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PREFAȚA 

«D. Hasdeii s'a apucat de redacţia unei noue re- 
«viste, dar mai ales de Spiritism, și incepe a perde şi 
«calitatea cea mai picantă a stilului d-sale: în proporţia, 
:în care devine spiritist, inceteză de a fi spiritual». 

Titu Maiorescu 

(Critice, eâiţia noua, 1595, t. MIL, piu, 54). 

Ore aşa să fie? 
Logică'i? 
Critică”i 2 
Logica : :o revistă nouă nu se împacă cu stilul picant. 
Critica : -Hasdei a perdut stilul picant din 'causa 

- Spiritismului. 
Pica Y-ar in cap să'i pice logicului critic o picătură 

de minte mai picantă! 
Renunţând de astă dată la ori-ce stil verbal, fie 

picant, fie nepicant, eii mt voiu mărgini a trimite d-lui 
Maiorescu un mare semn de întrebare cazifali stylo, 

Aşa dară: 
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-“ OMBNII DRACULUI 

Ta ce se născuse pe pămint nmul omenesc, fie 
5% dintr'omăimuţă, fie dintr'o ciupercă, fie chiar din petriş, 
destul că nu mai €ra nici petriș,” nici ciupercă, nici 
măimuţă, ci era un dobitoc mai pesus de.tâte dobitâcele: 
dobitoc cu doă tălpi pe o şchi6pă.de ţărînă şi cu o 
mie de 'gânduri în nemărginirea . cerului, — după ce 
dară se născuse pe pămînt nmul omenesc, a trecut vecuri 
peste vecuri, cine pâte să le mai cunâscă sama, și "n - 
t6tă curgerea celor dile după dile şi ani după ani, hăt-hăt, 

„Strămoșii noștri cel dela început erai fericiţi. 
Dar de ce '6re să fi fost fericiți ei atunci și numai 

atunci, pe când astădi sevaetă pină. și împărații? Apoi . 
de! Omul e fericit dacă se simte bine la trup şi bine 
la suflet, trupul tare prin_sânătate și sufletul neclintit în 
credință. Nu'i vorbă, și pe atunci li se întâmpla străbunilor 
Noştri câte un neajuns trupesc sati sufletesc: ba că pe cutare 
îl durea capul, ba că”i muria cutăruia un tată sati un frate, ba 
altele, mai mari şi mai mărunte. De n'ar fi suferință, nici 
fericire nu s'ar pricepe, căci fericirea este de a birui 

: Suferința: omul, cel tare prin sănătate și neclintit în 
credinţă, dovedesce în clipă ori-ce neajuns. Când îi suferia 
trupul, omul se ducea pe câmpsaiă în pădure, își căuta un 
fir de i€rbă „cum şi” caută cățelul saii pisica, nemeria 
şi se vindeca. Când pătimia sufletul, omul îşi rădica 
cugetul la Dumnedei, şi mângăerea era gata. Şi tot: 

47goo * | 1
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așa, de ieri pină astădi, de astădi pină mâini, cu firul 
de i€rbă şi cu Dumnedeii, cu cel mai de jos și cu cel 
mai de sus, omul era fericit, iar dracul cr&pa de 
ciudă. ” 

Şi mult se mai gândi dracul ce să facă. Nici nu” 
trecea prin cap să alerge la ajutorul muierii. Povestea 
cea cu Eva este o clevetire de-ale lui Moise, ciufutul-cei 
nerecunoscător care uita că numai o inimă de femee 
îl scăpase chiar pe dinsul din valurile apei. De când e 
lumea lume,- femeea a fost tot-d'a-una mai bună decât 
bărbațul;-=și-nu_era dracul atât _de_năucrincât să'şi caute 
o un€ltă tocmai în partea cea mai dumnedesscă a omenirii. 
Pe femeea n'ar fi putut dracul s'o înșele; şi dacă adesea 
o înştlă pe ea bărbatul, pricina este că el o prinde 
prin dragoste, și prin dragoste prindi pe însuși Dum. 

- nedeii, iar dracul nu scie să iubescă, căci de ar sci — 
mar mai fi drac. 

  

După multe vecuri de gândire și de resgândire, | 
necuratul și-a dis într'o di: bravo! și a pornit'o pintre 
Gmeni. Mergând el şi tot mergând, “iată că vede pe 
unul care nu tăcea alt ce-va pe lumea cea albă decât 
numai și numai câte un fl6c: ba vină la musce și le omora, 
ba se repedia după câte o brâscă şi o spinteca, ba călca 
cu piciorul câte un gândăcel, și așa 'şi petrecea tâtă 
diulica. Ăsta'i omul mei, își dise dracul: e prost şi e 
rei tot-o-dată; tocmai ceea ce'mi trebue mie, Și pre. 
făcendu-se într'un cărăbuș, ucigă'l-tâca pășesce încetişor 
în calea omului. Omul se repede să'l pringă. Aş! cără. 
bușul de vădut se vede, dar când să pui mâna pe el, 
nu pipâi nemic; încă o dată, tot așa; încă o dată, 
iarăși degiaba. 

— Ce drăciă să mai fie şi asta! 
-— Nu e drăciă, omule; îi respunde aidoma cără- 

bușul. Nu e drăciă. Ei vin dela Dumnedeii ca săţi 
spun o vorbă mare. 

— Dec! . , 

— Omenii voştri sint nesce gogomani. Când vre- 
“unul se imbolnăvesce, umblă zăpăcit pe câmpii și pe'n -
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păduri, căutându'și buruena cea de Ic. Nar fi Gre mai 
cu minte să se vindece bolnavul fără a umbla atâta 

— Ba da. - 
— Unul dintre voi trebui să stringă el tot felul de 

burueni şi să le aibă la îndemână. Când se îmbolnăvesce 
altul, vine la dinsul, îi plătesce o -nemica tâtă șiși 
capătă lecul. Cel cu l€curile îi gice: iea buruena cutare 
saii cutare, că dâră eii le cunosc pe tâte și le sciii: 
mai bine ce-ţi trebui. Cela-lalt cum să n'o crădă, când 
îl vede aşa de procopsit? _ 

— Se 'nţelege. | 
— Şi bolnavul se mulţumesce, şi doftorul câștigă. 

De ce 6re chiar tu să nu fii doftor?., 
Apoi cărăbușul' se făcu nevădut, “ar în urma lui, 

mult timp, se mai audia în văsduh bizăitura: 

Disce 
«Recipe», 

„. Misce, 
- Decipe, 
Caeca, 
Neca, 
Seca, 
Sic! 

Acesta a fost cea "de ntâiu diplomă de «doctor 
în medicină», 

Dracul apucă pe un alt drum. Intr'o potană el 
zăresce, aședat pe iârbă verde, un om care mănca un 
vițel întreg, iar după vițel bea o vadră de vin, şter- 
gându-se a-lene pe buze și tot cântând o doină pe nas, 
căci gura îi mai morfolia încă o remășiță de artan. Ăsta”i 
omul mei, îşi dise dracul: e lacom și € leneş. tot-o- 

dată; tocmai ceea ce'mi trebue mie. Şi prefăcându-se întrun 
cristetu; naiba începe a da tircoluri împregiurul fălticului. 

— Ce cristeiu frumos! buiguesce omul. Cum te-aș 
mai prinde, de nu mi-ar fi lene! Cum te:aș mai mânca! 
Incat de ai fi ce-va mai măricel, cât o găină, ba cât o 

"gâscă, ba cât un curcan, 
— Ei nu sînt pasere, "omule, ci vin dela Dumnegeă 

ca să'ţi spun o vorcă mare.
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— Dect ' 
— Omenii vostri sînt nesce” gogomani. „Când vre- 

unul sufere sufletesce, scâte un adânc suspin. şi se r6gă 
ferbinte cătră Dumnegei, de se mângâe. N'ar fi 6re mai 
cu minte a se mângâ€ fără a mai suspina și fără a 
se tot ruga atâta? 

'— Ba da. 
— 'Unul dintre voi trebui, să alcătuescă tot felul de 

rugă şi de suspinuri, unele mai așa, altele mai 
alminterea, după cum e și “firea suferinţei. Când cine-va 
pătimesce,. vine la cela-lalt, îi plătesce o nemica tstă și 
capătă cele -de cuviință. Cel cu tipicul citesce el la rugi 
și trage el la suspinuri ; ba mai qice încă pătimaşului: 
fă slujba cutare sau cutare, că dâră eii le cunosc pe 
tâte şi le'sciii mai bine ce'ţi trebui. Cela-lalt cumsă n'o 
cregă, când îl vede așa de procopsit? 

— Se'nţelege. “ 
— Pătimașul se mulțumesce, iar popa căştigă. De 

ce re chiar tu să nu fii popă? 
Apoi cristeiul s'a făcut nevădut, dar numai de 

„departe, de departe, se mai augiaii resunând, pe glasul 
al optulea, scârțietârele rinjete ale dracului : 

Ale-lut | 
Ale-lu! | 
Ale-lui ! 
Osana ; 

Na! 
Aghios: 

Os, 

Os, 
Oz! 

i 00%, , 
Jepos: 
De tos! 

In aceiași di dară, din mila dracului, sărmana 
„omenire a căpătat un doftorși un popă. Doltorul omora 

la musce, la brâsce, la gândăcei, şi'ndopa pe bieţii bolnavi 
cu burueni. Popa mânca cât trei, bea cât şese, ierta altora 
câte un păcăţel, iar șie'şi ierta câte șepte-deci şi șepte de
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păcătbe, și tâte acestea în numele lui Dumnegei. Cu 

doftorul, s'a dus sănătatea la dracul; cu popa, s'a dus 

la dracul credinţa! Și când se'ntâmplă din când în când 

Câte un suflet înalt, care să trecă peste tipic, rădicându- 

- se printr'o” lumin6să: cugetare pînă la Dumnegeii, pină 

la Alfa şi Omega, pînă la nețermuritul isvor ai Iubirii, 

al Dreptăţii, al Adevărului, al Bunului și «l Frumosului, 

atunci popii sberă că'i eretic. Iar când cine-va cuteză a vin- 

deca pe un frate fără să aibă o teşcherea la mână, doftorii 

îl trimit la puşcăriă, căci dinsul nu avea dreptul de 

a se băga în: 
Disce 
«Recipe», 

Mlisce, 
Decipe, 
Caeca, . 

Neca, 
Seca, 
Sici | 

Şi aşa, din acea di, fericirea a perit din lume, nu 

prin cucâna lui Adam, nu, ci prin doftor şi prin popă. 

Nu pâte fi fericire trupescă, unde nu e sănătate; unde 

nu e credință, fericire sufletescă nu pote să fie. Necăjiţi 

de bâle, amăriţi de nenorociri, Gmenii s'aă apucata se___ 
tot_certa-unit-cu-alţiis—şi cine era mai tare, acela da 

în cap celui mai slab, far viclenii legaii la gard pe cei 

nepricepuţi. Atunci, minunea minunilor! chiar dracului i 

s'a făcut milă de bicta prăsilă omenescă; și, pentru ca 

certele să se petrecă mai cu forme, mai încet şi mai 

liniştit, chiar dracul ne-a dat noue o nouă drăcoveniă: pe, 

avocat. ——— 

Am isprăvit povestea, şi tocmai acum imi trece 

un fer ars prin inimă. Cum a făcut și cum a dres 

dracul, lucrul dracului este că: fără popă și fâră doftor, 

omul nici să se nască, nici din lumea asta să se care, 

nu pâte. Ca mâine o să'mi vie rîndul să plec pe cel-lalt 

tărim, și atunci doftorul nu va vr€ să'mi dea revaş de înmor- 

mîntare, dicând că nu e sigur că eii am murit; iar popa 

nu mă va primi în cimitir, strigând că 'eii n'am fost
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pravoslavnic. Ce'i de făcut? Din ghiara doftorului şi din 
„falca popel nu va vrea pe mine să mă scape nici avo- 

catul cel cu paragraful din pravilă, căci — del — şi 
dinsul e tot al dracului. 

i IncălecaY pe-o șea 
Şi v'o spuset aşa: 

Ca să nu strig, am scris; 
Ca să nu plâng, am ris...



POVESTEA CRINULUI 

Comme Faust, je n'ai plus qu'un desir, c'est d'apprendre, 

De chercher, d'expliquer ce Dieu qul vit en moi; 

Mais en vain je lappelle, îl ne veut plus m'entendre 

Depuis que j'ai perdu l'aveugle et pure foi. . 
Lasse et pâle, je sens ma jeunesse volage + 
S'eloigner ă grands pas et, sans la retenir, 
Je la laisse passer, n'ayant plus le courage 
Ni de la rappeler, ni de m'en souvenir. e... 

„Julie Hasdeu, Lassitude. 

  

(D-şora Hasdeii pe catafalc, după natură de Henţia). 

N 
- . 

4O recuse dece dile dela înmormintarea copilei mele. 

> Şedeam, citind despre dinsa — și despre cine 

altul mai puteam ei citi în acele momente! — citind ! 

despre dinsa o notiţă publicată atunci de 'Clavel în «La 

Roumanie». 
. 

Ajunsei la locul unde se amintesce dragostea re- 

posatei pentru poveşti: ! 

«C'est charmant, ce qui montait de ce cceur virginal ; 

C'est delicieux, ce qui passait sous ce front pur! 

<On ne La su, pour la premiere fois, que lannce 

derniăre, ou, cedant a de longues sollicitations, meme.
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paternelles, la jeune fille-potte a enfin consenti ă livrer 
ă la publicit€ quelques unes de ces fraiches et delicieuses 
potsies qu'elle a enfermtes dans un reliquaire sous le 
titre de: Bourgeons d' Avril. Bien que le titre soit aussi 
modeste que lauteur, ces bourgeons sont de belles 
fleurs bien €panouies, L'€clat en est iris€, le parfum en. 
est doux; tout y est franc, tout y est jeune, tout yest pur.: 

« Voici, par exemple, les Contes deus. Des. conteș 
bleus_pour_ Mile. Julie_Hasdeu?... , 

«Dans le discours €mu — plein d'un beau soufiley 
d'oraison funebre — qu'il a prononce, au nom de la 
Revista Nouă, devant le cercueil, lorsque le cortege a 
fait halte ă I' Academie, mon confrăre Gion, du Romanul, 
a dit: 

«C'est. avec plaisir et. admiration que jai entendu, 
«lannce dernicre, Mile Julie Hasdeu discuter les hautes 
«speculations de la philosophie contemporâine, trancher 
«et €lucider avec une phenomenale pânctration les ques- 
«tions historiques et artistiques, et diriger la conversation 
«avec la richesse_ d'Erudition d'un savant de premier 
<ordre, avec le goiit ct !a grâce fascinante de la jeune fille, 

«Des Contes bleus done pour cette savante? 
<Oui, des Contes bleus, car elle les aime, elle les 

adore. Peu lui importe qu'on la raille sur ce point. Elle 
se complait dans le fantastique domaine de ces contes 
ou elle nous fait + vivre en pleine f6crie. Tout y prend 
âme et parole... 

Da; îi plăceaii ei poveştileatât de mult, încât, deja 
bolnavă, ea se apucase a traduce franusesce Basmurile 
lui Ispirescu. 

Dar acuma, — îmi disei eii — acuma când spiritul 
ei. flutureză pote lingă acestă masă, unde nu o dată 
scrieam noi amindoi în serile cele lungi de tâmnă, ea 

aşegatăla un capăt şi e la cela-lalt, acuma dece nu i-aş scrie 
ei o poveste? şi anume povestea, pe care mi-a tot frămin. 
tat'o mintea în ultimele doă nopți, când şedeam veghiând 
la patul suferindei.
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Şi luând condeiul în mână, “am scris pe un: petec 
de. hârtiă : - 

„POVESTEA CRINULUI. 

In acest moment întrâ. în odaea mea un vechiu 
prieten, care putea să'mi înțelegă durerea, căci are şi 

el un singur copil. 
* Vădendu-mă cu condetul în mână şi aruncând o 

cătătură asupra petecului de hărtiă, el mă întrebâ cu mirare: 
»— Cum? Tu mai poţi scrie ? 

i = MB pot spovedi, Spovadă, iată toi ce mai 
remâne omului în cele din urmă, pînă a nul cuprinde. 
pirotela morţii.. 

A fost o dată ca nici o dată. Aii fost un împărat 
şi o împărătesă ; împErătesă frumâsă, împtrat voinic ; 
dar er nu făceai copii. După multe ile şi mulți ani de 
dor şi de suspin, 'ci-că, în Sfirşit le-a dat Dumnedei un 
copil, dar nu un băiat, ci o fată. Ce folos! pentru a 
moșteni împărăţia, trebut sabiă, nu furcă. . 

La o septemână "după nascere, €că şi cele trei 
Ursitori_la legănul pruncei.. 

— Va trăi câtu-i lumea! dise una. 
— Va muri înainte de a fi cunoscut traiul | dise 

a doua. 
î— La măritiş să nu se gândescă, dar la însurătâre 

da ! a adaus cea de a treia. 
Mama mâşă, care augise sfatul Ursitorilor, re- 

mase încremenită : credea că so fi îmbătat cele trei 
dine de vorbesc în bobote. 

Drăguţă era copila de s'o sorbi într'o lingură cu 
apă; şi. de ce crescea, de acesa se făcea tot mai mândră 
la chip, mai dulce la inimă, mai înţeleptă la minte, mai 
cu vino'ncâce la ori-ce apucătură. Era o fl6re între 
flori, şi pace bună. Nu degtaba îi pusese şi numele 
Lilia. O Yubia împăratul de i se scurgeai ochii după. 
dinsa ; dar fata e tot fată.
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"Cei de făcut ? .dicea mereii împăratul și stetea 

întruna pe gânduri. Mai aşteptă; îl respundea împără- 

tesa — că dâră va da Dumnedeii să mai facem și un 

putu de zmeii. Trecea însă ces după c6s, și băiat ca în 

palmă. Intro qi impăratul se scarpină. la cap, se mai 

scarpină încă o dată, îşi încreţesce fruntea și dice îm- 

părătesei : scii ce, nevastă? ei am audit din bătrâni că 

o fată se preface: în flăcâii, dacă. merge în genunchi 
pînă la isvorul de unde bea apă curcubeul... — Am 
audit'o şi eii, împărate, delu Moş-Crăciun și dela Baba: 
Ana .— Ei, atunci?.. — Atunci haide să încercâm! 

Şi ai trimis ei pe biata- domniţă să cerce înge. 
nunchiată marginile pămîntului, căutând cu lăcrimi pe 
faţă, în sudâre şi'n neodihnă, minunata apă a curcu- 
beului, pe care n'o găsia nicăirea. In lunga şi obositârea 
sa cale, ea culegea flori luminâse și mirositâre, din cari 
împletia cunună peste cunună, uimind: vEdul şi răpind 
minţile privitorilor ; şi tot mergea înainte, înainte, înainte, 
dar din fată. în băiat nu se mai,schimba. - 

"Dumnegeii îi deduse un glas de se mişcaii petrele, 
când apuca ea să cânte o doină. Atâta bucuriă mai 
avea şi dinsa. Cânta, cânta mereii, şi numai cântecul 
îi mai uşura ahturile. Cânta ca apele, când trecea pe 
lîngă riuri, cânta ca frundele, când străbătea o pădure; 
cânta ca ciocârlia la resăritul s6relui şi ca privighitorea 
după s6re-apune. 

Acum .dui6sa Liliă se deprinsese cu' truda, şi în- 
cepuse eaiînsăși a crede că e cu putință să se facă 
făcâiă din fată. Lasă, mamă, — şoptia dinsa impără- 
teser —, lasă, mult a trecut, puţin a mai remas. Dar 
qilele se strecuraii una după alta, şi apa curcubeului 
tot nu se mai afla. Să căutâm un'alt mijloc, — se 
gândi atunci împăratul; — şi trimise porunci în totă 
împărăţia şi rugăminți pe la tâte ţările cele-lalte, ca să 
se stringă: la curte toţi doftorii din lume, 

Curgeati: doftorii drâiă, doftori. mari, doftori mici, 
doitori mijlocii. Impăratul îi primesce cu cinste şi'i 
întrebă : voi, cari sciți, câten s6re şin lună, -nu ca
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babele cele ce cunosc numai dâră buruienile pămintului, 
spuneţi” mi din cărţile vâstre cele năzdrăvane, dacă se pâte 
saii nu din fată să se facă băiat. De'mi veţi arătă voi 
că nu se:pâie, atunci îmi voiu lua și eii inima în dinţi 
şi mă voiu pleca de'naintea crudei ursite, care așa va 
fi hotărît, pe semne, ca nâmul meii cel vechiu și luminat 
să se stingă printr'un cap de muiere, 

Un singur doftor, ba și acela dintre cei mititei. și 
nebăgaţi în samă, respunse cu îndrăznelă: Nu se pote, 
impărate | Muiţumnesce- te cu istețimea cea firescă a dom- 
niţei, pe care nici un bărbat n'o întrece la darurile cele 
mai frumâse ale minţii și ale sufletului; dar nici o dată 
ca nu va pute să mănânce ca un bărbat, să bea ca un 

" bărbat, săi îndure sînul și plămânii câte rabdă bojocii 
şi peptul voinicului. Pină acuma tâte aii fost bune. Nu 
i-a stricat umblarea după apa curcubeului, căci a vădut 
multe şi a învăţat multe, dar mergea tot între cerul 
senin și între €rba .verde, cântând la flori şi la stele. 
De acum înainte, opresce-te, împărate!.. . 

— Dec! “Tocmai tu. te-ai găsit mai moțat! — îi 
dise r&stit: împăratul.. Dumne-lor să mi-o spună, cară: 
sînt mai ce-va decât tine: se:pâte or nu se pote? . 

Cei-lalţi doftori toți ai strigat într'un plas: s'ar 
pute, măria tal —. Şin ce chip. anume sar pute? 
întrebă din noii impăratul. — Să ne lași a ne mai. 
gândi, , ” 

Sfatul doftorilor, împăratul la spus apoi împără- 
tesei, Aii mai chiămat amindoi pe domnița, ca să' Şi 
dea şi ea părerea. 

— Lilio aragă, sufletul tatei, vrei tu să te faci 
bărbat pe deplin? 

- — Cum să-nul respunse mărcța copilă, în sufletul 
căriia se altoise de de-mult dorul cel ferbinte al părin- 
ţilor, şi mai ales asculta ea 'orbesce în tâte pe tată- 
seii, după cum și tată-seii nu-i eşia nici o dată .din'voe. 

Peste not dile şi no& nopţi, trei doftori dintre cei 
mal ţanţoşi, aceia adecă cari scrii l6curi peste lecuri 
câte la o sută de bolnavi pe ces fără a mai ave vreme
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şi poftă - de.a le :cunâsce. păsul vre-unuia din ei, se în fățișeză de'naintea împeratului, aducând cu dinşii un fel de stâlp, cu do& cuțite: încrucișate d'asupră'i. şi cu o râtă la mijloc, . pe care când o învirtiaii, cuțitele făcea: ţac, ţac. 
—. Prâ-nălţate împărate ; — dise unul dintr'inşii —- după ce anume -se cunâsce că domniţa e fiica mărier tale? 
—  Negreşit după. chip, după botul feţei, după 

chi, și nas, și gură,.. - a : — Bine; vrea să dică, capul : domniţei trebui să 
remână aidoma, şi numai trupul să i se prefacă? 

— Cam așa, PR - 
1. .—, Să chemi. dară măria ta pe domniţa ; şi să'ţi 

aducă și vr'un flăcâii sdravăn și trupeș. . -. 
« Impăratul tăcu semn, şi i se împlini porunca. 

„ Atunci doftorii ai aşedat pe. flăcâii în rind cu 
domniţa, aii pus între amindoi la mijloc stâlpul cel cu 
pricina, aşa că cele doă cuțite veniaă in dreptul gâtu- 
rilor, apoi aă întors râta ţac, țac, și cât ai clipi din 
ochi, amîndo& capetele aii fost tăiate si mutate dintr'o 
dată: capul domniţei s'a: aşedat pe gâtul flăcâului, iar 
capul flăcâului pe gâtul domniţei, şi aşa de iute, așa de 
iute,: încât capetele și trupurile n'a avut răgaz să moră, 
ci 'S'aii lipit bine-binişor fie-care la locul sei. 

