opresce”, . 

« Dâmne, de a se folosi câtuşi de puşini de 
învățăturile coprinse chiar în corpul Manu- 
aalului, căci fră de acestă a ta părintescă 
«ocrotire, va fi de acum înainte va! şi amarii 

«de nemul lupescii, în ţerra binecuvântată a 
«Românilor, unde, de la descăllicătâre, blajina 
«localnică stăpânire ne a îngăduitii să trăimi. 
«ca în sînul lui Avrami, fără dea ne mâl! 

«sastisi cu statistice iscodiri! | 
«Amin!»
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