Mare e meșteșugul cel doftoricesc ! . - 
i Să :fi văgut minunea minunilor: căpățina cea 
Scheșă, mustăcidsă şi voinicescă a flăcâului se mişca 
încruntată pe trupușorul. cel subțire şi alb al domniţei; 

"pe când căpuşorul domniţei, un chip de dină, se mira 
el-insuși, simțindu-se înfipt intr'o manină de trup, cu un 
grumaz de taur, cu nesce braţe numai vină, cu mâni şi picidre ca nesce butuci. N 

Halal ! strigâ împăratul, ne mai sciind de bucuriă. 
A mulţumit domnesce celor trei doftori ; a 'dato trumâsă 
zestre fetei celei cu mustăţi; apoi pe Lilia a botezat'o 
Crin, moştenitor al tronului împărătesc ; și de aci zor 
nevoe să'i caute o miresă, 

Vorba aia: capul face, capul trage. Capului i se - 
plecă picidrele, nu picidrelor capul. Trupul flăcâului,
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cât timp îl stăpânise capul cel grosolan, nu se temea 
de cald şi de frig, de vinturi și de ploi, de ori-ce greii . 
şi de ori-ce restriște. Pumnul cel gros alvoinicului turtia 
atunci pe un bivol ; Var fi turtit şi acuma la -adică, dar. 
căpuşorul cel gingaș al lut Crin: nu'l lăsa să 'omâre nici 
măcar 'o muscă.. O -vijeliă, o furtună, trăsnete și fulgere, 
îi erai nemic altă dată; -:cuma,: de sufla o bore ce-va 
„mâi: tare,: junphiul era gata. Vedi bine, ori-ce s'ar dice; 
Dumnedeii n'a tăcut: pe om din bucăţi, ci tot-unul câte 
unul din câte o singură bucată, șin fie-care bucată 
puse scaunul sufletului în cap, nu în. picidre.; 'Doftorii 
însă, afară de cel mititelși nebăgat În samă, n'o spusese 
împăratului ; şi, pâte, nici dinșii n'o pre scieaii, căci 
del ce'i pasă doftorului de suflet ? -cu' sufletul are a 
fuce popa. 

Pe când era incă fată, “umblând peste nouă mări 
şi nouă ţări după apa curcubeului, domniţa căduse tronc 
la inimă multor Feţi-logofeţi -cu părul de -aur. : De 
frumosă era frumâsă ca.o ragă ruptă din s6re, cu ochii 'cei 
mari ce scânteiaii a înţelepciune şi a nevinovăţiă tot-o-dată, 
cu gurița cea mică, al cărifa zimbet-cald-și-recoritor - --- 
te'nveselia şi fără voe! Care de care o peţise. Pote săi 
fi plăcut și ei vre-unul. Dar copila vrea cu ori-ce preț 
să se facă băiat; ș'atunci ce'i mai trebuia băieții? Ca 
mâine — își dicea ea în gândul seii — va veni vremea 
să'mi eaii nevastă, 

Și aşa s'a și întâmplat. i 
Acum împăratul strinsese la curte, aducându- le de 

prin tâte laturile împărăției sale, pe fetele cele mai 
minunate, tot una şi una, și le puse: glur-împregiur 
ca o grădină de flori, gicând lui: Crin să! Şi alegă dintre 
ele o miresă, 

Dar cine avea să alâgă? Negreşit capul.. şi măcar- 
că picidrele lui Crin: călca a bărbat, insă căpușorul lui 
cel drăgălaş judeca și simţia femeesce. Nici o fată nui 
plăcuse, - 

— Lasă, tată, pe altă dată. Astăgi, nu sciii cum, 
nu'mi vine nici una la socotelă,,, A
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“Altă. dată, tot așa. 
„Şi tot așa încă o dată. .. . | - Şi de câte ori respundea :. «lasă, tată», o lacrimă îi uda genele'i cele.-lungi.. . 
Intr'o gi şedea împăratul pe gânduri și se uita măhnit pe ferestră. Iată că trece un „dric cu şese cai, jar în cosciug era fata ceia cu -mustăţi, pe care cum a zărit'o impăratul, şi-a adus a-minte, 
— Dar de ce a murit copila? întrebă împăratul pe un cioclu. . = 
— Apoi cum să nu mOră, măria ta; că nu era nici băiat, nică fată... - 
Ia trecut împăratului ca un fer ars. prin inimă. S'a tras cu grâză dela ferestră, s'a gândit ce s'a gândit, apois'a repedit spre odaia lut Crin şi s'a uitat pe gaura ușei. 
Fosta domniţă, acuma pasă-mi-te băiat, ședea în- cinsă cu sabiă, un arc de o-parte, un buzdugan de: alta, şi cânta, cânta cu viersu'i. de pasere măiastră: 

Frundă verde de sulfină |: 
"Am fost fată ca o dînă, 
Fost'am flâre pe pămînt, 
Ş'acum nu serii ce mat sint! 
Nu mat am dile senine, 
mi trec nopţile'n suspine: 

Aş Yubi, și n'am pe cine... 
De ce mârtea nu ma! vine?.,, 

Împăratul şi-a înnecat plânsul, şi a tulit'o dela ușă. „__— Vedi unde m'a adus sfatul doftorilor ! Trebui să'i găsesc negreşit o mirâsă,.. . 
Dar când se gândia el aşa, iată că o alt-fel de miresă Întrase teptil în odaia lui Crin, i se lăsă pe pept, strinse în braţe, năbuși cu sărutările ei... 
Era Mortea, | 
Mirele nu'și isprăvise cântecul, şi nu mai sufla. 
Trăise ca bărbat; a fost înmormîntat ca o dulce feciGră, pe care a dus'o la mormint pe un car îmbrăcat numai cu alb, cai albi, crocli albi, do&-spre-deci fete în “alb împregiur, apoi cununi şi crăşi cununi.
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Plângea tâtă ţipenia de om, privind acestă grozavă ' 

nuntă a lui Crin cu Msrtea. 

Să vă mai spun re bâcetele împărătesei ? 

Împăratul nu mai semEna a om.:. pelea i se lipise 

pe 6se. : a 

Intors a-casă dela grâpă, el chemâ pe doftori 

grămadă, porunci să se aducă stâlpul cel cu cuțite, 

strinse în curtea palatului o mulţime de fiare și de 

debitce; apoi punea la stâlp câte un doftor şi câte 

o vită, învirtia râta, cuţitele -făceai țacţac, şi iată 

că pe trunchiul unui doftor vedeai cap de lup? saii de 

bufniţă saii de boii, de câne, de pisică, de năpârcă, ba 

şi mai adesea câte un măgar, Iar pe trupurile jivinelor 

câte un cap de doftor: doftor.mare.— 

De atunci, măre, se gice că tâte fiarele şi dobito- 

cele aă căpătat darul doftoricesc: când sînt bolnave, îşi 

caută ele-înseşi cu botul câte o icrbă, o mănâncă şi se 

vindecă. ar în nâptea spre Sân-Văsiiu, o singură di pe 

an când le este dat dela Dumnedei ca să pâtă grăi, 

să vedi cum tote vitele vorbesc letinesce întocmai ca 

doftorii. Aa 
De atunci sa tras nâmul doftorilor de astădi, 

în cari omenesc e numai doră trunchiul, iar capul — 

fiară _saii dobitoc. 
  

. 

povestea, mă simţiam atât de mișcat și atât de obosit, 

încât îmi era peste -putință a mă scula. “Ținend în mână 

condeiul, îmi rezemai capul de spatele szaunului, scosei 

un suspin, închisei ochii, şi... | ” 

Biitea dot ore dupii miedul nopţii.: Gătindu'mi 

- Şi am murit fără s'o sciă ; 
„Părea că'Y adormire, - 
Căci nu eram nici mort, nici viă, 

-. Simţind o nesimţire ; 
Apol o clipă n'a trecut, 

„Şi dot firl depline, 
„Dol că: întregi s'aii desfăcut 
Dintr'unul: singur mine. .
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Era un cii Încremenit _ 
Jos; cu 'condetu-În mână; | 
Sus, ei cel-lali, privlam utmit 
La faţa't de ţărână ; 
Şi mY'ntrebam : cum de putut 
Să'ndur, o Dâmne sfinte! 
Cinct.geci de an! în pelea lut, 
Ei —. inimă şi minte! 

Dar ce sînt ei? şi m'am vegut 
Icână mult-mal vie 
“A-culul mei din trecut, 
Piăpândă, străvedie, 
Elastică ne'nchipuit, 
Ne'nchipuit de fină; 
Un vis, de Mirea zugrăvit 
Din aburi și luminii 

Ochirea'mi pătrundea ușor 
Din zare pin*'n zare?; 
Citlam fățiș a tuturor 
Ascunsa cugetare; 
Eram stăpăn să mănuesc 
Acel curent supţire, 
Pe care 6meni'l numesc 
Prevăd și presimţire, 

“
 

Cât dace'n lut, turtit mereii 
De-2 vasului povară, 
Sărmanul duh cu mare grei 
ÎşI face drum afară; 
Din când în când, ca meteor, 
E! sparge negra"! scârţă; 
Pedanţit dic în limba lor: 
Materiă și forţă, 

———_ 

Cuvinte, tot cuvinte seci, 
Învălitury sărace, 
La cari voi alergaţi în veci 
Nescirea să vă&'mbrace, 
Secretul. vleţel nu'! brodit; 
Şi numat dr' poetul, 
Atunci când, este mal smintit, 

a la N 

ee >,
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E îl aflascm, Uşurat 
Prin cugete senine, a 
Simţind că's bun şi că's curat, 
M'am mat ultat la mine: 
Deşi băirân,: er..m feumos, * 
Căci ori ce urictune”. ? 

" Remase'n cu/ cel de jos, 
Gătit la putregtune. * 

"El — rece, stins, înțepenit,* 
Ş'o lungă barbă sură ; 
De n'ar fi că, aş fi numit - 
A mea caricatură ; -..: 
Şi mă cuprinse vr&rid-nevrând 
O milă. Când d'o-dată 
Un glas de:inger fluturând : 
ÎmY dise vorba: tată | 

Fra Lilia, crinul meă, , 
Mă6stra mea copilă, ** , 
Ce'mi apărea atunci când ei: - 

„_Avut de mine milă ; 
Şi revărsând în ochi! mei 
Privirea" desfătată 
Cu mit de stele şi idei, 
Îmt gise Tarăşt : tată] 

Când ea pleca de pe pămînt, 
A vleței mele viţă, 
Cap genial și sufeţ sfint, 
Frumâsă și mărâţă, 
M'a sărutat şi mY-a suris 
— Fectoră pre-curată ! — 
Dar ochişori'i s'aii închis 
Când vru să'mi dică ; tată. 

Sorbindu'1 chipul îngeresc 
Şopriam: murita 6re ? 
Să mâră ea, când ei trăesc ? 
Trăesc, când dinsa mâre: 
Ş'atunci strigal: <ne-om revedea !» 
lar mintea'mY sbucturmată 
Din gura mârtei auda: 
«La reveder CI UIOTEGA 

Soatrsta 
ntugeziisră 

Canozeșii 

    
  

       

  

t>
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Şi revederea sa'mplinit, 
Când sufletele noastre, 

Scăpând din lut, s'a întâlnit 
Pribegi pe căY albastre, 
Şi ea'm!l zimbia; apol mar sus, 
Pe braţa'm! legănată, . 
Ma! sus şi tot mal sus, m'a dus, 
Dicându'mt: halde, tată | 

Iar ei, sciind cât de cu drag, 
In lumea pămîntâscă, 
Ea asculta pe vr'un moșneag 
In limba ţerănâscă 

Rostindu'! basmurt româneştt 
Cu fost'aii-fuust-o-dată, 
Am întrebat'o : vrei povești ? 
— O da; începe, tată... 

Şi început: 
A fost o dată ca nici o dată. Aii fost un împărat 

şi o împărătesă; împărătâsă. frumâsa, împărat voinic ; 
dar nu făceaii copii. După-'multe gile și mulţi ani de 
dor și de suspin, ci-că în sfirșit le-a dat Dumnedeii 
o fată... 

ă   

— Mai dormi încă? Imbrăcat? Sint un-spre-dece 
trecute... strigă de o dată lingă mine -un glas, care nu 
avea în sine nemic ceresc, - 

— Ce, . Cum! . murmurai, găindu'mi ochii; 
și vEdui de'nainte'mi pe prietenul de a-scră. 

— Am venit să'mi citesci Povestea Crinului. 
— Vrea să dică, eii n'am murit încă?.., 

s 

 



SONATA LA KREUTZER 
(Dedicat cânelui meă din curte Cuti) 

a 

IL faut £corcher un a Mascovite pour iui 

donner du seiitiment, 

Montesquieu, Esrit des dis, 

livre XIV, chap. a. 

  

Consilierul de curte Ivan Ivanovici Kutoff,: după ultima fotografiă, 

(St. Petersburg, Neffsky-Prospokt, 73) e 

m fost tot-d'a-una darwinist; adecă tot-d'a-una, chiar 
Sînainte de Darwin, ei credeam că Omul nu este alt 

ce-va decât cea mai. înaltă manifestaţiune pămîntescă 
a aceleiaşi energii care, pe trepte din ce în ce mai in 

jos, ni se înfățişeză în alte dobitâce, în plante, ba chiar 
în cristalură. Şi nu e de mirare,că o cregusem ei în- 
ainte de Darwin, de vreme ce,. cu atâtea mii de ani 
inainte de noi-toţi cei de astădi, o spusese deja jupânui
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Moise, 'genialul Egipten, ambițiosul bastard al fitcei lui 
Faraon. 'Tot-o-dată același Moise ne dăa înţelege căla om 
femeea stă pe scara evoluţiunii mai sus de bărbat, fiind 
un animal mai perfect, -mal «modern», mai de «prima 
calitate», de Gră-ce este urdită după toți cei-lalți, ca 
trepta cea mai superigră. 

Femee | De când pe dinsa o făcuse Dumnedeii, 
* El.nu mal face nemica, fermecat de lucrul sei, 

Şi privind cu mulţumire la lumea cea zimbitre, 
Dice: ei sînt rădăcină, dar femeea este flsre |... 

Darwinist dară pină 'n virful unghiilor, eii nu mă 
împăcam totuși cu patronul mei Darwin . în privința 
genealogiei nemului omenesc. Sub raportul anatomic, 
fără îndoclă, omul se apropiă forte mult de măimuţă: 
de orang-utan, de goril, de cimpanze; dar sub! raportul 
psichic, cred ei, noi ne asemănâm mai bine cu: deose- 
bite. animale domestice, cari simpatiseză cu noi, se. 
silesc a ne înţelege, ne iubesc și candideză pentru a 
deveni şi ei Gmeni. 

Sint acum câte-va dile, ei am fost la o sintrofiă, 
unde am vădut un gentleman scurt, sprinten, țanţoș, cu 

nasul încovoiat, fără musteți, cu doue cotlete atîrnate 
de fălci, cuo căutătură semeţă, și care din când în când îşi 
umfla peptul şi 'și rădica glasul mai ascuţit, ca și când 
ar fi vrut să începă un cu-cu-ri-gu. ÎL însoţia un domn 
gras, apăsat și flegmatic,: cu nesce frumoși ochi mari, 
mari și : frumoși, “dar. plini de o. nătântâcă_ seninătate. 
El avea o gură largă-largă, cu buze supțiri-supțiri, miş- 
cându:se paralel fie. care buză într'o direcţiune opusă, 
ca și când ar rumega. D'asupra acestor buze se așternea 

o păreche de musteţi rare, pe cari le umbriaii apoi, ca 

un soiu de polog străvediii, capetele unei alte părechi 
de musteţi și mai rare, eşind pe furiș din fundul nasului. 
Când vorbia durduliul individ, resună o adâncă voce 
nasală, aprâpe ca un lung mu-u-u. Peptenătura fie-căruia 
din cei. doi prieteni era-și ea caracteristică. Gentlemanul 
Cocoş avea un moț frizat d'asupra frunții, un moţ că: 
ruia îi lipsia numai. culdrea stacojiă pentru a fi o
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adevărată crestă ; .far domnul Boii își tot îndrepta în 
sus, când cu o mână, când cu cea-laltă, perii din drep- 
tul tâmplelor, :cercând-a 'și construi -cu ori-ce preţ. pe 
cap doue respectabile cârne.: Nici unul din ei nu semna 
câtuşi de puţin . cu: vre-una din acele: nenumărate mai- 
muţe, pe cari le vedusem ei la Hyde-Park în London 
şi în grădina zoologică din Amsterdam. Gentlemanul 
Cocoş era pentru mine .o . învederată evoluțiune dar- 
winiană dintr'un «Phasianus gallus>; domnul Bo — 
dintr'un «Bos domesticus», - | 

“Gândindu-mă& la acestea, o firescă : asociațiune .de 
idei mi-a adus a-minte pe cânele meii din -curte, pe care 
noi lam: botezat «Cuti>, fiind-că de vr'o. :ş&se : ori. îl 
prinseseră hengherii și tot-d'a-una el a isbutit să scape 
tefer din cutia lor. Este un admirabil specimen: de câne 
ciobănesc, mare, puternic, cu păr sur forte! aspru, cu 
un lung bot negru, cu nesce ochi de “ţi pare: că arvre 
să “ţi vorbescă. Cuti nu e de loc reii. Cel puţin peste 
gi el nu mușcă pe nimeni, și rareori i” se'ntâniplă a 
face cui-va cinstea de a "] saluta. printr'un lenevos lătrat. 
Există însă doue excepţiuni semnificative din: acestă 
regulă generală. Cuti nu pâte suferi pe lampagii şi pe 
împărţitori de gazete. In fie-care s€ră, când întră lampa- 
Siul în curte, slugile trebui să alerge ca să ”] apere 
contra lui Cuti, care se aruncă furios ca să sfășie pe 
bietul om. Tot aşa când se arată un împărţitor: de 
gazete. Şi fiind-că lampagiii şi împărțitorii de gazete se 
schimbă mereii, nu se pâte dice că figura individilor 
supără pe Cuti, ci îl supără anume meseria lor. Fie 
nalt, fie scurt, fie bălan, fie Gcheș, fie tînăr, fie bătrân, 
tot una: pentru  Cuti este un principii absolut imper- 
sonal de a nu primi în curte .pe un lampagiii şi pe un 
împărţitor de gazete în genere, ori-care ar fi înfățișarea 
lor cea individuală. Ce-va mai curios decât atâta. Une- 
ori o gravă ocupaţiune în bucătăriă împedecă pe Cuti 
de a observa întrarea lampagiului în curte. Peste o 6ră, 
terminând minuţisa analiză a osciorului de ros, Cuti
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ese din bucătăriă şi — horrrrribile dictul — vede în 
curte lampa aprinsă.. Deci — își dice el atunci în gândul 
şi “n graiul seii: — criminalul a despărut, dar corpul 
delictului probeză că el fusese pe aice, — și Cuti se 
repede ca un adevărat judecător. de instrucțiune, lătrând 
indignat la lampa cea 'aprinsă... 

Intr'o di, după ce împărţitorul de gazete, care îmi 
adusese pe Moș-Tâcă, abia scăpâ de a nu fi muşcat 
într'un chip mai; puţin innocent decum sînt mușcăturile 
lui Afoș-7âcă, ei am chemat .pe Cuti și i-am adresat 
următorea cuvintare: «Mâi Cuti, tu eşti un dobitoc 
«forte inteligent, adesea mat inteligent decât JMoș-Zecă, 
«care totuşi — cată s'o recunâscem cu imparţialitate 
a —-une-ori este mai inteligent decât tine. (Cuti da din 
<c6dă în semn de aprobare, dar fără a păr€ pr&măgulit 
«prin comparaţiune). Lătratul teii la lampa aprinsă do- 
«vedesce chiar, întrun mod necontestabil, aptitudinea 
«ta de a combina silogisme, deşi n'ai învăţat Logica 
«d-lui Maiorescu, saii pote! tocmai pentru că n'at în- 
«văţat'o. (Cuti imi linse mâna, ca să manifeste gratitudinea 
«sa pentru acest compliment). Cum dară nu înţelegi tu, 
«că lampagiul și împărţitorul de: gazete. sînt -tocmai 
«aceia pe cari un câne civilisat trebui să “i respecte 
«mai cu deosebire? (Cuti a încetat a da din câdă, în 
«semn că nu mă mai înțelege). Lampagiul împrăștiă 
«întunerecul printr'o lumină materială, împărţitorul de 
«gazete se presupune a împrăștia întunerecul printr'o 
«lumină intelectuală, amindoi sînt consideraţi ca lumi- 
<«nători ai noștri, şi tu — (Cuti s'a culcat, avend aerul 
«de a. fi obosit prin atâta morală) — și tu, bestiă, eşti 
cun dușman.al lumineil> Ultimele cuvinte fiind rostite 
cu multă energiă, Cuti şi-a rădicat capul și s'a uitat 
drept în ochii mei, cași când mi-ar fi dis: «Que faire? 
C'est plus fort que moil» 

Ei nu mă îndoesc că, printr'o ulteridră evoluţiune 
darwiniană, Cuti al mei nu e departe de a deveni om. 

„Dar ce-fel de om? el, căruia îi desplace atât de mult 
" ori-ce aducător de lumină!
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Peste câte-va dile în urma dialogului meii cu in- 
corigibilul Cuti, eram culcat după prând, citind un 

“jurnal,: în 'care se: vorbia despre. uneltirile Rușilor în 
Bulgaria, despre spionagiul muscălesc. în Dobrogea, 
despre faimosul ' consul Imbecilidachi etc. <In sfirșit, 
«voiu scrie şi eii despre Muscali — m'am gândit eii; 
«nu mai pot'aştepta; mi-a venit timpul; dar cum re 
să:scrii?> Cugetând la acest <cum 6re să scrii?» ei 
simţi: ochii mei închidendu-se, şi mi :se părea că în 
giurul mei, cu monotonia unui adormitor 'tic-tac al 
cesornicului, resună silabele: ci-li-bi... li.bi-ci... ci-bi-li..: 
bi-ci-li... im-be-ci-li... Deo dată sa audit forte limpede: 
vă fak: pișile? ceea ce -însemneză rusesce . în stilul 
elegant: «cum scrii dumneta î». Cregend dintru'ntâiu că 
este românesce, eti m'am speriat, am deschis ochii mari, 
am sărit sus și — mă vădui pe o. întinsă câmpiă, a 
căriia nemărginire era aconerită de mii și mii de câni 
de tot felul, de tote culorile și de tote "mărimile, în- 
cepend dela dulâi cât un vițel şi pină la nesce javre cât 
o veveriţă. 

Vă Fake pişite ? îmi repetă acum aievea -un mare 
câne ciobănesc, în care cu uimire eă am recunoscut. 
pe Cuti. 

Eu: 

“Tu, Cuti, îmi vorbesci muscălesce 

„ati: 

“Te rog, stăpâne, a nu 'mi mai dice iCuti», ci: 
«Ivan Ivanovici Kutoff». 

Eu: 

„Fie! Dar ce trebă ai tu dea mă întreba pe mine 
cum scrii?
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Cuti: 

| Neapărat, stăpâne; d-ta scii că în viţa mea cea 
cânâscă nu 'mi plăcea lampagiii. şi împărţitorii de 
gazete. Toţi. acei ce aduceaii vre-un nm de lumină, mă 
supăraii foc.. Acuma dară, pe cale de a deveni și ei 
om, adecă anume Rus, căci pentru toţi cânil evoluţiunea 

  

cea normală, ca rimul grad de umanizare, este de a (ea normal, Cap tă că 
Tenasce Muscali, îmi pregătesc ziar năirita— viitorul 
meii rol de censor. Voiu fi censor în Rusia, cu rangul 
de nadvornă! savietnik, adecă «consilier. de curte», 
mare. înaintare asupra trecutei mele funcțiuni în cartea 

d-tale. Voiu censură fără milă ori-ce carte sati publica- 
țiune periodică. Voiu şterge din ea cu toptanul tote 
ideile cari mi se vor păr€ a fi idei, lăsând numai pe 
acelea cari nu vor fi idei. Am dreptul dară, stăpâne, 
de, a te întreba cu tot respectul: «cum sciii dumneta ?3. 

— Bravo, Ivan Ivanovici! strigă piţigăios un mops, 
care se tot învirtia printre picidrele lui Cuti. Bravo! 
Ideia d-tale despre idei e tot ce pâte fi mai nostim. 
Eşti un idealist în sensul cel mai muscălesc al cuvîntului. 
Bravo ! Haide să ciocnim ! 

Numai atunci am observat eii ciudata particularitate 
că fie-care câne avea atirnate: de gât câte doue „săculeţe: 
unul cu cărţi de joc, iar cela- lalt cu câte un păhăruț și 
o sticlă de rachiă. Cuti a ciocnit cu mopsul, apoi 
amindoi s'a aședat pe €rbă și ai început a juca ștos. 

Privesce-ne, stăpâne, — îmi dise Cuti, intre- 
rumpendu-se din joc; singura nâstră preparaţiune pentru 
a pute deveni mai curând Muscali este de a invăţa să 
bem și să jucâm în cărți. Din cele-lalte calităţi curat 
rusesci nu ne lipsesce nici una. " 

-— Vegi bine! Dacă nu vei be şi nu veti juca în 
cărţi, ce altă trebă să mai faci în Rusia, unde 
este o datoriă de cetăţen; ca neminea să nu cugete ? 
dise crăşi mopsul cel piţigăios, mai adăogend drept 
conclusiune : Hai să mai ciocnim o-dată, Ivan 'Iva- 
novici | :
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— Bucuros! răspunse Cuti şi, după: ce goli păhă- 
ruţul, se întârse cătră mine: Permite'mi, stăpâne, aţi 
recomanda pe amicul mei Stepan Stepanovici Azoroffsky, 

- care în Rusia va ajunge un mare literat, un literat de 
tot- mare, ce-va ca Dostoiefisky, Saii ca Nekrasoff, şi de 
aceea el îmi face curte mai de "nainte, pentru ca ei să 
nu '] pr€ censurez; dar degeba! 

— Te rog acuma, domnule Kutoff, spune! mi, de 
ce anume toţi cânii se "fac Muscali ? ! 

- — Apoi judecă singur, stăpâne : există 6re vre-un 
“alt dobitoc mai supus, mai credincios, mai slugarnic ? 
Bate "1 cât poftesci, el tot îți linge piciorul. Chinuesce'l 
cât de cumplit, “el uită tâte şi crăși se gudură. Robia 
este în natura cea intimă a cânelui, și ctă de ce Mus- 
calii vor remân€ robi în vecii vecilor. | 

—: Intre câni și între Muscali este o afinitate 
electivă ; adaose cu ifos mopsul cel cu pretenţiuni. de' 
literat. . | 

In intervalul . acestei convorbiri, mai mulţi câni 
S'aii apropiat pe nesimţite și aii format un cerc în 

“ giurul mei. 

— Păzesce-te,'stăpâne, de Kuzma Kuzmici Șarloft; 
îmi dise de o: dată . Cuti, arătându'mi pe un jerpelit 
câne cu spume la bot. El a fost turbat.. 

— Turbat? întrebai. eii cu grâză, facând un pas 
îndărit, 

— Da,—îmi respunse cânele cel cu pricina, rinjind 
<u un fel de mândriă; da, turbat adevărat.. 

4 — Cum? Sint şi turbaţi neadevărați? 
— Se. "nţelege. Aşa, bună-6ră, cei ' omoriţi 

pentru . că ai muşcat pe cine-va, numai ai mușcat, deşi 
nu eraii turbaţi. Pe aceştiia -— adaose Kuzma Kuzmici 
cu despreţ — eii îi numesc pseudo-turbaţi., Rusesce la 
“cel turbat se dice beșenăr; pseudo- turbatul S'ar pute 
numi ba-beşenă?.. Este o specialitate a: amicului nostru 
Doctor Babeș. 
„î— Dă'mi voe, domnule Şarloff, fără ca „să .te-:: 

superi, căci n'aş vre să 'mi atrag nemulţumirea d-tale,.
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da'mi voe a te. 'ntreba cu discreţiune : care va fi rolub 
semenilor d-tale în Rusia? i 

„ — Vrei să dică: rolul cânilor celor turbă? 
— Da, cam așa... 
— Adecă rolul celor. adevărat turbaţi, nu al celor 

pseudo-turbaţi? Un rol mare, domnule. O misiune înaltă 
și delicată. Noi vom fi temniceri,: jandarmi, poliţai, 
ispravnici şi chiar gubernatori. . 

Nu şi judecători? - 
— Hal ha! ha! Naivă întrebare! Judecătorii î în 

Rusia nu există, Noi Yoi_judecâm, şi tot noi execută: 
sentința. Cunoi vor ave-ă face Tizerabilii acela... ca 
dumnelui de exemplu...| mărăi Kuzma Kuzmici, uitându- 
se încruntat la'un sprinten şoricar, pe care pină atunci 
eii nu'l băgacem în samă. 

„— Da, da! strigâ cu îndrăznelă şoricarul cu noi 
vel ave 'a face, și te vom învăţa nor! : 

Apoi intorcEndu- -se cătră Cuti, șoricarul dise cu. 
demnitate, arătând la mine: 

— Fii bun, Ivan Ivanovici, de a: mt prezenta 
domnului... 

— Dumnelui — imi dise Cuti — este Osip Osipo- 
vici Pinciovenko, un viitor celebru nihilist. : 

— Îmi pare bine. Sint încântat de cunoscinţa 
d sale. “Mie 'tot-d'a-una. mi-aii plăcut şoricarii. Dar de 
ce anume va fi dumnelui nihilst, şi nu alt ce-va? 

— Să ţi-o explic-eă, întrerupse mopsul cel literat. ” 
Unii câni nu pot suferi sgarda.. Vegându'i fără acest 
simbol de ordine. socială, hengherii ii prind, îi chinuesc 
şi "i omoră. Perind, sufletele” acelor nenorociți se sbu- 
ciumă din. corp şi ţipă desperate:. jos sgardal sus 
libe:tatea | să trăescă Constituţia | Și după aceea ei se 
fac . nihilişti, Dumnelui” este unul din acer onorabili 
nebuni, cărora-li se pare cu putință o Constituţia în: 
Rusia.: Un. Muscal constituţional, un câne fără stăpân, 
este ce-va contra previsiunilor celor înțelepte ale na- 
turei.... Nu-te supăra,  Osip Osipovier, -şi - haide să 

„ciocnim | i
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Amindoi cânii aii tras câte o-duşcă; apoi mopsul 
cel neastămpărat se adresâ din noă cătră mine: 

— Dita nu bei: Ie 
— Nu. e , „ 
— Ciudat! In Rusia _un_bun literat_nu_e_trez nici 

.0_dată: de'ntâiu se 'mbetă şi apoi scrie.  Lectorii fac 
tot aşa: de'ntâiu se 'mbetă, şi.apot. citesc. Beţia stabi- 

_ lesce un_nivel_de__intimitate_intre_ideial_ și_între- poet, 
între_poct_ și între admiratorii lui, Cu cât cine-va e mai 
slab la picidre, cu atâta' prin compensaţiune e mai tare 
la cap. Beţiă și genii sînt sinonimi, căct geniul e un. fel 
de beţiă, iar prin urmare şi-beţia: e un fel. de 'geniii.“ 
Geniul şi beţia sînt de o. potrivă inconsciente. .Intre 
ambele există o reversibilitate, după cum ar.dice Her- 
bert Spencer. Şi mai corect: este un proces de endosmos 
şi exosmos. În iumea modernă, cârciuma - represintă - 
ceea ce era făntâna Castaliei. în anticitate: este un: 
rendez-vous al Muzelor. Am audit că și 'n România 
unii... a 

— Nu cum-va să: vorbeşci reiide România, — hărăi 
Cuti, — că te 'nhaț! - Da 

— Mai încet! Te faci censor înainte de-vreme. 
Cuti era gata să se" 'nfurieze, şi ar fi: scărmânat 

reii pe 'jigăritul seii amic, .dacă nu se punea la mijloc 
un colosal Saint-Bernard, de 'naintea căruia ei amindoi 
Saii dat în laturi: cu venerațiune, dicendu'i: .cză fak 
Zdravă, Petro Petrovici 22, ceea ce rusesce în stilul archaic 
însemneză : «ce mai faceți ?>; iar când Petro Petrovici 
trecu majestos printre dinșii, fără a deschide gura, Cuti 
imi șopti: a ra 
— L'ai 'văgut, .stăpâne ? Să nu se gică. că şi 

printre Muscali nu sînt Gmeni. buni, Acest puternic și 
simpatic Saint-Bernard se va face doftor, va ajuta cu 
dragoste și va vindeca gratis pe cei săraci, va .ciuta 
să facă tuțurora cât se .va-pute: mai mult bine pe 
tăcute — căci lui nu "i place: gălăgia; — va remân€ _ 
tot-d'a-una' sărac, se va jertfi pentru: omenire, şi de 
aceea... BIR: 

, 

-
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—.De aceea va fi:iubit de toți, întrerupsei ei, 
— Ba.nu; va fi dat afară din Rusia ca un om 

neblagonamierennăi, adecă «nu-bine-intenţionat», de vreme 
ce nu bea, nu j6că în cărţi şi nu vorbesce. Asemenea 
Smeni sînt tot-d'a-una bănuiţi acolo de a medita şi de 
a ascunde .nesce planuri infernale, mai ales dacă: ei sînt 
şi Gmeni buni tot-o-dată, - 
„îsi — Omeni buni! mormăi mopsul. Bunătatea duce 
la popularitate, iar popularitatea într'un Stat. autocratic 
este o crimă de /ose Majeste. - Şi apoi adaose după o 
clipă de adâncă reflexiune: Muravieff, marele Muravieft, 
nemuritorul Muraviefi bine dicea că cetățenului rusesc 
îl este iertat a fi bun numai atunci când e bet. Mus- 
calul, dacă se 'mbetă, sărută pe rând tâtă lumea ; și 
dacă t6tă lumea este în aceiași stare normală, îl sărută 
şi pe e] t6tă lumea. Acâsta se chiamă rusesce: s/azude 
Judi, adecă în stilul familiar: <Gmeni glorioşi».  Măr- 
turisesce însuţi, domnule, că glorificarea cea rusescă este 
plină de originalitate, | 

; — Lasă, o să.regulez ei .o dată și pe Petro Pe. 
trovici al vostru; scrâşni din dinţi. cânele cel turbat. 

— Se 'nţelege, — murmurai eă cu frica de anu 
supăra pe bălosul Kuzma Kuzmici, se 'mţelege, Petro 
Petrovici. pentru Muscali nu pâte fi un s/zonă? 
celavief, 
„In acest moment un mare câne alb flocos mi-a 

făcut d'o-dată s/uj, aşedându-se cu multă eleganță pe 
picidrele de 'ndărit și salutându-mă& grațios cu labele de 
"nainte ; apoi hămăi cu o vorbă dulce: 

— Ich habe die Ehre,.. : 
Audind «die Ehre», ei credusem că delicatul 

dobitoc se plânge «dle Ziareă şi, eram să "| trimit la un 
institut de patologiă bacteriologică, când pudelul mi-a 
repetat a doua ră fârte lhmpede: 

— Ich habe die Ehre... 
— Nemţesce? Nu rusesce? Cum aşa? întreba! ei. 

„îi — Noi, pudelii, sîntem Nemţii cer născuţi saii 
pripăşiți în Rusia: supușii cei mai spălați, cei mai
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peptenaţi, cei mai curaţi, cei mai alintaţi a! marelui im- 
perii. Noinu semEnâm de loc cu Nemţii ceilalți, cari sint 
buclucaşi în felul lor, sînt năzuroși, sînt botoși, sint trans- 
cendentali, pe când noi sintem. pasivitatea personificată. 

„ „— "De aceea, domnule baron, voi. toți ajungeţi 
generali şi ministri! întrerupse șoricarul 'cel nihilist. 

— Şi nu vă expuneţi, excelență, a fi asasinați ca 
noi 'âştiia, cari sintem puși sub. ordinile vâstre ; adaose 
cânele cel turbat. +. . ...- A 

Frumosul pudel mă salută din noii, dicându'mi 
încă o dată: Se aa : 

— Ich habe die Ehre... A 
Apoi întorcându-se cătră . cel-lalți doi câni, .el 

rosti cu mult- sânge rece într'o rusescă fârte stricată: 
— Gheneral, ta ; minister, ta ; așa noi ;.nu spion ca foi, 
Aceste cuvinte ai produs: un murmur nedescriptibil. 

Augi! audilaugi! adecă prescurtat: au! aul! au! resună 
confus din tote părțile... - ..:. 

— Ce însemneză acestă muzică?-. întrebai e pe Cuti. 
— Cum ce, .stăpâne? N'ai audit pe Nemţ mus- 

-trându-ne pe noi că sintem spioni? .  -:.. pa 
. — Ei bine? Aa - - 
— Spioni! Apoi tocmai acesta este trăsura' cea 

mai caracteristică și; aș pute dice, trăsura cea mai nobilă 
a cânimij...: 

— Cea mai providenţială |! ţipă mopsul cel literat. 
— Cea mai muscălescă|.. răcni cânele. cel turbat. 
— Explicaţi-vă, mă rog; eii unul nuvă mai pricep. 

Lămuresce-mă d-ta, Stepan Stepanovici, viitârea gloriă 
"a literaturei rusesci, ea ui Pe 

— :Cu multă :plăcere. Din tâte animalele, numai 
cânii se mir6să mereii unii pe alţii pe sub -câdă, adecă 
işi bagă nasul chiar în regiunile cele mat: ascunse, :acolo 
unde n'ar trebui neminea.să se amestece. De âci originea 
spionagiului. Dela spionagiu pînă la diplomaţiă _este_mai 
puţin _decât_un_pas.. Diplomaţia s'ar_pute numi titlul - 
aCademic al spionagiului. Iată de ce Rușii exceleză nu. 
fiuniăr ca “Sspiofii, dar Sint -tot-o-dată cei.mai mari diplo-
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maţi. în: lumea întregă. Spionagiul este o aureolă a 
Rusiei. “Toţi Muscalii sînt moralmente datoria se spiona 
„necontenit „unii pe alţii, în Stat, în societate, în familiă, 
după cum noi necontenit.ne mirosim unii pe alţii .pe 
sub câdă Sintem mândri de a fi spioni. Este o-fală a 
naţionalităţii nostre, Chiar un străin, când vrea să se 
rusifice. pe de 'ntregul, începe prin:a învăţa arta spiona- 
giului, adecă prin a mirosi pe sub câdă. Dovadă Grecul 
Imbecilidachi din Dobrogea, care din. pr€ mult zel își 
bagă nasul în Români după cum se bagă sabia în tecă, 
departe, prâ-departe, pînă unde nu străbate nici o dată 
un nas de câne; și totuși.el n'are un miros destul de 

"fin, nu adulmecă adevărat cânesce, fiind-că nu e Muscal 
get-beget. Muscalul când întroduce nasul pe.sub câdă, 
o! el află instantaneiă: tot ce se. petrece acolo și de 
acolo. pînă la virfal limbei, ş'apoi. strănută de fericire 
că şi-a îndeplinit misiunea. S'aii vădut chiar unil... 

— Destul! Am înţeles! Acum nu mă mai îndoesc 
că voi veţi fi Muscăli şi că Muscalii aii fost voi! Proba 
cea olfactivă e sdrobitâre. M& mir numai cum de n'a 
remas la Ruși nici. o aducere aminte inconscientă 
despre originea lor cea cânâscă, atât.de bine demon. 
strată..,.., o: | A 

„_— Ba da! ba dal se audi din tâte boturile, - 
— Să ţi-o spun ei, dise șoricarul; și m& surprinde 

cum de n'o 'scii .:d-ta, care eşti nu numai filolog, dar 
încă membru. al: Academiei Imperiale de Sciinţe şi al. 
Societăţii Imperiale Archeologice din Petersburg, adecă 
un <gros bonnet> în sciința muscălescă. Incă o dată, 
tocmai d-ta să n'o scii? O aducere a-minte inconscientă - 
negreşit. că există și se manifestă în fie-care di, la ori- 
ce pas, în viţa. cea mai intimă, Muscalii când vor să 
se laude sai să se măngâe unii pe alţii, îşi dic unul 
altula: sukin-său, adecă «fecior de căţea». Apoi ce altă 
dovadă mai autentică vrei să mat fie? Ma 

- — Să fim mai metodici, dise. mopsul cel literat, 
voind din gelosiă a -micșura întru cât-vi meritul expli- 
caţiunii lui Osip. Osipovici. Sufkin-săn este o. probă aşa
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dicend directă, O află -ori-cine :fără multă încordare a 
minții. Ei mai-cunosc. însă o altă probă, o probă:in- 
directă, dar.nu mai puţin convingătore:; Să ne întrebâm, 
domnii mei: din tâte naţiunile Europei, de ce 6re nu- 
mai Muscalii se scopesc cu grămada? . E 

— Ascultă] cu atențiune, stăpâne; îmi :hămăi 
Cuti. Eii ţi-am spus că Stepan Stepanovici -are să fie 
un mare literat rusesc. Ideile lui sint. .tot-d'a-una mai 
mult decât caraghi6ze. Soluţiunile, la cari ajunge, sînt 
cu totul neprevădute pentru! ori ce:căpăţină ne-rusescă. 
Geniul ţișnesce dintr'insul cascadicesce, nu ese pe ţiriite 
ca la un Nemţ... IE 

Întrega cânime dinpregiurul meii aştepta cu urechile 
rădicate deslegarea problemei. e 
13 -— E bine, repet încă o dată, de ce re numai 
la Muscali există o grămadă de scopiți? Eu susțin că 
acesta este o aducere a-minte inconscientă despre ori- 
ginea lor cea cânescă. .. - i 
: — - Mergi pre-departe, Stepan Stepanovici; observat. 
eii, perdend rebdarea. Dar cum de uiţi că tocmai câinii 
nu se scopesc nici o dată? . aa 
____— Da, o sciă. Vegi. aci e profunditazea lugrului, . 
Caii se scopesc, boii se scopesc, berbecif “s$-scopesc, 
porcii se scopesc, cocoșii;se scopesc, -— cânii nu. Așa 
e? lată dară de ce Muscalii se scopesc. Ei se “scopesc 
pentru ca să ascundă originea lor cea cânescă, pentru 
ca adecă lumea să credă că ei n'aii fost câni, că n'ai 
a face cu câinii; iar-prin urmare, de vreme ce vor,s'o 
ascungă, deci: şi-o: aduc .a-minte. întrun mod in- 
conscient, . -.. | o Cr 

Aplausele unanime aii acoperit acest 'strălucit rațio- 
nament, demn de corifeii. criticismului rusesc al-de Bielinsky 
şi al-de Mikhailoff, ! ' . E 

“Cuti era mat cu samă impresionat. Ce logică | — 
urla el — o logică la care se pote rădica numai dâră 
creerul Muscalului, căci în Rusia se screm câne.cânesce 
o sută de mili6ne. pentru ca să 6să tocmai ':din fund 
câte un ghem de literat. Adânc! Adânc de tot| Kakala
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Salava ! Eşti sublim, Stepan Stepanovici | Eşti incom parabil! Hai să mai ciocnim |... Şi după ce amîndo ciocniră, Cuti a adaos cu o expresiune melancolică: T+ admir, dar totuși, ca censor, îţi voiu șterge argumen. taţiunea. Slujba e slujbă | 
Stepan Stepanovici zimbi, 
— Dar dacă te voiu mitui ei cu un oscior dise el cu o strimbătură sarcastică a botului, 
Cuti tăcea, 
— Un osciorl repetă mopsul. 
Cuti se silia a nu respunde.. 
— Un oscior, brel dise din noi. mopsul, făcenc grimasa de a râde, 
-— Un oscior? De] — respunse Cuti, asupra cărui: osciorul avusese de atâtea ori puterea de a'l face să'; scape chiar lampagiii și împărțitorii de gazete, — de: tu scii că în Rusia poți ori-şi-ce, dacă vei asvirli cât: un oscior la drepta și la stânga. Despre oscidre să nr: vorbescă 'cine-va cu ușurință, A refusa un oscior, să'ți spun drept, parola mea de câne, a refusa un oscior ni: e lucru cinstit, | 
— ŞI istoria — urmâ înainte mopsul — istoria : ne arată că Muscalii ai sciut să zăpăcescă prin oscidre Chiar puterile străine. Printr'un oscior, aruncat vizirului, Petru cel Mare a scăpat în campania dela Prut, Pentru un alt oscior, dat dragomanului turcesc, Rușii aii apucat Basarabia... | 
— Ba din oscior în oscior — strigă cu entuziasm Cuti — not vom ajunge la Țarigrad. Acolo e traiu ! Câinii se 'ntind, se lungesc, se tolănesc, se lăfăesc în mijlocul stradelor, şi bieţii trecători sînt datori a "i ocoli, ca să nu le strice tabetul. Un oraş predestinat pentru Muscali] 

Şi Cuti începu a:urla din resputeri imnul rusesc naţional: 
| 

Boje tzarrria hrrrani , . „1 - Augindu'l, ei am profitat de o ocasiune atât de potrivită pentru a face o nouă întrebare :
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— “Muscalii — disei eii —: evolueză: din cânt. 
«Perfect. Dar tzarir. ..? e iz 

Abia restit. ultimul cuvint, şi “ntr'o clipă 'a des. 
părut vasta câmpiă, a despărut nemărginitul orizont, 
a despărut nenumărata cânime, ai despărut itoţi şi 'tâte. 

Mi se păru că mă deștegt. dintr'un lung somn 
după un vis fârte tulburat. .M&- vădui într'o odăiţă: în- 
tunecâsă, cu dese gratii la o mică ferestruică. Eram 
singur și aveam grele obedi la mâni și la picire. De 
o dată ușa s'a deschis cu sgomot, :și pe prag apăr un 
căpitan cu uniforma rusescă cea albastră a jandarmilor. 
Chipul lui avea ce-va sălbatec îngrozitor, Ieşi om, 

„totuşi el sămEna aidoma cu cânele cel turbat din visul. 
mei. Tocmai când eram să '% dic <«Kuzma Kuzmici», 
el îmi răcni cu bale la gură: : 

— Peste cinci minute vei primi cinci-deci de lovi- 
turi, şi apoi la Siberia! - i. 

— Siberia ? Dar pentru ce? 
— Ţi-ai bătut joc de sfinta mazușha Rusia. 
— Dar era în vis.,, | 
— Nu e permis a visa astfel de lucruri, 
— Dar tot așa vorbiaii Ivan Ivanovici Kutoff, 

Stepan Stepanovici Azoreffsky, Qsip Osipovici Pincio- 
venko. ,... | | i 

— A! un complot întreg! Cu atât mai bine | Toţi 
la Siberia | 

— Dar... 
—. Să taci din gură când vorbesci cu minel Aj 

avut chiar neruşinarea de a huli pe sfîntul fariușka tzar! 
— N'am hulit, ci numai visai intenţiunea de a... 
— Nici în vis nu se iertă asemenea intenţiuni | 
— Dar judecaţi-mă mai întâiu! Lăsaţi-mă să mă 

aptr|.., 
„__ — Aşa, hoțule? Îmr vine să te muşc! să te rup 

cu. dinţii! Nu cinci-deci, doue-sute de bicel Nici o 
vorbă mai mult | Să nu cârcnesci! Pe el, băieţii... 

47900. - 3
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Dece Căzaci năvălira în odăiță, dece bice şuerară 
în aer, dece șirdie de sânge erati să m& brăsdeze. 

De astă dată însă ei strigai ca apostolul Pavel: 
«Sum civis Romanusl> şi tot-o-dată m'am deșteptat 
„d'a-binele tocmai la timp, scăpând în momentul oportun 
de civilisațiunea cea rusescă cu sfinta mazușha şi cu 
Sfintul Zazzușka, căci altmintrelea biciul căzăcesc n'ar 
fi cruțat nici chiar pe apostolul Pavel, 

Eşii în curte, ca să mă încredințez pe dep'in că 
nu lipsesce Cuti. Îl -găsii în luptă cu vechiul seii duş: 
man împărţitorul dela JMoș-Zecă, fără ca să scie, săracul, 
că tovarășui seii Kuzma Kuzmici cât p'aci era să'| 
expedieze la Siberia. Bucuros că Cuti n'a devenit încă 

„„censor muscălesc, eii mă întorsei în casă şi mă aședai 
gânditor. 

ME supăra o scăpare din vedere. In visul mei: 
câinii mi-ai vorbit despre tâte elementele cele mai mar- 
cante ale. vieţei rusesci, dar nemic despre femei. Şi: 

totuși — îmi diceam eă —, dacă este adevărat că, 
printr'o evoluţiune darwiniană, câinii trec d'a-dreptul în 
Muscali, atunci Muscalii, prima incarnaţiune omenescă 
din câni, trebui să păstreze ce-va din doctrina cânescă 
cea specifică în privinţa sexului frumos, - 

Din întâmplare, aveam pe mâsă cartea lui Tolstoy, 
adecă a Muscalului celui mat Muscal: <Sonata la 
Kreutzer». Era o traducere francesă, şi nici că se putea 

„să nu fie francesă, căci puparea cea nu-s'ar-mai pupă cu 
- despotismul căzăcesc a făcut pe republicanii cei in- 
transigenţi ai lui Rochefort să respupe tâte bazaconiile 
rusesci. Ore ce fel de părere va fi având Tolstoy despre 
femee? . 

In «La sonate ă Kreutzer> eroul este o cana/ză, 
adecă literalmente «nm de câne», care tam-nisam, fără 
nici o vină, fără nici un chichirez, își asasinâză pe.ne-. 

„vesta sa, mumă a cinci copii alăptaţi şi crescuţi de 
ca-însăşi, ș'apoi după aceea întrun volum întreg își des- 
vOltă dinsul teoria că: «amour et le mariage proviennent  



SONATA LA KREUTZER 35 

en grande partie de la nourriture» (pag. 54); că: cune 
jeune fille pure dâsire des enfants> (pag. 74); că: <ă 
cause des enfants la vraie vie de famille n'existe plus» 
(pag. 128); că omul ar trebui să se bucure de vicţa 
conjugală numai la intervaluri fisicesce periodice, căci 
așa fac dobitâcele: «les animaux suivent en cela une 
loi fixe» “(pag. 98); şi la urma urmelor, din năsdrăvăniă 
în năsdrăvăniă, ajunge la prăpăstiâsa dogmăcă măritișul 
este un adulter: «<ladultere se rapporte non seulement 
ă la femme ctrangere, mais aussi et surtout ă sa 
propre femme» (pag. 249), — o dogmă pe care ar 
pute s'o iscălescă cu tus-patru labele toţii dulâi de pe faţa 
pămintului, fericiţi de a nu ave nici unul «sapropre femme». 
“Să vedem dară, încă o dată, ce fel de părere va 

fi avend 'Tolstoy despre femee? 
Luai în mână cLa sonate ă Kreutzer» şi o de- 

“schisei la pagina 104, acolo unde autorul vorbesce 
despre femei în genere: «Tous leurs sentiments se 
«concentrent en cette vanite, non de femme, mais de 
afemelle qui cherche ă attirer autour d'elle le plus grand 
«nombre possible de mâles pour pouvoir mieux choisir 
censuite, Îl en est de meme pour les jeunes filles et 
«pour les femmes marices...» 

___ După acestă definițiune generală abstractă, eroul 
lui Tolstoy, temându-se că nu va fi destul de bine în- 
țeles, face apoi la pag. 226 o aplicaţiune specială 
concretă la propria lui femee, mumă a propriei lui 
fiice, care e soră cu propriii lui fii: <Non, ce n'est pas 
une femme, c'est une chicnne, une ignoble chienne l> 

Cu alte cuvinte, în resumat, pentru Muscal femeea 
este o căţea: căţea fetă mare şi cățea măritată, cățea 
nevestă, cățea-mumă, căţea-soră, căţea-fiică,.. - 

Mi-am întregit visul. 
Par'că n'ar fi un vis! . 
Şi chiar dacă aș tot dice ei căi un vis, ar pro- 

testa Tolstoy că dinsul n'a visat. 
lată ce este Sonata Ja Kreulzer !
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Conferinţă ţinută la 9 Februariă pentru inaugurarea 
„Ateneului Român“, 

  

Ye mulţumesc cu dragă inimă pentru aceste căldurâse 
aplause; dar... să vedem, dacă mă veţi aplauda şi 

la sfîrşit. . 
„Am temeiuri de a mE îndoi, căci: de 'ntâiă, n'am 

fost nici-o-dată orator; al douilea, n'am vinat nici-o-dată 
popularitatea, şi o voiu vina cu atât şi mai puţin acuma, 
când perii albi şi barba sură îmf strigă: zroppo tardi! 
Așa dară, vorbind tără frase și fără a cochetă, mă tem 
că... mi-aţi dat o arvună de aplause, dar voiii remâne 
numai cu arvuna, : - 

Sint trei locuri, în cari îmi dă mâna de a lua cu- 
vintul. Este Academia, este Universitatea, și este aci Ja 
Ateneii, Dar la Academiă sînt /o/o/), sînt fotolii în tâte 

„ Academiile din lume, şi ori-ce fotolii te îndemnă a 
moțăi; la Universitate sînt cazedre, de pe cari profeso. 
rul e dator. a discuta controversele, ferindu-se de ori-ce 
dogmatism ; aci, la Ateneiă,. nu e fotolii, nu e nici ca- 
tedră; aci este un avzvon, un amvon pe care se urcă un 
sacerdote, un preut, nu pentru a dormita după usul-aca- - 
demic, nu pentru a controversa după modul universitar, 
ci pentru ca... pentru ca din baerele inimei sale'să re-
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verse în inimele ascultătorilor o credinţă caldă, adâncă 
şi roditore. . 

Incă o-dată, la Ateneii eii nu sint nici academician, 
nici profesor; în acâstă biserică eii sint preut, preut în 
înțelesul evangelic al cuvîntului: ca apostolii lui Crist, 
tare prin credinţă, nu mă sfiesc de niminea şi nu mă 
tem de nimic. 

Subiectul şi titlul conferinţei mele este: AVoi în 1892. 
Ciudat titlu! căci . dela începutul acestui an aii 

trecut abia 40 de dile, și în aceste 40 de dile nu s'a 
făcut nimic despre care să pot vorbi ei, eii care nici- 

"o-dată nu mă amestec în alegeri parlamentare; ba m'am 

amestecat altă-dată în dot rînduri şi am sfeclit' o încât 
mi-a trecut pofta. | ON 

Ce însemneză dară: o? în 19922 
Sint dator din capul locului să vă lămuresc acest 

titlu şi acest subiect. 
Când dic a707>, înţeleg și pe mine, şi pe dv., pe 

noi toți, națiunea românescă întregă în trăsurile că cele 
“generale, nu înţeleg pe nimine personal: pe cutare 
saii cutare. O personalitale pote să fie o excepţiune, și 
excepţiuni trebue să fie multe; darori-cât de numerâse 
ar fi excepțiunile, nu ele m& preocupă în acâstă confe- 
rință, ci m& preocupă numai regula, norma, totalitatea, 
Excepţiunile sint ca munţii şi văile, cari nu impiedecă 
pămîntul de a fi rătund. 

Când dic câ 7692», nu înţeleg nici luna, nică 
anul, ci o lungă peri6dă de timp, care se deosebesce 
de cele-lalte periâde printr'o sumă de simptome carac- 
teristice și din care periodă acest “an 1892 face şi el 
parte. Peri6da cuprinde în sine mai mulţi ani din tre- 

cut, şi va mai cuprinde încă cine scie câţi ani din viitor. 

Când gic dară col în 1592», eii am în vedere 
vrista actuală a naţiunii române. Naţiunele ai vri- 
stele lor, ca şi individii. 

Intre individ şi între speciea cării îi aparţine indi-



38 NOI IN 1892 

vidul, între ontogeniă și filogeniă, după cum să exprimă 
naturaliştii, se află cea mai strinsă legătură de desvol- 
tare paralelă. Darwin a examinat embrionul individului 
omenesc, şi observând într'însul-caracterele animalilor in- : 
feriori în seriea zoologică, pe temeiul acestor caractere 
individuale el descoperi marea lege a evoluţiunii speciei 
omenesci întregi din animalul inferior cutare saă cutare. 

„_ Acâstă corelaţiune între individ şi între specie 
este singura temeliă adevărat sciintifică, Singurul piedestal 
pe care se pâte aședa și pe care trebue să fie aședată 
filosofia istoriei. 

Cum se desvoltă individul, tot așa, prin aceleaşi 
trepte evolutive, cată s* se desvolte și o naţiune, cată 
să se desvolte speciea omenâscă peste tot.  .: 

Dar cum re se desvoltă individul? 
Trecând prin cele trei vriste: copilăria, bărbăţia şi 

bătrâneţea. 
Şi re numai atâta? adecă numai trecând o-dată 

şi nimica mai mult? | 
La acâstă întrebare ne respunde Crist. Intro su- 

blimă convorbire cu Nicodim, strecurată în Evangeliul 
lui Ioan, Mântuitorul ne spune că individul nu se pote 
îmbunătăţi altfel decât renăscându-se, renăscându-se 
mereii din ce în ce mai bun, adecă trecând succesiv: 
de mai multe ori prin aceleaşi trei vriste din ce în ce 
mai perfecţionate. 

Acestă învăţatură a lui Crist, Neapolitanul Giam- 
battista Vico, părintele filosofiei istoriei, a aplicat'o cătră 
vi&ța naţiunilor, Naţiunile, şi ele, se nasc, trec prin co- 

“pilăriă, trec prin bărbăţiă, trec prin bătrâneţe, apoi mor 
şi se renasc iarăși, dar se renasc ma! bune, perindându- 

„se din noi prin copilăriă, prin bărbăţiă, prin bătrâneţe: . 
«corsi e ricorsi:, 

Crist, Vico şi Darwin, în aceste trei numi se re- 
Sumă sciința vieţei, 

„Sa spus adesea instinctiv și s'a repetat înconscient
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i | 
că existinţa actuală a Românilor constitue o 7eznascere; 
şi aşa este, | 

Pe la finea vâcului XVII, sînt acum două sute de 
ani, sub Cantemir în Moldova și sub Brâncovenu în 
Muntenia,. națiunea română se îmbolnăvise greii şi n'a 
mai putut să se întremeze. Un secol și mai bine a du- 
rat agonia nemului românesc: întrega epocă a Fana- 
rioţilor. , 

In dilele nâstre s'aii aflat scriitori, cari s'aii apu- 
cat a face panegiricul bragagiilor din Fanar, bragagii 
urcați pe tronul lui Stefan şi al lui Mircea, al lui Petru 
Rareş și al lui Mihaiii Vitezul. Plâng pe aceşti scriitori, 
cari m'aii brodit ce-va mai bun de apărat; dar plâng şi 
pe clienţii lor, cari n'aii putut găsi decât avocaţi de 
cause perdute. , 

Ca să sciți cine ai fost Fanarioţii, îmi ajunge a 
cita dot documente: conversaţiunea unui Domn Fanariot 
cu amicul sei și scrisârea unei mume fanariote cătră 
fiică-sa, 

La 1802, acum tocmai 90 de ani, un Fanariot 
dicea doctorului Zallony: «In lumea acâsta nu trebue 

_«să privim lucrurile pre d'a-mănuntul, ci să mergem 
«drept la ţintă, iar ţinta este bogăţia. Ori-cine scapă din 
«mână prilejul de a se îmbogăţi, merită de a fi sărac...» 
Apoi mai departe: «Să scii că un Domn Fanariot tără 
«ambiţiune şi fără intrigă este ca un orator tără elo- 
«quență, ca o cochetă fără pretenţiune şi ca un popă 
-(popă grecesc, neaptrat) fără făţărniciă. Eii scii că un 
«Domn trebue să fie drept şi desinteresat, dar acestă 
«moralitate nu se potrivesce cu sistema fanariotică. 
«Crede-mă, nu pâte șă -alerge cine va tot-o-dată după 
* dreptate și după bogăţia... 

lată Fanariotul! . 
Să vedeţi acuma și pe Fanariota. 
O mumă scriea cătră fiică sa: Wuyij ţov.... Ba nu; 

despre nici un fel de suflet ea nu vorbia, ci începea 
d'a-dreptul: «Te poftesc încă o-dată să găsesci cu ori- 
«ce preţ un mijloc de a te căsători cu alt cine-va
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«mai de soiii şi pe care ţi'l oferă Provedința. (In ce 
«gură Provedinţa !) Bărbatul teii de astă-di era bun a- 
«tunci când r&sboiul între Turci şi între Ruși ne îm. 
«piedeca a ne întârce în România şi a te mărita cu un 
«boer; astă-di însă, când tatăl tei, boer el însuşi, câj- 
«tigă atâţia bani încât avem dreptul de a nădăjdui că . 
«peste puţin va fi milionar, astă-di eii doresc 
«să te văd în braţele unui boier. Cugetă, fiica mea, 
«că acest noi bărbat te va acoperi cu gluvaericale...> 

lată şi femeia Fanariotă ! : 

„ Fanarioţii ati fost o filoxeră care, rodend din rădă.. 
cină, adusese lunga agoniă şi încâta mârte a viței ro- 
mânegei celei vechi. Dar murind România cea veche, a 
apărut la lumină o Româniă nouă. Zămislită la 1821 
sub stegul lui Tudor Vladimirescu, acestă Româniă 
nouă sa născut la 1848 şi a primit botezul în diua 
unirii Principatelor. | 

Ce sintem dară noi ăştiia, Românii de astă-di? 
Sintem o nafizne-copil în tâtă puterea cuvintului; 

o națiune, care de o cam-dată se j6că şi numai se j6că 
în așteptare ca să'i vină timpul de a lucra: se jâcă 
«de-a politica», se joci «de-a sciința», se jâcă ede-a di- 
plomaţia», «de-a critica», «de-a...» 

Ori-ce renascere e un progres, un pas înainte pe 
calea evoluţiunii. România cea nouă, cea renăscută, 
este, şi nu pâte a nu fi, cu mult mai bine înzestrată din 
fire decum fusese România cea veche. Este un copil 
minunat de isteț, minunat de voinic, minunat de vioii 
în t6te apucăturile sale, dar — încă şi încă o-dată — 
este un copil; şi vrista copilăriei, la o naţiune ca și la un individ, se împleticesce cu o mulţime de cu- 
Sururi, . 

Despre aceste cusururi voesc a vă vorbi, şi numaY 
despre unele din ele..... : 

Copiii lesne se supără unul pe altul. Le sare ţan. 
dăra pentru te miri ce: o păpuşă, o panglicuță de aca- 
dea, un portofoliii de ciocolată. Şi când se aprind co-
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piii, să'i vedi atunci cum de se mai înjură pe întrecute, 
se injură în proză și 'n versuri, se denunţă şi se acusă 
pe drept saii pe nedrept, câte-o-dată ajunge lucrul și la 
păruială. Ol-.nu vă speriaţi. Ura la copil nu ţine mult 
timp, după cum nu ţine mult timp la copil nici amicia. 
Totul e efemer. După supărare, după înjurătură, după 
bătae, să'i vedi iarăși cum se mai îmbrăţişeză şi cu ce 
foc se sărută! Dar tocmai acâsta este și norocul meii - 
în astă-scră. Noi ne certăm, nw'i așa? Ei bine, mâine 
vom fi iarăşi prieteni! Văd că neam împăcat chiar de 
pe acuma. A | . 

Acestă particularitate a copilăriei, acestă caraghiâză 
alternativă de choțule» şi «dragă» saii <dragă» și «ho- 
ţule»>, este un cusur, dar un cusur nu dintre cele mai 
rele. Sînt altele mai periculâse și mar mucalite tot: 
o-dată, însă tot așa de scusabile din punctul de vedere 
al vristei, 

Copilul e egoist. Eliubesce forte mult pe sine în- 
suși, iar pe alţii îi iubesce numai într'atâta întru cât 
dînșii îl desmicrdă, îl resfaţă, îl răsgâe, îl fac a petrece 
şil lasă să'şi petrecă. Adevărata iubire, iubirea înteme- 
iată pe ideal, pe altruism, pe jertfire de sine, pe lipsă 
de scop mărunţel, o asemenea iubire e necunoscută co- 
pilului. Ore noi o cundscem? În starea actuală a socie- 
tăţii române cuvintul iubire ar pute să fie şters din dic- 
ţionarul limbei. ,. nul trebue să] lăsâm în dicţionar pen: 
tru alte vremuri mai câpte, când el va pute să fie în- 
ţeles, dar să'l lăsâm fară o explicaţiune de prisos, să 
dicem numai d6ră: îulire — vedi zestre; iubire — vedi 
Jucăriă. Zestre şi jucăriă, una. din două, adecă petre- 
cerea saii mijlâcele de a petrece, iată ce este la not îu- 
birea de o cam-dată. Şi dacă s'a stricat jucăria — noi 
îi dăm cu piciorul; și dacă s'a risipit zestrea — divorţ |! 

A cere dela copil statorniciă,  principie nestrămu- 
tate, lipsa de ori.ce șovăire, este a nu'și da samă de 
însăşi natura cea șovăit6re a vristei copilăresci.. Copilul
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nu pote să nu fie schimbăcios, căci el cresce, iar cre. 
scerea este o necontenită schimbare organică.  Astă-di 
cu ptr blond și cu ochii albaștri, peste câţi-va ani îl: 
vei vede Gcheş. Ba încă adesea se întâmplă că un co- 
pil forte frumos se face urât cu timpul, un copil fârte 
urit devine frumos, un copil blând capătă arţag şi din- 
trun copil gălăcios ese un model de astimpăr. Din alb 

"roşu, din roșu negru saii vice-versa, așa se schimbă co- 
piii! Să nu cereţi dela dinșii caractere, şi să nu vă 
miraţi de sărăcia caracterelor la o naţiune în copilăriă. 
Caracterele se vor forma mai târdiii, se vor căli, se 
vor cristalisa, atunci când copilul de astă-di nu va 
mai alerga după zmei şi nu va mai suspina după a- 
cadele. 

Copilul este egalitar din fire. Băiatul de portar şi 
băiatul de împărat, când e vorba de Joc, fac nebunii 
împreună: Ene ptov az va gov. Dar în natură egalita- 
tea nu există, nici egalitate fisică, nici egalitate mo- 
rală, nici egalitate întelectuală; există şi pote să existe 
numai doră egalitatea socială de 'naintea legif. De aci, 
invidia copilului de câte ori un alt copil îl întrece; de 

"aci dorința'i cea învăpăiată, când îl vede pe altul mai 
sus, de a'l pogori cu ori-ce preţ, sati cel puţin dea se 
urca alături cu dînsul. Mai dilele trecute căduse o ză. 
padă mare. Săniile patinaii pe tâte stradele. După obi- 
ceiul cunoscut, la spatele fie-cării sănii se acăţa pe fu. 
riş câte un mic ştrengar. Alt ştrengar, care nu putea 
să .se acaţe și el, din pizmă pe.cel acăţat îl denunţă 
birjarulii, strigând: arde'/! Tot aşa şi noi strigâm: 
arde] de câte ori vedem câte unul mai fericit saă mai 
îndemânatec acăţându-se de sania Statului. 

Din aceiași invidiă, din acelaşi: egalitarism re in: 
ţeles, copilul este mai tot-d'a-una dispus a se crede 
victima părtenirii saii a nedreptăţii celor mari faţă cu 
un alt copil mai deștept. saii mai stăruitor: n'a scris 
tesa el, ci i-a scris'o cutare; cutare i-a suflat la ure-
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che; profesorul la examen i-a spus mail de 'nainte bile- 
tul; profesorul l'a meditat a-casă; și altele câte și mat 
câte, din cari abia una la sută pâte să fie întemeiată, O na- 
ţiune-copil procede după același tipic. Ori-ce somitate 
trebue să fie cel puţin bănuită; ori-cine trece peste ni- 
vel, cată să fie micşurat, scădut, redus la calapodul co- 
mun. Și acâsta nu numai în politică, dar pînă şi în lite- 
ratură. Cutare burată n'a scriso Alexandri, ci un Gre- 
care Ruso; cutare poemă nu este de Costachi Negruzzi, 
ci de un Gre-care Bălşucă; basmurile lui Crengă nu sînt 
de dinsul, ci de Iks sai de Jgrec, etc. etc. Sint Stan 
Păţitul şi eii în acestă privință. Când publicat în tinereţe 
primele mele studie istorice, unii măgari asigurati că 'mi 
scrie tatăl meii; iar când s'aii publicat cele tref volume 
din operele postume ale fiicei mele: Borzgeons d Avril, 
Chevalerie şi Theâtre, s'aă găsit bârfitori cari nu s'aii 
sfiit a şopti la umbră că eii aș fi autorul lor. Copilăriă 
şi acesta, dar o copilăriă desgustătore, căci nimic mai 
desgustător ca pizma, chiar când pizma e copilărâscă. 

Copilul mereii „imiteză. -Prin vristă, el este mai 
aprope de trâpta zoologică cea anteridră omului: de 
antropoidi. El măimuţeză tote, dar mai cu samă îi 
place a măimuţă ceea ce e reii, ceea.ce e curios sai 
anormal, ceea ce e oprit. Intr'o societate fârte bătrână 

se nasce un Zola, se nasce gar Epuisemeut, prin: com: 
" pensaţiunea propriă extremei bătrâneţi de a înlocui fapta 
prin vorbă, de a flecări bietele cădături când societatea 
nu mai pote lucra, după ce lucrase mult și bine în curs 
de vecuri, după ce a produs pe Montaigne și pe Pas- 
cal, pe Corneille și pe Descartes, pe Montesquieu și pe 
Voltaire, ba chiar alăturea cu piticul Zola a putut — 
ca lumina cea orbitâre a sârelui când este gata să asfin- 
țEscă — a putut societateasă producă pe uriașul Victor 
Hugo. Un Zola acolo se înţelege şi se icrtă, se iertă şi se 
înţelege acolo. Dar zolismul la noi? La şcolari, cari 
n'am creat încă. absolut nimic, nimic în sciință, nimic 

în literatură, nimic în artă, zolismul: la noi este... am
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spus'0...... este trăsura cea caracteristică a copilului de 
a se simţi forte fericit când pâte să măimuţeze gri- 
masele altora, când pâte să se schimonosâscă. 
, E și mai comic, când vedi pe un copil pessimist. 
«Le pessimisme du bâb&e! În țera cea clasică a “filoso- 
fiei moderne, în patria marelui Leibnitz şi a. marelui 
Kant, în cuibul atâtor cugetători formând fie-care câte o 
puternică șcâlă, s'a ivit prin antitesă, prin contrast, un 
filosof genial, da genial, însă atât de excentric încât 
printre Germani i-a fost peste putință de a'şi inşgheba 
un grup: pessimistul Schopenhauer. El mânca cât ştpte, 
țipând că mâncarea e prâstă; el bea sdravăn, vociferând 
că vinul nu face do& parale; el declama pe tâte tonu- 
rile că lumea c atât de'rea și vița e atât de nesufe- 
rită încât omul trebue să dorâscă mârtea, mortea cât 
mai curând, dar dinsul, papa pessimiştilor, fugia de 
frică din oraș în oraș numar Căn audia că se apropie 
cholera.. In Germania Schopenhauer este la locul sei 
ca .Falstaft într'o dramă shakspeariană saii-ca Tersit în 
Iliada. Acolo el dă mai multă varietate tabloului. .Dar 
pessimism la noi? Copilași pesimiști? N'am trăit încă, 
şi deja ne văetâm că ţiţa nu e bună! Ș'apoi, pe când 
în Germania Schopenhauer remâne aprâpe isolat, la noi 
— cei nevrisnici — a ajuns o imperi6să modă nu numaY 
de a fi pessimişti, dar încă dea ne servi de pessimism ca 
de o: infalibilă bussolă a literaturei române întregi: 
cutare e mare poet numai şi numai fiind-că e pessi- 
mist; cutare e mare dramaturg, cutare e mare nuvelist, 
iar cine nu e pessimist este 7oatzera ! 

Zola saii Schopenhauer, una din doă, adică lipsă 
de ori-ce ideal, lipsă de ori-ce credință, lipsă de ori- 
ce avint generos, de ori-ce aspirațiune înaltă. Ce le 
pasă copiilor, că dela Platone, dela Aristotele, dela 
Cicerone şi pînă la Bacon, pină la Newton, pînă la 
Goethe, pînă la Russel Wallace, Crookes, Edison, Pas- 
teur etc., capetele cele mai sublime şi tot-o-dată cele 
mai  sciinţifice - ale omenirii aveaii aspirațiuni în- 
alte?. Ce le pasă! D'abia umblând. încă d'abuşilea, cu
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urechea - aţintită pentru a prinde din aer echouri scan: 
dalse, ei aii audit că un Evreii din Torino, faimosul 
Lombroso, «il grande pazzificatore», a scris o carte 
ca să  dovedescă că toți 6menii de geniii aii fost ne- 
buni; şi audind acesta, măimuţele aii strigat: eureka! 
Dar printre acei 6meni de _geniii L.ombroso numeră 
şi pe Schopenhauer. Ce le mai remâne dară copilași- 
lor? Remâne numai Zola, remâne Nasa, pentru a cresce 
n6mul românesc, pentru al duce pe calea viitorului! 
Ar fi ruşine, dacă n'ar fi un simplu simptom de co- 
pilăriă. 

În fine — căci trebue să pun capăt acestei con- 
ferine — în fine, o naţiune-copil are trebuință de ace- 
lași regim ca și copilul-individ: a fi întărită în lăuntru 
şi a fi apărată de vremea rea din afară. Să nu uitâm 
o singură clipă, să nu uitâm că mortalitatea la copil, 
fie individ, fie naţiune, este cu mult mai mare decât 
mortalitatea la Gmeni vrisnici. O împrudenţă.., şi s'a is- 
prăvit.  Astă-di, în peridda în care ne aflâm, cel mai 
mare patriotism, cel mai adevărat serviciii adus causei 
românesci peste tot, ceâ mai sigură garanțiă de is- 
bândă în viitor, este ca să nu ne gândim la alt-ceva 
decât a ne întări în lăuntru, în lăuntru și iarăși în lăun- 
tru aci la noi între Carpaţi și între Dunăre, fără a ne 
amesteca copilăresce în afară. După ce în lăuntru vom 
ajunge a fi tari, tari materialmente și mai ales moral- 
mente; după ce vor trece păcatele copilăriei: egoism, 
nestatorniciă, gudurătură pentru câte o bombână, in: 
vidiă, măimuţarea a tot ce e reii; după ce adolescența 
ne va aduce cu sine impulsuri mărinimâse, adevărata 

iubire, sacrificiul de sine, credinţa — a crede este a 
put, — atunci şi numai atunci ne va veni rindul ca să 

D
C
 

ne uitâm și noi în afară, și ne vom uita atunci vultu- 
Tesce, 

Dea Cerul ca acea ră a adolescenţei, cu porni- 
rile cele nobile ale sufletului, cu minunile iubirii și ale
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credinţei, ale credinţei şi ale iubirii, cele doue aripi 
cari prefac pe dobitoc în înger, — dea Cerul ca acea 
Gră: a adolescenţei să sosescă mai curând! De o cam.. 
dată să mă iertați că vam obosit, să nu vă supăraţi 
că am vorbit verde, să mergem fie-care pe a-casă şi să 
meditâm.....să meditâm despre «Noi în 1892.»



„NOI ȘI VOL. 

Conferinţa rostită pentru inaugurarea sesiunii Ateneului Român 
la 20 Decembră 1892. 

  

Dâmnele mele, Domni! met, 

2Pplausele Dv. îmi dovedesc două lucruri : 
2 10, cumcă Dv. vă mai aduceţi incă a-minte con- 

ferința mea de an, prin care fusei fericit, se vede, a 
dobândi simpatia ascultătorilor; 

__29. cumcă D-v. n'aţi aplaudat an pe acei onorabili 
conferenţiari, cari veniră în urmă a combate conferinţa 
mea de atunci. - | . 

Pentru ambele aceste motive, sint dator a vă îm-' 
părtăşi cea mai caldă mulţumire din parte'mi, | 

In adevăr, ierna trecută, ca şi acuma, mi-a fost 
dat mie a inaugura seratele literare ale Ateneului 
Român. 

Daţi'mi dară voe de a începe presentul printr'o 
amintire a trecutului. 

VE vorbisem despre «No! în 1892», încercându-mă 
a demonstra că națiunea română, martirisată şi omorită 
de cătră. Fanarioţi în curs de un secol întreg, s'a 
născut din noă între anii 1821—1848, a fost botezată 
la 1866, și acuma —vedi bine — e plină de viitor, un
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viitor minunat de-frumos, dar... n'a eșit încă din vrista 
copilăriei, o vristă prin care trebui neapărat să trecă 
ori-ce ființă renăscută, ființă colectivă ca și fiinţă in- 
dividuală. 

» Acea conferință a mea de an «Noi în 1892» nu 
întărdiase de a stirni asupră'mi pe neaşteptate.o crân- 
cenă furtună diplomatică, furtună deslănţuită tot de pe 
acest amvon al Ateneului. De'ntâiu mi-a aruncat mă- 
nuşa un diplomat bătrân, !) apoi.o altă mânuşă un 
diplomat tinăr, 2) nu o singură mânușă despărechiată, ci 
o alianță diplomatică de mânuși. 

Dar între diplomaţii cet bătrâni și între diplomaţii 
cei tineri cată să facem o mare deosebire: nu e toto 
apă. Vechiul principiii al diplomaţiei este de a nu vorbi 
omul ceea ce cugetă. De aci bătrânul diplomat, isteţ 

„şi iscusit, ciscodelnic> cum ar dice el însuşi în stilul 
seii, vorbia una şi cugeta cu totul alt ce-va; far tin&rul 
diplomat, ca să fie mai original, vorbia fără a cugeta; 
da: vorbia fără a cugeta. Bună-6ră, el ni-a spus că 
pessimismul este: <ca paserea care călătoresce de asupra 
mării cu nesce aripi întinse veșnic şi bine incordate», 
— închipuiți-vă dacă vă place o asemenea pasere, în 
locul căriia aţi put€ pune cu mult mai potrivit: «o. 
pisică negră şi sbirlită, care călătoresce pânditâre de 
asupra streșinelor, cu ghiarele întinse veşnic şi bine 
încordate», El ne-a mai spus că: cîn danţul nostru 
naţional se vede fisionomia unei vieţi apăsate» ; şi sciți 
pentru ce? pentru că «braţele se întind și se pogâră», 
pe când d-sale i se pare, negreșit, că: ele în semn de 
libertate'ar trebui să se stringă și să se rădice cen 
pain de sucre> d'asupra capului, ca un soiu de bonet 
frigian | E! ne-a mai spus că... şi tote câte a spus, ca 
şi tâte câte a scris, ca și tâte câte a tipărit, tâte tără 

1) A. Odobescu, prim-secretar de legaţiune. 

2) N. Petraşcu, atașat de legaţiune,
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, 5 A a cugeta, ceea ce se chiamă românesce : «ar manca „Zăpadă friptă>, și mai bine lătinesce: 

"Petrasqu e prost antes emulgere velit,., 
Antes emulgere velit... 

Se mulgere velit... D 

Dacă conferinţa mea de an avusese s6rta de a face pe un bătrân diplomat să vorbescă ceea ce nu. cugeta și pe un tinăr diplomat să vorbescă fără a. cugeta; dacă acea conferință, afară de cei doi diplomaţi, a mai găsit şi în presa cea anonimă un Gre-care' re- sunet cârtitor; apoi cu atât mai virtos trebui să mă aştept că nu va trece nehârţuită conferința mea de astădi. Parcă prevăd că o să se scâle de astă. dată; vre-un al treilea diplomat, fie bătrân, „fie tînăr, fie may ales vre-un diplapomat din junime, care să strige că ei. sint un eretic, că eii nu sînt ortodox, că ei sînt nu . mai sciăi ce, temându-se, pe semne, ca nu cumva. să'mi pun candidatura la vre-o vacanţă de. mitropolit, . Tâte acestea sînt bune, şi eii unul: mă bucur mai de 'nainte. M& bucur, căci cu chipul acesta voiu. pro- - cura Ateneului vr'o do&-trei conferințe neanunțate în programă, conferinţe născute din a mea pe;o cale așa dicând parasitică. M& bucur, căci — oriă-cât de multă a ă Veţi turna, apă multă, apă și €răși apă, unt-de-lemnul. ese tot-d'a-una d'asupra apei, și prin acesta se cundsce ,. că nu e apă, ci este unt-de-lemn, pe care'] puteţi în. . trebuința la o candelă. M& bucur, în sfirșit, fiind-că numai ast-fel voiu pute să aflu : pe cine anume îl ustură. . mai tare cuvintele mele, pe cine anume îl dâre deţipă,. pe cine anume am isbutit a'] atinge drept la bubă,. . 

„___ «Noi și voi», ce' însemneză re acest țitlu al con- ferinţei mele? ! . su 

  

1) cAr vr€ să mulgă petrele ce '% es6 înainte, ar vre să mulgi haracit, ar vre să mulgă pe sine însuși.>! ! : i. ii 

417900 
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Un titlu curat pronominal, ca și acela de an: 
«Noi în 18922. Vă&dând o dragoste atât de statornică 
din parte'mi pentru pronume, ar pute cine-va să predică 
de pe acuma, că în anul viitor eii voiii deschide Ate- 
neul printr'o conferință intitulată <El și ea» sai «Ei și 
ele» saii cAmîndoi și amîndoue». Și lucrul e fârte cu 
putinţă. 

„ Pronumele îmi place, o mărturisesc, fiind-că pro- 
numele, mai cu samă la plural, are în vedere o colec- 
tivitate, nu.o individualitate : fie-care este cei», este 

«tu», este cel>, iar toţi la un loc sînt «<ei>, cvoi», 
«noi», pe când nu fie-care e Petru saii Ion saii Spiridon. 
De câte ori vorbesc în public, m'am ferit şi mă voiii 
feri cu stăruință de a lovi vre-o individualitate. Îi las - 
mai bine pe ascultători să ghicescă numele eiinşii, “ 
dacă e vorba de o pers6nă, ceea ce însă mi se întâmplă 
fârte rar, căci în genere nu persânele mă preocupă pe - 
mine, ci mă& preocupă direcţiunile. Numai direcţiunile 
sînt importante. Numai ele daii nascere la curenturi 
colective, curenturi bune saii rele, curenturi cari tre- 
buesc respândite prin sghiaburi -sai infrinate prin 
stavilare. 

«Noi și voi» — nesfirşita luptă între astădi și ieri, 
între astădi şi mâine, între astădi și astădi; dualismul 
lui Zoroastru și antinomia lui Kant; antagonismul între 
lumina, care are şi ea umbre, şi între întunerecul, care 
are și el rade; «noi și voi», este istozia omenirii şi 
istoria naturei întregi, viţa totului și vicţa fie-căril 
părticele din tot, Ar pute cine-va să facă o mie 'de 
conferinţe despre «noi și voi», și totuși ar remân€ 
d'abia la începutul teoriei. Înţelegeţi bine, că din- 
trun asemenea virtej fără margini eă nu voiu pute 
să 'mi aleg decât un punctuleţ microscopic, «un punc: 
tuleț care să nu fie mai pre sus de agerimea minții 
mele și care tot-o-dată să 'mi permită a nu fi mai pre . 
sus de agera pricepere a altora. Imi trebue un «noi şi 
voi> nu cosmologic, și nici măcar antropologic, ci un
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<n0i şi voi> de tot mititel, dar care să pâtă fi folositor 
nemului românesc, D-v. credeți că m'aţi ghicit, și ei 
cred că v'aţi înşelat. «Noi şi voi» sint cele dot partite 
politice, vă veţi fi dicând în gândul Dv.? Nu, nu şinu. 

Ei nu sînt nici a//, nici roşu, adecă: nici liberal- conservator-naţional, nici conservator-liberal-naţional, nică id naţional-liber-conservator, nici naţional-conservator-liberal, 
I+2-+3 sai 3+-2:+F1, face tot 6. "Singura deosebire e deosebirea de stăpân, căci un stăpân trebue să fie în 
ori-ce ud jar temperamentul mei, un temperament nenorocit, tocmat la ideia unui stăpân se 'nfiorză şi fuge măncând Pămiptul. Îmi aduc a-minte o convorbire cu un cap de partith care nu mai trăesce. Voinda mă face să m& supun disciplinei, el îmi dicea într'o di 'cu.. o admirabilă fineță: D-le Hasdeii, ei te recunosc de stăpân al mei în istoriă, recunâsce.mă şi d-ta pe mine de stăpân al d-tale în politică: fvauov acd Evadov. — 
Pre bine, îi respunsei; mă recunosci de stăpân în is- N> toriă? —.Da, — Cată dară să admiţi că Luther a fost causa Revoluțiunii Francese și a căderii "lui Napoleon — Cum asta? Nu te înțeleg. — Dă'mi voe să. protestez 
şi eii tot așa; de câte ori nu te votu înţelege pe d-ta în politică; însă atunci s'a dus disciplina. lată de ce am r&mas și voiu r&mân€ şi eii fără stăpân, „prin ur- 
mare fără parti, prin urmare să lăsâm partitele . în plata lui Dumnedei, nu despre ele voesc eii a vă vorbi astădi. 1] 

Dacă «Noi și voi» nu sînt partițele politice, atunci nu Cum-va... dv. iarăși credeţi că m'aţi ghicit, şi eă „cred: că v'aţi înşelat încă o dată. Mi se pare a citi în cugetul dv. că vă gândiţi la bazaconiile de peste Car- 
Paţi, la mofturile lui Dr, Lucaciii, la cruciata contra "Ungariei. Dar ian să judecâm o clipă: Ungaria există ea Gre?' Dacă există, apoi numai dâră într'o: stare * embrionară, adecă nu se scie dacă va pute să €să viă din pântecele mumei, este o cestiune de moşit, o pro- blemă de mamos, asupra căriia sînt silit a mă opri în trecăt.
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Naţionalitatea maghiară cea veche triise vr'o şepte 
secoii, înainte de a căd€ greii bolnavă pe faimosul 
câmp de bătae dela Mohaciu în 1526. Epoca ei cea 
mai strălucită, un fel de asfinţit de sâre încununat cu 
o lumină feerică, a fost datorită marelui Mateiu Corvin, 
filul marelui Ion Huniade, o viță curat românscă, după 
cum o recunosc înşişi Ungurii. Murind acest crex Va- 
lachus», a rămas în Ungaria un proverb în lătinesca 
acelor timpuri: cobiit Matthias, obiit justitia», <a murit 
Mateiu, a murit dreptatea.> Trebuia să fi venit un 
Român pentru ca nâmul lui Arpad să înveţe ce este 
dreptatea, s'o înveţe ș'apoi îndată s'o şi desveţe pentru 
tot-d'a-una. ” 

„.. In acea veche existință a naţionalităţii maghiare, 
Românii ai dat Ungurilor generali viteji, regi înţelepţi, 
pînă și mitropoliți învățați ca Nicolae Olâh, și nai 
primit dela Unguri în schimb nemic, absolut nemic, 
pâte numai vizetei ca și 'n diua de astădi,. o speciali- 
tate ungurescă af autiguo, ast fel că pînă şi 'n occiden- 
tul Europei numele vizeteului, francesul «cocher», eng- 
lesul «coach-man>, germanul <Kutscher» etc. derivă 
pretutindenea din maghiarul ckotsis». In loc de recu- 
noscinţă, Ungurii s'aii incercat nu o dată de pe atunci 
a strivi pe Români; dar aii fost tot-d'a-una bătuți 
întrun mod atât de sistematic, atât de stereotip, încât - 
un. Engles ar fi putut să parieze mui de'nainte că în 
ori-ce bătăliă cu Românii, fie din Moldova, fie din 
Muntenia, Ungurii vor isprăvi prin a perde pintenii și 
potcovele. In lupte cu Polonii și cu Turcii, une-ori noi 
îi băteam pe dînșii, une-ori dinşii ne bătea pe noi; în 
luptele însă cu Ungurii nu s'a pomenit ca Românul să 
fie bătut vre-o dată. Așaa fost sub Alexandru Basarab, 
sub Vladislav, sub Mircea, sub Ștefan: cel Mare, sub 
Petru” Rareș, mai târdii sub Mihaiu şi sub Radu 
Șerban. o 

(  Dela 1526 pînă pe la finea secolului, XVII, aprâpe 
două-sute de ani, Ungurii o duseră într'o lângedelă, 
apoi într'o agoniă, după care a urmat înțependla. vechii
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naționalități maghiare. Şi mârtă a rămas ea de atunci |. încâce, în așteptarea unet viitâre renasceri.. Dar o asemenea renascere s'a întâmplat ea bre pînă acuma? O naţionalitate se re'nasce când apucă din noii a trăi da se, prin propria sa vicță individuală. O naţionalitate pâte să existe în perspectivă, dar ea nu trăesce, nu e încă re'născută, pe cât timp face o' parte integrantă din corpul unui alt Stat. Există iindividi cu musteţi lungi saii scurte bursucate și cu cizme cât tâte dilele; există individi cari hodorogesc unguresce, după cum ar pute să hodorogescă și în limba sanscrită; există indivigi cari, une-orl renegaţi din alte nEmuri, mai ales Evrei, îşi daii numele convenţional de Maghiari; dar o_naționa:, litate ungurâscă nu există de 9 cam dată. Vecina nâstră Austria € în poziţiă. In pântecele ci se svircolesc o mulţime de embrioni gemeni, între cari embrionul unguresc, deși cel mai mititel şi cel mat” Slut, un plod în căre nu deosebesci încă bine dacă e om, dacă e câine, dacă e pesce, stă la mijloc și dă ghionturi la drepta şi la stânga, bătendu'şi joc de cei-lalţi, ca şi când ar fi el cel mai nare și cel mai mândru. Zăpăcită de turbatele mişcări ale embrionului unguresc și amăgindu-se a crede că turbarea e un semn de putere, Austria și-a dat numele de Austro-Ungariă, ca dOră-d6ră mica po- citură să se mai liniştescă. Dar momentul nascerii n'a sosit încă. Când va sosi, o s'o vedem atuncea| Este o' Sarcină grea pentru bicta Austriă. Faimâsâ prin aven- turele sale galante de altă dată; «felix Austria nubet»; ea îşi plânge acuma risul, nu de astă veră ca fata din - basmul românesc, ci risul de mai mulţi secoli. Dinsa sufere, şi sufere cu atât mai mult că nu scie cine va fi mamos, nu scie cât o să câste moșitul, și dacă nu cum. va mamosul va ave apucături 'de veterinăr. Pote va fi , Germania. Pote Rusia. Se pâte întâmpla chiar o facere „ năprasnică, ' pe neașteptate, înainte de termen și fără ajutorul artei obstetrice. In Ori-ce cas, e grozav a se gândi bătrâna cochetă la posibilităţile unei faceri! Cine garanteză că tocmai embrionul cel unguresc nu se va
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"nasce mort? Cine pote să asigure, că nu va muri în= 
sași muma în durerile facerii? 

Ori-cum ar fi, vedeţi bine că naționalitatea 
maghiară nu există încă, Și deci nu despre ea, nu 
despre o ficțiune politică, am voit ei să v& vorbesc în 
«Noi şi voi.» Naţionalitatea română e un copil, dar 

ziată - , 
— există. Ea _n'are nevoe de mamoși, ci. de_pedagogr.— Şi 

dacă pedagogii vor Hr Iă înălțimea misiunii lor, acest 
falnic copil de viță împărătâscă va uimi la timpul seii 
Europa prin isteţimea și virtutea adolescenței sale. 
Puțin ne va păsă atunci, chiar dacă se va renasce 

"naționalitatea maghiară: îi vom mat da Corvini, şi vom 
primi dela ea apă-de-Ruda, care şi aceea pOrtă numele 
de <Huniad». 

«Noi și voi» — pedagogi buni şi pedagogi re! ; 
nu pedagogi ai copilașilor individuali, ci pedagogi ai 
uriaşului copil colectiv; nu pedagogi crescuţi. în _şcâla 
lui Pestalozzi și a lui FrObel, ci pedagogi _adăpăți la ui_Er 
cele doă isvore_imponcișate : optimism _şi pessimism. 
Aceștiia sint «Noi şi voi. 

Noi, optimiștii, vedem fârte bine că multe în 
lume se petrec adesea nu aşa cum ar trebui să se 
petrecă: apăsătorul zimbesce şi apăsatul îşi, înnâcă plân- 
Sul, 'trândăvia se tolănesce pe 'tapete și munca asudă 
pentru un codru de pâine, șarlatanul câștigă şi dreptul 
perde, nevinovăția e batjocorită. şi nerușinarea se res- 
faţă strălucind cu noroiul la lumină, bălăriile ascund şi 
înnăbuşesc trandafirii, și câte şi mai câte; dar vădend 
tâte acestea, noi totuși credem cu tăriă, pentru individ 
ca şi pentru naţiune, Căereul_nu_e_ universal. și_exclusiv, 
că multe _sînt_bune,. că _binele_e dator 'să dea pept cu 
r&ul fără sfială şi fără cruţare,, că e frumos_a._șe jertfi . aaa ci Teme ame: e ear Poiiipei . pentru Binele altuia, că omul ate un liber arnitriii-şi e 
responsabil dacă” persistă în reitin_loc de_a_tinde la 
bine, că_niimâi binelui aparţine isbânda la uriă ur- n. 

melor,_căci.:_este_un_Dumnedei[ este un Dumnedeii . 1€ cun _4/umnegeu! este un Dum chiar pentru ființele cele maj perverse! este un Dum- 
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nedleii chiar pentru Jean Valjean din A. iii: iuti Victor Hugo. 
erai Pessimistul ride_de Vi r_Hugo—E| nu—vede:_și nu vrea'să vedă binele nicăirea. E] pătimesce de cu- noscuta_bolă a vederii jumătățite, Şi pretindț că sînt bolnavi tocriat aceia cari se bucură” de 0 vedete în. tregă. Lumea pentru dinsul a: ost, "Este şi”va” fi veşnic rea. Reul e fatal, Indreptarea, peste putință. Dumnedei, o vorbă. Liberul arbitrii, responsabilitatea individuală, nesce vise de nebun. Patria... ce pâte să fie patria pentru o maşină fără liber-arbitriii, tără responsabilitate individuală, fără Dumnedeii ? A iubi este a crede și a spera. Inţercat de credinţă și de speranţă, pessimistul nu numai 'că nu lubesce - și nu pâte să iubescă nemica, dar încă se distinge prin trăsura caracteristică de a uri mai cu în- Verşunare tocmai ceea ce e maj aprope de dînsul. Pe străini el nu "i iubesce, pe ai sei îi detesteză, «Mi-e ruşine că sînt Nemţ», dicea Schopenhauer. «Copiii tei nu pot fi decât nevotaşt saii mișei, una din două», striga Leopardi cătră Italia, cătră acea Italiă în care era deja născuţi Cavour, Mazzini şi Garibaldi. 

O miseri o codardi 
Figliuoli avrai !,,, : 

Rechiămată din morți prin suflul lui Tudor Vla- dimirescu, renăscută la o nouă vicță prin avînțul ge- neraţiunii dela 48, botezată prin trecerea Dunării * şi 

  

  

ghiulelele dela Griviţa, copil a trei momente sublime de | entuzi;sm și numai entuziasm, națiunea română a întrat acuma în șcâlă și, întrând în ŞcOlă, ea cere dela -pe- dagogii sei să-i dea cărţi ca să înveţe. Optimismul îi pune în mână operele celor mai înalte spirite ale globului pămintesc, începend dela Platone şi Aristotele pînă la Bacon şi Shakspeare, pină la Newton. şi Cor- neille, pînă la Kant și Gothe. Cer dă Gre pessimismul? Pe Schopenhauer şi pe L.eopardi, pe Leopardi şi pe Schopenhauer, iarăşi pe Schopenhauer şi pe Leopardi. Predomnitor în literatura cultă, optimismul e stăpân „ Nemărginit în literatura cea poporană. Un popor pâte 
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să fie ori-cât-de asuprit, pote să fie ork-cât de marti- 
risat, şi totuși el nu e pessimist nici-o-dată, ci tot-d'a- 
„una crede și speră: într'o îndreptare pe pămînt saii 
într'o altă vicţă. In povești, în legende, în cântece 
poporane, eroul se luptă, eroul: sufere, eroul trece prin 
pedeci peste pedeci, dar nu se speriă de nemic, înfruntă 

„primejdiile, merge înainte, merge cât merge, rabdă şi 
biruesce,. Nu poliţia și nu jandarmii împedecă suspinul 
poporului de a se preface pretutindenea -într'o neţer- 
murită flacără, care ar mistui cu răpediciunea uraganului 
pe cei avuţi şi civilisaţiunea tot-o-dată; nu poliţia şi 
nu jandarmii, * ci filosofia basmului, o filosofiă în care 
poporul se nasce şi cresce, așteptând cu seninătate 
Sfirșitul povestii. In literatura cultă este un Schopen- 
hauer şi este un Leopardi; în literatura poporană, 
oglindă nemeșteșugită a întregei firi omenesci, nu se 
află nici măcar o asemenea singuratecă păreche de 
apostoli ai reului.: Numai optimismul cel înnăscut explică 
lunga răbdare a popsrelor, o răbdare fără care s'ar 
sgudui la tot momentul ordinea socială şi omenirea s'ar 

"selbătăci printr'o' sfășiare fără capăt. “Țăranul îndură 
tâte, căci — întocmai ca Socraţ__și ca-T-eibnitz = 
țeranul_scie că nu_numai dintr'un singur__reiă,_ci chiar . 
dintr'o sumă de_rele pâte să 6să un bine. 

Faţă cu imensa bibliotecă a acelora cari cred şi 
speră cu neclintire în victoria finală a binelui asupra 
reului, pessimiștii se *ncârcă cu dibăciă a multiplica pe 
Schopenhauer și pe Leopardi, a le da un stat-major 
imposant, a lipi pe furiș cătră diînşii pe Byron, pe 
Alfred de Musset, pe Heine, cari n'a fost de loc pes- 
simişti. 

Byron îşi inchipuia că e nefericit, se simția chiar 
omul cel mai nefericit în lume, îşi da aerul de a fi 
numai dînsul nefericit în mijlocul unui banchet de feri- 
cire: era optimist pentru omenirea întregă și se plângea 
că lui: nui e dat să împărtășescă şi el fericirea altora. 
Cam tot aşa este Alfred de Musset care, optimist
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„ pentru toți afară de propria sa pers6nă, numai câte o ” dată îşi.aducea a-minte că mai sufere din când în când şi alţii afară de dinsul: 

„ Car, lorsque nous avons quelque ennui dans le cozur, Nous nous: imaginons, pauvres fous que nous sommes, Que personne, avant nous, n'a connu la douleur,.. 

Pentru Musset nefericirea este: <quelque ennui la» Cât pentru Heine, acel Heine care admitea posibilitatea ca doă suflete să se iubescă unul pe altul în mai multe existințe succesive, acel Heine care prevestia descope- rirea unei noue lumi spirituale prin filosofia sanscrită, după cum fu. descoperită lumea cea materială a Arme- ricei prin căutarea unei căi spre India; apoi tocmai la Heine se găsesce. cea mai frumâsă . caracteristică com- parativă a optimismului şi a pessimismului în următorea cugetare: «Lumea: e tot-d'a-una aşa cum este şi omul «care o privesce: paradis pentru cel bun, infern pentru «cel re. .> 1). ta 
«Infern pentru cel reii», adecă infern pentru Scho- penhauer şi pentru Leopardi, infern pentru ucenicii lor, infern pentru pessimiştii cari voesc -a fi pedagogi ai plăpândei naţionalităţi române. a 
Byron, Musset, Heine, nu sînt pessimiști, după cum nu e pessimist Châteaubriand, deşi a scris pe feng, şi nu e pessimist Găthe, deși a scris pe Perzher, Ren€ şi Werther veri-primari cu Ro//a şi cu C/i/d-Iarold. Pessimiști — vorbim despre Gmeni de genii, vorbim despre maistri, nu despre” calfe, nu despre «dii maio- resque gentium minorum>, — pessimiști sînt numai şi numai Schopenhauer şi Leopardi, câci numai dinşii ai întocmit o teoriă metodică universală “a victoriei reului asupra binelui, Şi cine re sînt aceștia? 

  

  

; 1) «Die Herslichkeit der Welt ist îmmer adăquat 
des Geistes, der sie betrachtet, Der Gute findet hier Schlechte geniesst schon hier seine Hălle», 
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"Este drept a stabili între amindoi o mică deose- 
bire din capul locului. Schopenhauer era voinic şi 
sănătos; Leopardi era șubred, bolnav, schilod, ceea ce 
îl face mai simpatic. Mai simpatic îl face şi împregiurarea 
că era poet și a murit mai tînăr; pâte și aceea că nu 
era burghes ca Schopenhauer, ci născut dintr'o familiă 
fârte aristocratică scăpătată, fiiu al unui conte și al 
unei marchezine. Mai simpatic, fie; mai bun — nu. De 
altmintrelea, dacă e vorba de formă şi numai de formă, 
apoi amîndoi sînt de o' potrivă simpatici ca artiști, 

„ca sculptori ai frasei, ca meşteri de a rotundi, de a 
polei şi de a parfuma hapul. Un pessimist pe deplin 
consecinte n'ar trebui nici măcar să scrie artistic, pentru 
a: dovedi chiar prin acesta că despreţuesce pină şi limba. 
omenescă şi că nu e nimic frumos în lumel , 

Simpatici în /us sai Simpatici în zznus, conse- 
cinţi sai neconsecinţi, Schopenhauer şi I-eopardi sînt 
întocmai ca cei doi frați din Siam uniţi spate la spate, 
cari nu s'ai văgut nici o dată ochi în ochi, dar pe 
cari e fisiologicesce cu neputinţă de ai despărţi pe unul 
de altul. - 

Amîndoi începuseră ca optimişti: Schopenhauer, 
prozaistul, prin nesce versuri pline de credință și de 
speranţă, în cară cânta binele alungând pe re; Leo- 
pardi, poetul, printr'o proză în care apăra cu emfasă 
religiunea creștină, ba încă în specie catolicismul. Din 
aceiași epocă dateză o .cugetare aprâpe spiritistă a lut 
Leopardi: «Tâte în lume sînt sai pot fi mulțumite de 
«sine, numai omul nu, ceea! ce dovedesce că numar 
«pentru om existința nu se mărginesce cu lumea cea. «pămiîntescă.> 1) 

  

1) Tutto & o puă esser contento di se stesso, eccetto P'uomo, il ” che mostra che la sua esistenza non si limita a “questo mondo, come: quella delle altre cose», - 
7
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E După o. dimin€ţă atât de lumindsă, de o dată se 
întunecă. Schopenhauer .turbâză vădend că n'a putut să atragă la cursul sei universitar mai mulți de patru 
ascultători, dintre cari unul giambaș, pe când la cursul iui Hegel nu încăpeai de mulțimea studenţilor; Leopardi “se înfuriază că corpul nu'i servă la ceea ce ar trebui 
săi servâscă ; și tată'i amindoi revărsând urgiă pe natura 
întregă, pe omenire, pe părinţi. | 

Schopenhauer ură pe mumă-sa; Leopardi ură pe 
tată-sei, - ! . 

Schopenhauer şi Leopardi striga de o potrivă 
că vi€ța e nesuferită, că nimicirea prin morte e singura 
scăpare a omului, că 'dorul lor cel mai învăpăiat este 
de a muri cât mai curând, şi totuși la 1831, când 
isbucni cholera, de' frica morţii Schopenhauer fuge din 
"Berlin și Leopardi o tulesce din Neapole. 

Schopenhauer era bogat, dar sgârcit, capitalisând 
ca și când ar fi avut să trăescă vecuri; Leopardi era 
sărac, dar banii îi plăceaii atât de mult, încât se! gândia numai la câştig când publica o carte: <La ques- 
tione & di trarne la maggior somma possibile di danaro». 

Schopenhauer _propoveduia desfiinţarea . căsătoriei, 
ascețism,-abstinenţă sexuală, şi dinsul făcea copii din flori, pe cari fără milă îi arunca "apoi “pe “drumuri 
Leopardi” nu puteă”să facă” nici-un fel- de-copii;-dar-era 
atât de lipsit de inimă, încât pînă şi sentimente nu le 
scotea din sine, ci le imprumuta din alţi poeţi: <pid 
capi di sentimenti si possono prender da Oraziol» 

Pentru Schopenhauer — şi să nu credeți ca et glumesc: nu aveţi decât a citi pe: elevul seii Frauen- 
stădt, Lzchistrahlen aus-seinen Werben, a 3-a ediţiune 
din 1874, p. 53-- pentru Schopenhauer tot ce e mai 
onest pe suprafața pămîntului, este modul cel prietenos cu care câinele iși mișcă câda. Cel mai frumos com- pliment, pe care Schopenhauer il putea face unui 
admirator al lui, era de a” gice: ești onest ca o câdă
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de cânel! Pentru Leopardi nu e onestă nici măcar câda 
de câine, tote sînt ridicole, tâte sînt de plâns: 

Non so se il riso o la pietă prevale ! 

Cine vrea să se vindece de pessimism, dar să se 
“vindece cu totului tot, să nu citescă numai pe Schopen- 
hauer saă numai pe Leopardi, ci să'Y citescă din scârță 
în scOrță pe amindoi la olaltă în! mix lun-conmposibini. 
Ast-fel în medicină opium şi belladona sînt două grâz-! 
nice otrăvuri fie-care în parte, şi totuşi din amestecul 
lor ese o minunată doftoriă. 

La 1818 Schopenhauer călătoria prin Italia, dar 
n'a dat peste Leopardi. Păcat! Dacă ef sar fi privit 
fațin faţă, dacă și-ar fi desvăluit fie-care unul altuia 
monstruosele lor concepțiuni asupra universului, Scho. penhauer cu < Weltschimerz> și Leopardi cu «Infelicită>, 
tâte din reii în mai reii, nici iubire, nici patriă, nici 
Dumnegeii; dacă întâmplarea îi aducea să se întâlnescă „în aşa fel după cum se întâlnesc une-ori doă epidemii la un loc, pâte că i-ar fi cuprins pe amîndor.o spaimă, 
o gr6ză, o scârbă atât de covirșitâre, incât unul să se întârcă la sonetele sale despre lumină și cela-lalt la apologia catolicismului, Ar fi fost cu un poet mediocru mai mult și mai mult cu un mediocru teologian, dar ar fi mai puţin cu doă baccile, cu doi microbi cari: se sbuciumă a îmbăla în inima omului ori-ce pornire înaltă | 

Aci se termină Voy şi o). - ii 
Sintem în săptămâna Crăciunului, Faţă cu nasce- rea lui Crist, a acelui Crist care prin minunea iubirii a pogorit pe Dumnedei pînă la om şi a rădicat pe om pină la Dumnedeii, sîntem datori a ierta chiar pe Schopenhauer, chiar pe Leopardi, chiar pe pedagogii cei miruiţi de dinşii; sintem datori ai ierta, numai,., numai să lase şi ei în -pace: națiunea românescă |! o naţiune care, mai pe sus de tOte, "are nevoe de cre- - dință, de-speranță, de ideal, de pâinea lui Isus, nu de pâinea lui Mammona.: 
n



   

  

   HERLINA 
No. 1. 

ZAC 

Legenda biblică pro- 
| Vestesce că Moș-Adam " chiămase dinainte" tâte dobitâcele, și le-a dat fie-căruia câte un nume, așa ca leul să fie leii și măgarul măgar. Se vede însă că străbunul nemului omenesc. a lăsat . un fel de dobitâce fară nume, de vreme ce Pînă astă-di » există anonimii, i - Leul se-bucură de ceea ce se cuvine leului, mă- garul rabdă ceea ce se cade măgarului, și așa înainte, * - pină la cea de pe urmă musculiţă, fie-care se cun&sce cine este și lumea scie cu cine are a face. : Numai an onimul scapă de ori-ce răfuslă, ast-fel că, prin lipsa de. nume, măgarul pâte să-și:dea ifosul de lei. : : Tocmai din causa acestei posiţiuni forte îndemâ- * natice, varietatea dobitâcelor anonime sa înmulţit . peste măsură; şi — ciudată contradicțiune| — ea s'a în- cuibat m: virtos în așa disa «publicitate», deși «publi. : citate» însemnedă lumină, pe când : acela "care . n'are nume nu pote să fie o fiinţă publică, ci numal d6ră. privată, ba încă. privată de. cea mai prostă: categoriă..:
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România în specie pare a fi era de făgăduință 
pentru prăsirea şi mişuirea condeielor celor nebotezate, 
Ori-ce lancasterian, ori-ce colegian, ori-ce calemgiii dela 
vr'o logofeţiă, ori-ce cretoqu&» dela bacalaureat, ori-ce der- 
bedeii îşi caută și-și găsesce un colțuşor intr'o foiţă, de 
unde apoi aceste dobitâce, nebăgate în samă de Adam, 
judecă universul și chiar pe Dumnegei, lăudân pe unii, 
înjurând pe alţii, punend la cale ţera, Europa, pămintul 
şi s6rele, fără ca să fii în stare a ghici jivina, căci ea 
n'are nume, saii îşi dă un nume fals, ceea ce totuna: 
fie d. X saii Y, fie d. Inot, d. Memphis, d. Ramses saiă 

( un Meşter Manole, care «Manole». pâte să fie, dar cmeş- 
ter> n'a fost și nu va fi nici o dată. 

Inţelegem anonimatul în parteh cea curat po- 
litică a preset periodice, unde” nu vorbesce un _individ__ 
în_ numele seii propriii, ci printr'insul se rostesce un par- 
tit sai un_grup_întreg, încât _9_iscălitură_individuală_ 
au încape, Ei bine, la noi, din contra, tocmai acolo, 
tocmai în <Prim-Bucuresci> sai în carticol de fond» 
“Vedi adesea subscrise cu ostentaţiune în fruntea gazetei 
„nisce . personalități obscurantisime, câte un ipochimen 
«ca Sparanghelachi Fasolide> sati <Fasolachi Sparan- 
ghelide». a 

. Inţelegem crăşi, șichiar aprobâm, anonimatul din 
partea _unui tînăr. neîncredător în_sine, care, deşi une-ori. 
plin de talent, totuşi întră cu sfială îa carieră Titerară, 
temendu-se a nu se poticni, şi de aceca, casă iară 
alții de_diînsul, păşind dintru "ntâiă” cu faţa acoperită, 
pină ce -se călesce şi se asigură că pote să-și rădice 
fruntea Errbine, a noi, din contra, tocmai o asemenea 
rESEervă este ce-va forte rar: un «Barbu de la Vrancea», 

“(un <Gheorghe din Moldova», un «Badea Pletea» și alți 
doi-trei 

Afară_de. aceste dont_sfere:_politica militantă_şi 
noviciatul literar —, anonimatul cu chichiţele sale, 
anonimatul propriii dis sai pseudonimatul, este o 
scârbâsă pecingine a gazetăriei peste tot şi a presei 
române în parte, pecingine care—ca ori-ce parasitism— 

  

  

   



ZACHEBLINA No. 1, 63 

se lăţesce, se întinde, cotropesce, copleşesce şi vier.. muesce. 
Intro di d. Dioghenide publicase într'o f6iă un articol, în care gicea că d. Nicolae Pătraşcu a demon. strat ignoranţa d-lor Hasdeii şi Maiorescu. Era subscris cu litere mari: «EDUARD DIOGHENIDE. Subscrie- rea salvă situațiuneă. Scicăm cu cine am a face. Era nobil, era frumos, era cavaleresc din partea criticului: . mă înfrunta față în faţă. Dacă însă în loc de «Eduard Dioghenide> ar fi fost un anonim, - adecă un .dobitoc nesocotit de Adam, un Inot, un Memphis, un X sai un Y; publicul cel stereotip dela noi, areopagul de pe la cafenele, ar fi putut să cregă că sub anonim se ascunde Bismarck, saii cel puţin Dr. Babeș, şi atunci... 

Jose dire_pourtant que je n'ai msrită, 
Ni cet exces d'honneur, ni ceue indignit€.... 

atunci d. Pătraşcu devenia deo dată mare, iar eii eram pierdut în opiniunea acelui minunat public, despre care Alexandru Lăpușnenul dicea: <proști, dar mulţi», mie însă îmi place mai bine a gice: «mulţi, dar proști.» 
De o bucată de vreme, de când cu filoxera ano- nimatului, Gmenii mari pe câmpul literaturei române cresc ciupercesce, - 
Graţiă anonimilor şi numai anonimilor, iată că: | 
d. Gherea, cu idealurile sale muscălesci şi cu eru-. diţiunea cea-de vitrină, ajuns «cel mat mare critica ; 
d. Vlahuţă, bun versificator fără îndoială, dar forte unilateral şi aprâpe sterp, «cel mar mare poet» şi chiar «cel mai mare romancier» ; | - d. Carageale, <gargon> de talent și numai atâta, | cel ma! mare dramaturg» ; - | E pînă și d. Traian Dimitrescu, pină şi d. Anton Bacalbașa, pînă şi Dr. Urechia <mari>, <mari>, «mari», <mari>; şi fiind-că lipsesce o specialitate pentru mări- mea lor, ei sînt <mari artişti», ce-va ca cidee»
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în loc de «ţuică» saii ca «patrician» în loc de «cârnat». Rival cu Iordachi Ionescu din Covaci, d. Gherea a năs- cocit pe c<artist> ca' un marafet de bucătăriă pentru a preface zerul în smântână, măcar că un zero remâne 'tot un zero, iar trei zero tot încă nu sint maj mult decât un singur zero, şi când trei zero figureză lângă d. Gherea, din acesta nu resultă o mie, ci numai și numai un «mare» zero. 
iar în momentul când scriii aceste rinduri, pri- mesc SR fiţi dela 6 Decembre, în care pe prima pa: gină se citesce: 

«Di. A. Vlahuţă şi Dr. A. Urechiă sânt singuri! - <Omeni care vor să se consacre cu totul literaturei, așa «de părăsite de copiii et. Ei bine, s'ar cuveni ca, lăsând «de o parte publicaţiile mediocre care răsar din cănd în «cănd, lumea să .dea o mână de ajutor acestor Gmeni, «cari își pun-talentul lor, — marele lor talent, — pen- «tru susținerea, pentru ridicarea nivelului literar şi inte- «lectual,.., > 
Şi cine 6re le spune astea? 
Domnul... domnul... domnul <A»! 
Ne aşteptâm acuma ca domnul <B» :ă cânte «marele talent» al d-lui Anton Bacalbașa, apoi «dom- nul <C> să urce în slava cerului «marele talent»: al d-luf. Traian Dimitrescu, un cârd de «mart talente> descope-- rite prin ABC, care ABC — mai scii! —- n'ar fi de mi- rare să fie în realitate identic cu acele «mari talente», 

căci trăsura cea esențială a anonimatului este. cuite i “popă, ni e popa». | DP E „NIC mai nesăbuit, bună-6ră, ca... că “caraghios- 4 Îi , . a licul . intitulat Moş- Tecă ; -şi totuși anohimii îi€ trim biţedă că acestă bazaconiă a avut deja o mulţime de edițiuni, atât e de nostimă, atât e de hazliă, atât. e de jinduită. Am dori fârte mult: şi am av dreptul de a. cere, ca din fie-care ediţiune să ni se arate câte un exemplar, nu pentru alt ce-va — honni soit qui mal y:. . pense! — decât numai pentru ca să se lămurescă, dacă, - nu cum-va în faptă va fi una singură edițiune, la care, : 
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prin cunoscuta stratagemă de librăriă, s'a schimbat fron. tispiciul, după cum un fost mufluz, când rămâne cu ve- chea prâvăliă, unde nemine nu vrea să mai între, îşi „Pune o nouă firmă, 
timp ca să inceteze o dată, sai încai să se dea în vileg, acest samsarlie literar. Eepir „pureci. i. eeleilalte_ gize-s'a-allat_un_prat numit Zac/herlina Un fel de Zacherlină trebue și pen- tru dobitâcele cele uitate de Adam, Deschidem dară 0 rubrică, în care se vor înregistra treptat de acum înainte tâte osanalele cele anonime: reclame necinstite Chiar :în comerţ, murdare in literatură, 

(Revista-nouă 1$93, Noemb. 15.) 

„47000. | | 3



ZACHERLINA No, 2. 
Il y a certainement da 

divin dans une puce : elle 
saute cinquante fois sa 
hauteur, 

Voltaire, 

luţi mai sînt purecii! Ș'apoi ei sînt și atâta de 
grozavi tot-o-dată, încât matematicii ai calculat că, dacă 
un purece ar cresce cât un cal și i-ar cresce în aceiași 
măsură darul de a sări, el dintr'o singură săritură ar 
eşi din atmosfera pămîntului, Dar ori-cât de iuți şi 
ori-cât de grozavi ar fi purecii, eii nu credeam totuși 
că-l vor sgudui așa de tare cele do& pagine trecute ale 
Zacherlinei. 

De atunci încâce Adevărul mă tot face: ba Mo- 
ralescu, ta Prodănescu, ba printr'o scădere treptată nu-i 
mai rămâne decât a mă face Anton Bacalbașa. 

De atunci anonimul «Memphis» dela Lupta mă 
poreclesce «Alexandru Machedon>, ca dâră-dâră să mă 
bage şi pe mine în tagma anonimilor, 

De atunci, ce-va mat grav, printre pureci, tără a 
fi purece din născare, s'a năcăjit foc pe mine d. Vla- 
huţă; s'a năcăjit așa de strașnic: 

At tuba terribili sonitu taratantara dixit,,, 

încât nu s'a cumptnit de a mă face pe mine Rus ca 
şi d. Gherea: «amindoi Slavi», uitând că ei sînt fiul 
lut Alexandru Hasdeii, celui mat patriot boier român 
din Basarabia, admirat pe la 1840 de răposatul Cogăl- 
nicenu în Archiva Romântscă şi pe care, pentru! ultra- 

.
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românescul, «Discurs despre antica gloriă a Moldova», Academia Română îl alesese la 1866 între membrii sef fundatori. Înţeleg să m& facă Slav un nu sciă care 
trânul sei: colaborator d. V. A. Urechia ar fi trebuit să-i arate ps Hisder cel Puțin în cronica lut Miron Cos- tin. Ore.d. Vlahuţă va fi mat Român decât mine? De! E cam a-nevoe. Cât despre d. Gherea, graţiă căruia m'ant pomenit -de o dată slavisat și ei întrun chip atât de carambolic, se va vede may jos. In fruntea a do& numere consecutive din iza, d. Vlahuţă îşi reversă amărăciunea sub diferite titluri”: o dată «Zacherlina d-lui Hasdei», apoi «Gherofobia d-lui Hasdeii», după aceea ar pute să mai urmeze de acum înainte pe același -ton: „« Bacalbaşofobia;, “«Petraşcofo- bia», <Dioghenidofobia», şi câte altele, tâte reducâa- du-se în ultima analisă |a «Psyllophobiă»,- la acea orâre de pureci, de care ei pătimesc în adâvăr şi care mă face a mă'ţine de proverbul german : «Nichts mit Hast als Flâhe fangen = când vrei să prindi pureci, numai atunci grăbesce-tea. 

a Dar de ce să se supere tocmai d. Vlahuţă ?. De ce să se plângă că ei: aş: fi-voit să-i fac «sânge re» ? a e aa De ce să bănuâscă din 'Parte-mi dorința de! ca-l prăpădi> ? i e: Liniştescă-se. - 

Apaise,. ma Chimzre, apaise ta douleur,...3 

D. Vlahuţă nu este un anonim. | D. Vlahuţă nu va pretinde, nici chiar el însuși, că „este cât-colo un «mare poet», şi cu atât şi mai puţin un «mare romancier», 'singurele do& însuşiri pe cari i le-a tăgăduit Zacheriina NO. |, a D. Vlahuţă nu va crede, saii încat nu ne va spune, cumcă - | | , Re 

= dela Nistru pin” la Tisa o.



| 
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numai d-sa şi cu Dr. .Urechia sînt ursiţi .«a .rădica ni- 
velul literar şi intelectual», după cum ne .asigură un a- 
nonim, pe când în. Vzefa.lor, din contra, mai ales 
în ilustraţiunile cele cu Hotentâtele, se ridică cu totul 
-alt ce-va decât «nivelul literar. și intelectual». | 

In :sfirşit, pe.d. Vlahuţă ei unul lam socotit, îl 
„ socotesc și "1 voiii socoti .tot-d'a-una ca -fzră alăturare 
mai pre sus de lighidiele cele fără nume, .măcar că — 
aci să.ne înțelegem mai bine — nici odată,,nici odată, 
nici odată, fie atunci când era la Rezista-nouă, fie:atunci 
când propusei în Academia Română de a i se .decerne 
„un premiii, eii nu lam calificat unde-va direct sati in- 
„direct «mare poet», ferescă-mă Dumnedeii, ci numai 
jun. «distins poet», anume un distins „poet eminescian, 
tot-aşa precum d. Macedonski este un .«distins poet» 
„anti-eminescian, amindoi. necesari,la un loc pentru a se 
„cântări prin antitesă adevărata 'val6re equilibrată a mult 
:descântatului «curent Eminescu», 
____„ Nu se va găsi în scrierile mele nici o singură frasă, 
în care ei să fi făcut din d. Vlahuţă ce-va augmenta- 
tiv; dar încă o dată, îi recunosc pe -deplin talentul, da 
şi da, regretând numai,:p'ecum am mai spus'o, că acest 
talent este «foarte unilateral» şi caprâpe sterp»>, cel pu- 
ţin pînă acuma, ceea ce — firesce — s'ar pute îndrepta. 
pe viitor, nu s'a îndreptat însă în present, nici prin ro- 
manul Dan, nici prin revista Pzeza. 

Îl rog pe d. Vlahuţă a mă crede, că ei nici nu-l 
urăsc, nici. nu-l iubesc, :dar îl consider; îl consider, 
fără ca pentu acâsta d-sa să aibă trebuință, după, 
cum o face, de a se identifica în sus:cu„Delavrancea 
şi “in jos cu Dr. Urechia. Ca vuldre literară, Dr., 
“Urechia nu există încă: el stă ascuns în posteritate, de 
unde în zadaz.Șe :screme.a.eși cu ajutorul indigestului 
«Ghiveciii», în care caută să aibă spirit, ceea ce dove- 
„desce că nu-l are. Delavrancea, al iiată un adevărat ta- 
lent nu departe de a fi mare, un cenfant terrible» pe 
care poţi să'l desaprobi -une-ori, dar nu poţi să nu-l iu-
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besci, căci este numai inimă chiar dacă se contradice : Delavrancea crede câ te_laudă, Delavrancea crede când te "njură,_ şi tăria de credinţă îl mântuesce. D. VIa.. „huţă, din nelericire, nu e Delavrancea ; dar, din Tericire. nu este nici Dr. IJrechia. Ia ori-ce cas, e_un cine-v a, Cu Care poţi să star: la vorbă. Dacă d. Vlahuţă "îşi va da ostencla de a reciti ceea ce l'a mâhnit atâta, se va: încredința că cei trei zero de acolo nu'i privesc nici pe - d-sa, nici pe d. Carageali, talente necontestabile, deşi nu mari. . 
! De ce dară, încă o dată, s'a supărat d. Vlahuţă pe Zacherlina No. i, procurându-mi ast-fel neaşteptata plă.: cere de a-l împăca prin Zacherlina No. 23 Supărarea d-lui Vlahuţă este cu atât may ne'nte- meiată, cu cât în principiii el se: unesce cu Zacherlina, de vreme ce dice fără şovădlă că ea are dreptate de a: lua <la refec pe gazetarii anonimi».. Sa Ce resultă din acestă făţişă înţelegere între not amindoi ? 
i Resultă forte logic un: despreţ comun pentru acei: . <gazetari anonimi», 
ie li desprețuesce d. Vlahuţă ca şi mine | Ca şi mine, d. Vlahuţă este desgustat de a vede. în România unele: for quotidiane având în capul lor, sub brobâda anonimatului, câte un ne-absolvent a vre-o trei clase gimnasiale; foi de altmintrelea destul de ră. pândite, și nu e de mirare, căci marea majoritate din cititorii lor se alcătuesc din ne-absolvenţi a vre-o: trei Clase primare, ast-fel că pentru dinșii, ori şi-cum, dela ABC pînă la XYZ este «0 rădicare a nivelului literar- şi intelectual». 

i m ' - Ca și mine, d, Vlahuţă n'a putut: să nu fie scârbit, de pildă, citind în Zupta dela 21 Decembre: 1893,.sub rubrica « Bibliografii», o reclamă anonimă despre Lumea ilustrată: unde se dice: că :' «poesia dlui A. Vlahuţă câștigă farmece prin ilustraţia' ce o comple: tedă», adecă fără acea ilustrațiă nu le-ar: ave; și apoi. urmedă :
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«Nuvela de Anton Bacalbaşa, Vrz/a, ne înfăţişeză 
«pe autor în t6tă mărimea lui literară. Pia e 
«scrisă cu atâta sentiment, fineţe și delicateţe, 
«în cât şi fără semnătură am recunbşte în- 
«tr'ensa pe maestrul Anton Bacalbaşa....»> 

Despre Goethe, despre Victor Hugo, nu poți vorbi 
mai cu admiraţiune, | 

«Maestrul Anton B-a-c-a-l-b-a-ş-a !» <Tâtă mărimea 
lui literară» !— «Atâta sentiment, fineţă şi delicateţă» ! 
«Se recunâsce și fără semnătură»! Bre, bre, bre! 

Se recunâsce fără semnătură numai dâră autorul 
ascuns sub anonim: ex ungue leonem, ex auribus 
asinurm, | : 

Dacă d. Vlahuţă se unesce dară cu mine, și nu 
pote să nu se unâscă, în privința «gazetarilor ano- 
nimi», atunci cum Gre de ingâdue d-sa acâstă greţesă 
pacoste în propria sa revistă? 

In adevăr, în Wieza dela 26 Decembre 1893, sub 
titlul «Albumul nostru», ne întimpină următârele, de 
astă-dată nu despre d. Anton Baculbașa, ci despre d. 
Gherea: 

«Lupta dintre el și D-nu Maiorescu s'a terminat. 
«Gherea a eşit triumfător, şi săgețile de carton, pe cari 
«i le mai aruncă din când în când câţi-va arcași copi- 
<lăroși, îl fac să zimbescă. Astă-di e cea mai însem- 

"«nată figură în literatura nâstră..» 
Unii îşi închipuesc că d. Gherea, într'un fel sai 

în altul, este o viță de Român cine scie de unde. Nici 
câtu-i negru supt unghiă. Mulţi îl cred anume Basa- 
rabian. Nici în clin, nici în mânecă. E un străin de- 
la tălpi în sus şi dela creștet în jos. D. Gherea pe de 
"ntregul, și chiar dacă n'ar fi tocmai întreg, fie boţezat, 
fie nebotezat, fie cum o fi, este un Ru s,_un_pribeg ni- 
hilist, avîntat la noi fârte de departe de pe la Ecate- 
rinoslav, T6te acestea, negreșit, nu ating întru nimic, 
în sensul comercial al cuvîntului, onorabilitatea sai ca- 
pacitatea d-lui Gherea; dar ele trebuiaă să se constate
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pe prima liniă faţă cu ne-mai-pomenita reclamă de maj Sus din revista d-lui Vlahuţă, 
Un nihilist Muscal ce cea mai insemnată figură în literatura nâstră». - Ce fel de literatură a n6stră o fi aceea în care un nihilist Musca] este «cea mai însemnată figură»? E întocmai ca şi cum ar dice cine.va: « Anarchistul : prusian Anacharsis Klotz a fost cea mai însemnată fi- gură în Revoluţiunea Francesă»,. Şi cine Gre. iscălesce acestă bătae de joc, publicată — repet încă o dată — în revista d lui Vlahuţă? O iscălesce: RADU. 

Să punem acum faţă în faţă reclama anonimă din Lupta dela 21 Decembre şi reclama anonimă din Vzeza dela 26 Decembre 
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Lupta: Vicța : 
... Şi fără semănătură + Gherea e cea mai am recunâşte pe maestrul | insemnată figură în _litera- Anton Bacalbaşa..... tura nostră... ” 
EY bine, după verdictul « gazetarilor anonimi», cine din cei doi să fie re mai mare: d. Gherea said. Anton Bacalbaşa ? 
Faptul este că fără al-de d. Gherea n'ar pute să se nască alde d. Anton Bacalbaşa, iar fără al-de d. Anton Bacalbaşa n'ar pute să trăescă al-de d. Gherea. D. Gherea fiind în România stegarul teoriei cum că literatura este _0_industriă, de aci apoi, alăturea cu vechea” breslă pre-deochiată de <cavaleri de industriă», s'a plăsmuit sub conducerea d-sale o nouă câtă mai cilibiă de : 

cavaleri de literatură, 
Nu între aceștia, cred ei, este locul d-lui Vlahuţă. Domnia-sa a renunţat cu parapon de a fi membru co- “Tespondent al Academiei Române nu Oră ca să cores- pungă exclusiv cu Academia Off dela Gara-Ploesci,
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acea mucalită: off-icină, pe care viitârele Zacherline cu 
încetişorul o vor împroşca d'a-fir-a-păr, căci pr&-pre a 
început a off-usca orizontul literaturei române, 

D. Vlahuţă îşi îînchee articolul <Gherofobia d-lui 
Hasdeii» prin duiosul strigăt: <O, maestre, ai spirit 
mult, ce e drept e drept, dar inimă n'a...» N'ami- 
"nimă eii? Al de sigur d. Vlahuţă înțelege znimă numai 
cu sensul în care se dice: cil dâre la inimă». -<Ce e drept 
e drept», după șcâla cea ateisto-cosmopolito-socialistă 
a d-lui Gherea, stomahul singur pâte fi inimă, mân- 
carea înlocuesce religiunea, lista de bucate ţine loc de 
Evangheliă, chelnerul e preot, birtul biserică: nici Dum- 
negeii, nici naţiune, nici suflet! După acea șcâlă, di- 
gestiunea este scopul final, ţinta cea supremă, idealul 
de evoluţiune al omenirii. călătoare. O, trubadurule! o; 
bardule! o, rătăcitule rapsod! scapă cât mai curând 
dintrun asemenea falanster PENTRU BĂRBAȚI — 
PENTRU DAME! Lasă acolo, «în tâtă mărimea lui 
literară», pe d. Anton Bacalbașa cel cu dece pseudo- 

"edițiuni din Moş-Zecă; lasă-l să mănânce şi să digere; 
să tot digere și să tot mănânce ediţiune peste edițiune: 

(Revista-noui, 1893 Dec.)



  
ZACHERLINA Ne. 3, 

Tăcere de o cam dată. Las să se augă vorbind. d-nii Vlahuţă, Carageali, Doctor Bacalbaşa, Anton Ure. - chea etc. Șc6la d-lui Gherea este în ajun de'a rămâne numai cu d. Gavanescul, trecut acum dela proză la poeziă, destoinic pe viitor de a face Academiei Off de. la Gara-Ploesci o muzică funebră, Și fiindcă d. Gava. nescul şi-a pus de prisos un Î în câda numelui, ar tre- bui să-și mai bage așa ce-va şi la mijloc, pentru a gal- vanesculă din morţi pe d. Gherea. 

(Revista-nouă, 1894 Ian.) e “



  
Suspensiune. 

(Revista-nouă 1894 Mart,)
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Dr. W, Rucow, Geschichte. des rumănischen Schrifttu ms dis sur Gegen= 
tari, ausgearteitet mit Unterstiitiung der angesehensten Schrifisteller, 
durchgesehen und erginzt îm Auflraşe des Buharester Cultusministeriuwas- 
von Prof. F. Negruzzi und G. Boglan, Herausgegeben mit Unterstii-. 

zang des Aşi, P'reuss, Cullusministeriums, Werniperode, 1892. 

  

Cartea, intitulată «Geschiche des rumănischen Schrift-- 
tums> şi publicată sub numele d-lui Rudow, este un. 
scandal în sciința germană, o sciință care mi-a fost tot-. 
d'a-una atât de dragă, o sciință în care istoria literară fu 
inaugurată de Schlegel și Gervinus, de Koberstein, Schefr, 
“Menzel. Scandal, așa este; dar cine să fie cel vinovat ? 

Ei cred că singura vină a d-lui Rudow este că, 
ademenit de perspectiva unei subveațiuni, a permis să-i 
cerceteze și să-i indrepteze cartea d-nii lacob Negruzzi 
şi G. Bogdan: <durchgesehen und ergânzt von ]. Ne- 
gruzzi und G. Bogdan». Dacă censorii erai nesce băr- 
baţi mai almintrelea, ei ar fi r&spuns tînărului German : 
lasă-te, d-le, că nu te pricepi. In loc de acesta, cerce- 
tând și îndreptând, tocmai d-lor, iubitul mei coleg Iacob- 
Negruzzi mai cu samă, ai putut și aii trebuit să adaoge: 
multe greşeli peste greșelele autorului. In zadar ni se 
spune pe pagina 232 că acele adaosuri nu trec peste 
dot la sută din carte: «die Ergânzungen nur ein, hâch-" 
„stens zwei hundertstel des Werles ausmachen, căci e 
cu putinţă ca pină şi acestă nostimă comptubilitate să fie 
tot din pena d-lui Iacob Negruzzi, căruia d. Rudow nu.
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i-a refusat nimic, absolut nimic. Ș'apoi de ce re se vor- besce numai despre adausuri, <Ergănzungen», şi nici o vorbă de revisuire: <durchgesehen»>, prin care d. Iacob Negruzzi putea să ştergă cu toptanul tot ce va fi fost bun la d. Rudow? . 
In ori-ce cas, așa cum ni se înfăţișeză cartea, to- talul cade pravilnicesce în sarcina celor doi giranţi, pe rEspunderea cărora Ministeriul Instrucțiunii Publice din România, nesciind nemţesce, s'a poticnit de a sub. venţiona pe d. Rudow.. 
Nu e vinovat dară nici diletantul prusian, nici gu- vernul românesc, ci numaţ d-nii Iacob Negruzzi și G. Bogdan; ba încă s'ar “pute dice că nici d. G. Bogdan nu e vinovat, fiind un nu-se scie-cine, literat necunoscut Chiar în istoria literaturey pe care o revisuesce și pe care pâte că nici a citit'o măcar, ci este vinovat singur- singurel. d. Iacob Negruzzi, profesor la Universitatea din Bucuresci, membru al Academiei Române şi deputat: «Professor, Akademiker und Abgeordneters, după cum îl vedem pus pe frontispiciul cărții, 
D. Iacob Negruzzi e vinovat, d. Maiorescu este un Lessing. Audiţi poznă! Lessing poetul, Lessing dramaturgul, Lessing archeologul, Les- Sing autor al lui cLaokoon» şi al <Inţeleptului Nathan», Lessing sublimul optimist din «Die Erziehung des Men- schengeschlechts, Lessing piticit la talia d-lui Maiorescu, adecă la cele do& volumașe pessimiste de < Critică» (nu Logică) şi de «Logică» (nu Critică) | Ce.va mai înult ; DI se mai destăinuesce că d „Maiorescu e nu“numai Lessing, dar d. Maiorescu, mititelul d. Maiorescu, mi. crocefalul hemipogonatul d. Maiorescu, mai are încă şi un cap de Napoleon... da, un cap de Napoleoal!!) 

când ne asigură că 

- 

1) Pag. 138; <Beides (Scharfblick und noch mehr Mut) besitzt 
“în hervorragendem aj i Masse (wie schon aus seinem Vapeltouskopfe zu 
cersehen) Titu Maiorescu... verdient deshalb als der rum. Zessiug an 
<erster Stelle besprochen zu werden».
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D. Iacob Negruzzi e vinovat, când ne spune că 

Vasile Pogor nu este tocmai Alecsandri,! dar totuși...!), 
— un admirabil totuși! 

'D.lacob Negruzzi e vinovat, când vorbesce cu 
seriositate_în_patru locuri despre operele d-lur Samson 
Bodnărescu, uitând numai dâră de a'lbotezaun Goethe 
cu cap de Cesar. 

D. licob Negruzzi e vinovat, când contempleză 
printr'acelaşi fantastic telescop pe d. Naum și:o mul- 
țime de alte quasi stele din aceiași. quasi-constelaţiune. 

po 

Pag. 144: «Wenn auch kein Alecsandri, ist doch Vasile Po- 
„gor — ebenfalis einer der bedeutendsten...,>» :
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În sfirşit, d. Iacob Negruzzi e vinovat când, în- 
“fundat într'o asemenea nebul6să, nu vede nimic afară 
“din €a, saă pe tâte le vede alandala. 

Intr'un singur punct, psicologia  dzsvinovăţesce 
întru cât-va chiar pe d. lacob Negruzzi, și anume atunci 
-când d-sa se lasă a fi lăudat el însuși cel puţin nem- 
esce. Ce-i dreptul, d. Iazob Negruzzi nu spune că este 
— bună-6ră — un Voltaire cu cap: de Genghis-khan, 
-dar nu ne-o spune 'nu dintrun paroxism de imoiestiă, 
ci pote numai și numai pentru că se încurcă el însuși 
în alegerea paralelelor, fiind-că in d-sa mat este şi Heine, 
mai este şi Uhland, mai este şi Schiller, şi cinz mii 
scie cine ! E: 

Grozav e d. Miiorescu, grozw e d. Pogor, grozav 
“e d. Bodnărescu, grozav e d. Naum, dar și mii grozav 
e d. Iacob Negruzzi, căci ascultați: 

Ca eroii,.d-sa cuceritor nu este, însă a fost altă-. 
dată în tinereţe un mare duelist: «egrosser Fechter> 
((p. 146), ceea-ce e bine să se scie tocmai în istoria lite- 
raturei române : 

  

„ Chiar poesiele sale cele juvenile, unele deja ă.la- Heine : «sein Vorbild Heine», sint plăpânde, spirituale, 
gentile, reușite: «schmachtend,. geistreich, hiibsch, ge- 
lungen» (p. 146). - 

Mai târdiii, d-sa a scris nesce balade puternice : «krăftige Balladen», unele â-la-Uhland: «an Ubland erin- nernd», în cari dacă sint defecte, aceleaşi defecte se află
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şi la Schiller: <gilt dasselbe von den Balladen Schillers», 
balladele amindurora — Schiller şi d. Iacob Negruzzi, 
d. lacob Negruzzi și Schiller — oferinda-ne de. o: 
potrivă frumuseți sculpturale:  <Marmorschânheiten» 
(p. 173. - Apoi bucata d-lui Iacob Negruzzi intitulată « Miron 
şi Florica» este unica idilă cu care se fălesce literatura 
română : «das einzige Idyll des Rumănischen geriihmt> 
(p. 173). Se 

Ce să mai dicem însă despre «Copii de pe natură», 
cari sint fără comparaţiune și-și mai reuşite : <ungleich 
gelungener», ast-fel că de'naintea lor se întunecă pină 
şi romanul «Mihaiu Vereanu» (p. 173 —74)! 

D= aci, în genul epistolar, în genul aforistic, în 
genul satiric, d. lacob Negruzzi primeză asupra tuturora : 
«ist vor allen zu nennen»: (p. 190). " 

Mai încolo, să nu uitâm operele cele teatrale ale 
d-lui Iacob Negruzzi, car! tâte sînt minunate: cam bes- 
ten gelungen», — sînt minunate pină şi <Zeflemele» 
(p. 186): Si ia 

pat 9 ep CÎ_zatetee PI | _f 
  

  PI ZA 253 Ze Zi Za b 

-+  Şin fine, după apoteosa «Zeflemelelor», pentru ca. 
figura d-lui Iacob Negruzzi să ne apară și mai mito!o- 
gică, d-sa este unicul om în lume care nu s'a născut 
într'un singur an, ci printr'o miraculsă spintecătură 

„drept la mijloc între doi ant: ezwischen 42 und 43 ist 
„Iacob Negruzzi zu Iassi geboren» (p. 146)! 

D. Maiorescu = Lessing + Napoleon; d. Pogor 
== mai mai mai Alecsandri; dd. Naum + Bodnărescu 
et C-nie, metamorfosaţi în luceferi; pînă şi pe d. Burlă, 

Semibovemque virum, semivirumque bovem, 

devenind «forte temeinic», esehr griindlich»; ş'apoi d'a-
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supra :tuturora fălfăind incomparabilul :autor al «Zefleme- 
lelor>; :pe când sărmanii ne-cărdaşi -ai acestor feți logo- 
feţi. se văd ca -vai de ei: unii ghemuiţi în nesce ha- 
puri 'homeopatice, alții expuşi la o luminăiruptă și falsă; 
ruptă din nesciinţă și falsă din spirit de gaşcă, : — :iată 
în -ce se cuprinde istoria literaturei române, «revădută 

„peste tot și completată» — «durchgesehen und ergiinzt» 

= 

— de cătră id. Iacob Negruzzi! .. Pa 
Intr'un indice d. Rudow ne snune la pag. 236 —. 

de astă dată ne:o spune .de sigur însuși d. :Rudow — 
cum-că în numele <Rudow» 'litera zv:e mută: „cw ist 
stumm», In :realitace, .afară' de -acel indice, :e :mut în 
restul cărții. nu .numai 7, :ci e inut d. Rudow întreg, 
lăsând în locu'i.să glăsuescă la îndelete ;acea şcâlă li- 
teraro-politică,. al. căriia .obicinuit. representant nominal, 
nu şi verbal, este d. Iacob Negruzzi. .. ;. a 

- Atribuită -fără rost inevinovatului. d. 'Rudow, ne- 
responsabilului d. :Rudow, :mutului: d. „Rudow, acestă. 
carte este. aidoma, «durch und durch -und-ganz im Gan: 
zen», așa numita Voua Direczză, care caută printr'îasa 
a se restaura cel puţin în traducere, simțind ea însăși 
că pre s'a învechit și s'a deochiat originalul, mar ales 
de când l'a mai găurit perderea lui Alecsandri. 

Inainte de a recurge la străinătate, se încercase - 
mai întâiă cu vai cu chiii o restauraţiune în țeră prin 
umbra lui Eminescu; dar umbra e tot umbră, fie ea 
ori:cât.de lungită și lărgită, ori-cât de disproporţionată 
când, privesce cine.va de .departe. Deificarea postumă a 
nenorocitului poet, cădut victimă morală și intelectuală 
a veninului pessimist cu .care'l îmbuibase tocmai Noua 
Direcţiă —-o mumă lacomă de a .moșteni averea .co- 
pilului omorit de ea însăși — acestă deificare:a „ajuns 
deja la ;ridicol și este în „prediua de a plesni-ca brâsca 
din fabulă. Nici un -fz/4ș nu „dureză. O reacțiune firescă 
nu va întârdia să tăgăduescă bietului, Eminescu pină -și 
mult-puţinul cât i se cuvine cu dreptate, făcându'l ast- 
fel pentru a doua ră jertfă 'inconscientă a aceleiaşi 
cărdășii. E 

4
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Nici «Drang und Drang» în ţeră, nici cDrang und 
Drang» în străinătate, nici prin umbre locale, nică prin- 
tr'un îcs din Brandenburg, nici literatura proptită prin! 
politică, nici politica prin literatură, nici acţiunea din 
Sus în jos, nici acţiunea prin acele alianţe despre cari 
vorbesce Dante: i | 

o... . . .  Nella chiesa 
Co' santi, e în taverna co' ghiottoni..., 

nu mai , 
ay prin nemic restauraţiunea așa numiţilor junimişti 

e cu putinţă... | 
Fie restauratorul chiar. d. Gherea, mult mat meș- 

ter decât d. Iacob Negruzzi cel «grosser Fechter», 
şi tot încă din asemenea ingrediente nu va fi în stare 
să-gătescă alt-ceva decât o jalnică «olla-podridaz, un 
ghiveciu de pseudo-Napoleoni şi de. Zeflemele, de <Aegri: 
somnia» şi de <Scrisori perdute», de tot ce-josoresce. 
şi nemic care :să încăldâscă, să însuflețescă, să rădice, 
să înalțe, să fie spornic în înţelesul lui Goethe: -: 

. i ep X 

" Denn das Herrlichste, dăs Beste, (e Size , 

. Bnngt allein dem Geist Gewinn... iBucuresci 
Somn 

a a 
mm     

    A 
"A A    

Rindurile de mai sus eraii scrise şi date la tipar,: 
când am vădut d'o dată în diarul Zipul din 1hs Oc-: 
tobre următârea scrisâre : - i 

« Domnule Redactor, 

«Întorcându-imt în București, după o absenţă de mal multe luni, 
«am găsit pe masa unul amic o carte scrisă în limba germană de d-nul: 
«W. Rudow și întitulată elstoria literaturef române până în zilele: 
«noastre». ” : ă 

"47900 Da 6?
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- «Spre marea mea mirare am mal citit pe copertă următorul a- 
«daus din partea autorului: <Revăzută și completată din însircinarea 
«ministerului de culte din Bucureşti de profesorul I. Negruzzi, acade- 
« mician şi deputat, şi G. Bogdan». 

«Declar că n'am primit nici 0 însărcinare din partea Onor. mi- 
<nister relativă la scrierea d-lul Rudow, că n'am revăzuvo, nict.com- 
<plectato, ba nick chiar citit'o până azi. 

«Prin urmare, se înţelege de la sine, că n'am putut autoriza .pe 
«d. W. Rudow de a se servi de numele meii pentru notița de pe co- 
«perta cărțet domnie! sale. . 

Pa VE rog, domnule redactor, să bine. voiți a publica aceste câte- 
«va rânduri şi să primiți tot de odată încredințarea distinse! mele 
«consideraţit. 

„IL. 0. Negruzzi. 

-  <Bucureşti, 2 Octombre 1892». 

. Acuma lucrurile se încurcă. Dacă d. Iacob Negruzzi 
își va publica epistola și nemţesce, neapărat într'un or- 
gan cunoscut de publicitate, chiemând tot-o-dată pe d. 
Rudow la legitima respundere de'naintea Ministeriului 
din Berlin, care a patronat cartea în cestiune, atunci şi 
numai atunci se va limpedi scabrosul mister. 

Să abuseze d, Rudow de numele d-lui Iacob Ne- 
gruzzi, ba încă și de al d-lui G. Bogdan, puntn- 
du-se în același timp sub auspiciele guvernului im- 
perial german și ale guvernului regal românesc, ar fi o 
înfamiă internațională fără pereche in istoria universală 
a literaturelor. 

Ori-cine însă e autorul, faptul positiv rămâne că 
lucrarea întregă, dela început pînă la sfirșit, oglindesce 
faimosa WNouă Direcţiă, «die neue Richtung», pe care 
din resputeri se silescea o restaura. Denue așa,d. 
“Iacob Negruzzi este daţor, printr'o a doua epistolă, să 
desaprobe însăși cartea în cuprinsul ei, iar nu numai 
frontispiciul, adică să declare că e ridicol a face din d. Maio- 
rescu un Lessing, că e ridicol a celebră pe dd. Pogor, 
Bodnărescu, Naum etc., că e ridicol a scălda în ambrosiă 
operele lui însuși d. Iacob Negruzzi, și așa mai încolo
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din ridicol în ridicol pînă la archi-ridicol — elăcherlichst» 
tocmai din punctul de vedere al lui Lessing, ne- 
greşit nu al lui crumănischer Lessing», ci al celui. ade- 
v&rat, aceluia care își bătea joc fără milă de tot felul 
de Koromandeli, bună-oră : E Ia 

Er, der der Feinheit keuscher Ohren, 
Dem Witz, den Regeln, dem Verstand: 
Den lăcherlichsten Krieg geschworen, 
Der. je im Reich der Sittenlehr' entstand, 
Fir ihn ein unentdecktes Land! 

  

Intru cât' d. Iacob Negruzzi aprobă prin tăcere 
cuprinsul cărții, mărginindu-se a pune Ja adăpost nu- 
mai propria sa frontispicialitate; întru cât d-nu Ia- 
cob Negruzzi vorbesce chiar despre furtul numelui sei 
cu mult sânge rece, fără a se supăra câtu-și-de-puţin, 
cu «mare mirare»>,. dar nu. cu neplăcere; întru cât.d. 
Iacob Negruzzi nu înfiereză cu indignaţiune pe d. Ru- 
dow, ci par'că se sfiesce şi se teme de a'l atinge, par'că 
ar dori să cocoloşescă scandalul în faşă; protestarea iu- 
bitului meii coleg se pâte înterpreta ca o îndemânatecă 
tragere de spudă pe turtă: ei nu sciii, eii n'am vădut, 
ei n'am ce face, nu e vina mea că pe noi, Noua Di- 
recțiă în genere şi pe mine mai în specie cu Zeflemele 
cu.tot, ne admiră Germania, ne admiră Europa, ne ad- 
miră cosmosul. 

Acâstă interpretare a protestării d-lui Iacob Ne- 
gruzzi se mai justifică şi se întăresce prin chipul în care 
e anunţată cartea — negreşit tot după. exemplarul cel 
«găsit pe masa unui amic» — în Convorbirk literare 
pe Octobre, şi anume: Un studiii condensat asupra in- 
«tregului material al literaturei române până în dilele 
<nâstre, în care se află intercalate și câte-va, traduceri 
<germane fârte bune a poesiilor caracteristice. Autorii 
«din secolul nostru sunt toți trecuţi în revistă, de la 
<Conachi- Văcărescu-Beldiman până la N. D. Popescu și 
<Smara. Autorul arată pe coperta cărţii în mod ine- 

N 
N
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«sact că d. Iacob Negruzzi ar fi revădut şi complectat 
«opera sa din însărcinarea Ministerului de Culte ro-: 
«mân.„.>. Atâta e. inexact în cartea întregăl Ş'apoi eu- 
femismul cun mod inexact» pentru o faptă care, dacă 
e adevărată, este o curată plastografiă! Tonul aci 
e şi mai blăjin decât în scrisârea din 7iwzpu/, căci d. 
Rudow citesce Convorbirile, pe când diarele quotidiane 
pot să-i scape din vedere. Să se observe tot-o-dată ac: 

“ robatica elasticitatea expresiunii: cinexact că D. 1. N. 
ar fi revădut şi completat di însărcinarea Ministerului», 
ca și când ar pute să fie exact fără atare însărcinare 
oficială, de pildă pe o cale ofici6să, urmată apoi de co: 
municarea epistolară de notițe despre Lessing-Napoleon : 
şi cei-lalți Koromandeli, adecă: «per epistolas nego- 
tiando, videlicet negruzziando». : 

Paraponul d-lui Iacob Negruzzi nu pare a fi altul 
decât acela de a se ved€ figurând pe frontispiciii, D. Ru- 
dow a fost pr€ nedibaciu. D-sa nu era c<autorisat> de 
a pune punctul pe ș: 

. . . . . Veuillezijttre discret, 
Et nallez pas, de grâce, Eventer mon secret! 

Dacă d. Iacob Negruzzi nu era dat în vileg, a- 
tunci d-sa ar fi căpătat dreptul de a dice: nu eii am 
scris'o, ci lumea întregă scie că Iacob Negruzzi este: 
«grosser Fechter, : schmachtend,  geistreich, ' hiibsch, 
krăftig, an Uhland erinnernd, mit Schiller vergleich- 
bar, vor allen zu nennen, am besten gelungen, zwi- 
schen etc. etc.>, tâte câte sînt pentru d-sa, după vorba 
lui Corneille : 

Lauriers, sacr€s rameaux qu'on veut rEduire en puudre, 
- Vous qui mettez sa tâte ă couvert de la foudrel!,. 

" Lăsând dar intactă apreciarea nâstră asupra cărții
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atribuite d lui Rudow, căci acestă apreciare se înteme- 
iază pe textul cel publicat, noi așteptăm cu multă ne- 
răbdare ca d. Iacob Negruzzi să ceră o socotelă seri6să, 

forte seri6să, cât se pote,de seri6să, aceluia saii aceleia 
saii acelora cari, văpsindu'l şi poliindu-l, cuteză al în- 
trebuința ca o simplă firmă de Restauraţiune,



FEMEEA 
SCHIȚĂ DRAMATICĂ IN ş ACTE 
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PRINCIPELE DIMITRIE KORIBUT, | Un biiat mut, 

aristocrat polon. Un Cazac 
MILESCU, mare-spătar, nepotul lui Vodă.| Un cioban. , 
SAFTA, fctă din casă. Ostaşi, aprodi, călugtri. cor de copile etc. 
BARE . . Epoca ; mijlocul secolului XVII. 
FALC Actul 1 şi II în palatul princiar din Iaşi; 
CODREANU Căpitani actul JIL în ţera căzăcâscă; actul IV în 
TRANDAFIR cetatea Sucevet; actul V înir'o mănă- 

stire femetscă la nordul Moldovei, 

  

ACTUL 1 

FLORILE 

" (Odaia de primire a Domniței Rosanda. O uși în fund, alta la drepra. 
La stânga o ferâstră deschisă), 

SCENA 1 

Safta (singură, examinând florile aședate pe ctajere). 

Flori. şi €răşi flori! Domnița mea s'ar potrivi mai 
bine să fie o fâtă de grădinar. .., (uttându-se îm regiur), 
De nu m'ar audi cine-va.... Măcar că eiio iubesc, 
deii, o iubesc de mi-aş da sufletul pentru dinsă; dar 
oră-şi-cum — pre s'a întrecut cu gluma. Atăta dragoste 
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pentru nesce ierburi! Tâtă diulica mi se desfăteză cu 
aceste burueni mirositore, ba unele chiar fără miros, pe 
cari şi-le aduce de prin tâte ţerile lumii... Ce traiu o 
să mai fie şi atunci când se va mărita? In loc să-și des- 
mierde bărbăţelul, o să petrecă cu saduri şi resaduri pînă 
ce i se va uri şi lui, vai de dinsul, după cum rhi s'a 
urit mie. Dar ce vorbesc eii de bărbat! Domnița nici că 

_se gândesce la una ca asta. (Căpitanul Trandafir scâte capul 

prin crepătura uşer), Tot „astepta, pe semne, să-și găsescă 
un bărbat trandafir... 

SCENA II 

| Safta şi Trandafir 

Trandafir (înwâna), Vorbesci despre mine, și ei mă 
găndiam la d-ta. Asta se chiamă dragoste 

Safta. Ba vorbiam despre trandafir, şi am “dat: 
peste... 

Te andafir (intrerumpend). Peste borş cu ştir, — vorba 
Românului. Fie şi aşa | Pe d-ta ei nu mt. suptr, ori-ce 
mi-ai dice, ori-ce mi-ai face, că mi-ai pre-cădut tronc 
la inimă... 

Safta. Fugi, că vine Domnița... 
Trandafir: Aşi Am zărit'o plimbându- se pen gră- 

dină şi tot plecându-și capul, când în drepta,: când în 
stânga. Se vede că numără bobocii ce n'aii înflorit încă ; 
şi fiind-că sînt cam mulți, avem destulă vreme să vor- 
bim în linişte. Adecă ce fel de linişte? Foc! văpaiă! nu 
mai pot răbda şi pace bună! Uitatai tu că părinţii ne- 
aii logodit de mici? când 6re, Domne și sfinte Visari6ne, 
va ajunge o dată .la cununiă? ME tot mâi dintro di 
pe alta... , 

Safta (întrerupend, cu aer de supărare). Ai învățat gre- 
cesce? Ha? - 

Trandafir (mznios). ce: mi pasă mie de grecesce sai 
turcesce | Fii sciii că te iubesc romănesce, Sint Român, : 
ești Româncă. Nu sîntem Grecotei; E
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„Safta. Și totuşi. eii nu te-voiu lia pînă ce nu' vei 
învăța grecesce |. Vrei să am un bărbat, care să aibă 
drum deschis la mărire, să pâtă fi în mila domnescă, 
să ajungă la divan... . pa UE 

Trandafir. Dsâră sint. şi eii fecior de boier, . nu 
liude” printre călărași; ba încă sint boier de: viță! ve. 
che.. Ai fost doi vornici mari în nemul mei. Sint 
rudă cu... Sa i 

Safta. Dar din tine nu se va alege nimic, căci nu 
scii grecesce. (înce) Uitat'ai că avem Domn pe... . 

Trandafir. -Măria Sa Vasile-vodă ce-i dic Grecul. 
Şi ce are a face? Când un Grec domnesce peste mir şi 
mii de mii de Români, este lucru firesc ca el să se 
facă Român, iar nu Românit să se facă Greci pentr'un 
puiu de... fie de vrabiăl Grecesce| precesce! grecesce|... 
Tan lasă-mă 'n pace cu grecâsca ta! Vrei cu orice preţ 
să fii... îngrecată ? î 

Safta. Eşti om perdut! După ce nu scir grecesce, 
apoi mai ai și o gură slobodă... par'că te văd ca mâine 
în puşcăriă, IE 
i Trandafir. O să mă scape spatarul Milescu, că 
ţine mult la mine. E nepot al Mărier Sale, dar e Ro- 
mân curat... | i 

Safta. Român — Român, cu tâte astea scie gre- 
cesce mai bine decât Grecir... (speriată), Se aude o ușă... 
Fugi iute| vom :mai vorbi altă dată... 

Trandafir (retrăgându-se spre uşa din drepta), . Să scif, 
Safto, că nu te las o dată cu capul! Sai tu vei fi a 
mea, ori eii al teă, una -din doă. Şi încă fără gre- 
cesce | (ese). ! i. 

SCENA III | 

Safta (singuri), apot Milescu. 

„_.. Mi-e drag băiatul; numai inimă; dar n'o să ajungă 
"nici odată boier mare... (fredontză::)
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SE za Bodo, » v 70 Bapdagr, 
Kai! o zov Bupdagroi zor ut Tov-+ 

. Milescu (intrând cu un vas cu flori în mână). Grecesce ?.. 

"Dar de unde ai învățat?... 
Safia (cu supărare). Doră. nu - degăaba : „slujesc la 

Curte, jupâne spătare, Am învăţat. dela. al: de-d-vâstră, 
boieri mari cu nume păminten și cu limba străină... 

Milescu. Să schimbâm vorba. "(a-parte)  Nu'mi ine 
la socotelă (tare). Unde Domnița? . 

: Safta. E în florăriă, boerule. S'a dus să VEgă, dacă 
aii înflorit micșunelele de Țarigrad. 

- Milescu. Cunoscut lucru! Muierile. trebue. să iu- 
bescă ce-va. De'ntâiii le plac florile saii păpușele sati 
alte jucării; apoi încep a le plăce băeţii; mai în sfirşit, 
Ja bătrâneţe, când nu mai găsesc flăcâi, le plac mâţele 
şi căţeii! Tu ai ajuns 6re la băieți, Săftico ? ori tot mai 
eşti la flori? 

„Safta. Atâta trebă ar şi d-ta, boerule, să eai tot 
lumea în ris. 

Milescu. Şi las ca alţit să rîdă de mine: acesta se 
chiamă a fi om cum se cade, on de nm, om decurte.... 

Safta. Dar de unde este acestă frumâsă :6lă cu 
flori î | 

Milescu. Ai greşit cu vorba: nu e frumâsă. Gla, ci 
florile sînt frumâse. Așa dar trebue să scii că aceste 
frumâse flori eii le aduc din partea păhărnicesei, care - 
are un copilandru voinic ca de opt:spre: dece ani... 
Dar nu înțeleg, dei, de ce să ţio spulu tocmai ţie ? 
par'că tu n'ai cunâsce pe toţi voinici cei „de opt: spre- 
gece ani din tâtă ţera Moldovei! 

Safta. A! . , 
Milescu  Mărturisesce singură : așa'i că'l cunosc pe - 

băiatul păhărnicesei? .. 
„Safta, Adică lam vădut. o dată la biserică; “dar 

ce are a face? : 
„Milescu. Ce are a face? Ciudată întrebare! Ce are 

a face băiatul păhărnicesei cu biserica ?
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Safta. Ba nu.., 
Milescu, Ce are a face băiatul păhărnicesei cu 

tine ? - 
Safta. Ba nu şi nu. boierule! Nu m& mat încurcat 

Ce are a face băiatul păhărnicesei cu aceste flori? 
Milescu. Uitasem că-i vorba de flori! Apoi bine, 

Săftico; cum de nu înţelegi tu, fată cu minte; tu, cres- 
cută la Curte; tu adăpată ca şi noi toți cu laptele fă- 
țărniciei; cum de nu înţelegi tu, că aceste flori, dăruite 
din partea păhărnicesei la o Domniţă, mir6să (mir&să Area) 
da! mir6să a boeriă pentru băiatul păhărnicesei? Cu 
alte cuvinte, păhărnicesa ar dori să-și vedă băiatul în 
mila domnescă, adică de-o cam-dată măcar aprod la 
Curte, iar dela aprod- nu-i departe pină la mare-logo- 

„făt, căci numai începutul este greii pe lingă Domni, şi 
de aci merge, merge iute, iute ca o râtă pe osiă.,. fi- 
resce când osia se unge din când în când. 

Safta. Şi de ce tocmai d-ta, boerule, te-ai însăr- 
cinat a aduce Domniței acestă flsre? 

Milescu. De ce? Ai ghicit, dragă, de vreme ce 
“mă 'ntrebi.. Păhărnicesa dăruiesce Domniței o lă cu 
flori, sciind că Domnița e nebună după acest fel de ier- 
buri; iar mie, care sînt văr-primar cu Domnița, mie 
mi-a dăruit o păreche de pistâle turcesci, precum mare, 
cred, nici: marele vizir. Acum, Sâftico, pentru ca să pui 

"şi tu vre-o două-trei vorbe la urechea Domniței, căci o. 
fetă din casă, desceptă ca tine, este şi ea mai-mai ca un 
vEr-primar, — ţie "ţi dăruesc eti,., las” să pun flrea pe 
ferestră... (pune 6la şi scâte din deget un inel) na, acest inel eii lam cumpărat eften în Italia, unde am învăţat în 
şc6le tot ceea: ce nu sciii,., 

Safta (iuâna inelul). Acolo te-ai făcut doftor, jupân 
spatare? M. S. Vodă dice mereii că mai bun doftor ca 
d-ta nu se află în țera Moldovei... 

Milescu. Intr'o di M. S. sughiţă, şi eii i-am spus 
să bea apă rece... Se vede că de atunci mi-a eşit nu- 
mele de mare. doftor... Almintrea, dacă te dâre ce-va
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pe tine, eii am un l€c, eram să gic un ac pentru ori- 
ce cojoc... 

SCENA IV 

Aceiaşi, un aprod. 

. Aprod: (intră prin ușa din fund), Prinţul Koribut în- 

trebă, dacă M. S. Domnița... - E 
Milescu. Nu vedi, voinice, că M. S. lipsesce? 
Safta. Nimica, nimica. Poftescel Domnița 'o să 

vină îndată (Aprodul ese). ” - 

SCENA V 

Milescu, Safta. 

Milescu. Apoi eii mă car de pe aicea, Săftico, 

căci nu-mi place nici de frică acest mândru prinț po- 
- lecesc. Dumnedeii Va plăsmuit din fum, iar nu din lut, 

ca pe ce-lalți 6meni. Inchipuesce-ți că sînt două luni 
de dile de când eii îl rog mereii să"mi vîngă calul seii 
cel roib, și nu vrea să mi'] vîndă mie, mie care plătesc tot 
d'a-una pe-şin, şi drept dovadă ţi-am dat arvuna, Săftico! 
(ese prin ușa din drâpta, pe: când Koribut: întră prin uşa din fund, 
Safta stă cufundată în privirea ineluluY). ” ! 

SCENA VI. 

“Safta şi Koribut. . 

Koribut. Pute-voiii să aştept pe Domnița în a- 
cestă odaiă ? Ma | 

"Safla (distrast, cu ochit la inel), Da, boerule prinţ; M. 
S. nu va zăbăvi. | MR Ia 

Koribut (aşegându-se). Privesci o sculă, cuconiță?  
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„ Safta.. Da, mi-a dăruit-o cine.va... o prietenă, D-ta Cunosci preţul sculelor, boierule prinţ? Na Korzbut (se uttă cu despreţ la inel). Face vr'o dor'taleri. Fata din casă a unei Domniţe este vrednică de un dar: mal de soiă (scâte lanţul de pe piept). Ține acâsta și fă-ți. o salbă, (Safta iea lanţul cu-sfiâlă şi 7 ascunde iute în buzunarul Scue-: teicel), Scii Gre, dragă, că cei iubesc... adică ţi-o spuiu d-tale numai între pitru ochi... iubesc pe stăpâna d-tale? O iubesc precum n'am iubit încă nici o altă femeiă, şi cu tâte acestea plec astădi din, Moldova, cu inima sfășiată de necaz și de ruşine că n'am putut să plac Domniței, Cel Puțin așa mi se pare că nu i-am plăcut de loc. D-ta trebue so fi sciind maț bine decât ori-cine. . Ma Safta (cu nedomerire). Nu sciă, boerule Prinţ... dar cred... pte... n'ar fi lucru de mirare... 
Xoribut. Ascultă | Aș dori fârte mult să aflu... dacă a-scră a fost aci o vrăjitre Țigancă. 
Safta (iute). O dal Vrea să dică d-ta af trimis-o? D-ta ? In adevăr, ne făcuse chiar icâna d-tale! Ne-a spus că Domnița va av un bărbat leit-leit cum ești d-ta. Ce prâstă am mar fost și ei să nu; ghicesc. îndată! N | , a [ „ Koribut,. Nam. trimis-o. ei, Este o cutezare din . parte-ţi a cugeta măcar acesta despre un. om ca noi. Dar vrăjitrea a trecut şi pe la mine, şi mi-a spus, nu sciii cum, în trecăt, mE'nţelegi! (se scolă). Insă Domnița întârgiă şi eă trebue să plec astădi negreșit, iar mat "nainte de a pleca aş vre să ieai diua bună de pe la toţi boierii.,, - E 

| Safta. Să nu pleci încă, boerule prinț. . mai adastă vro câte-va dile... 
Foribut. Şi ce o să €să din. aceste adăstări fără capăt? Ore îmi făgăduesci d-ta că Domnița va voi în sfirşit să mă bage şi pe mine în samă după șese luni de nepăsare, cu care eti unul nu sint deprins? - 3 Safia (gândindu-se), At făcut re, că nu miat spus mai de "nainte... dar timpul nui perdut... Mar bine...
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mai bine depărtză-te acum pentru o clipă; ei voiă 
vorbi cu stăpâna mea; apoi vino şi fă cum vei socoti. 

Kotibut. Cuconiţă ! Vei mai ave cercei de mărgă- : 
ritar! (vr€ să itsă şi se întârce dela ușă). Adevărat spui, dragă; 
îmi pare răi și mie că.n'am vorbit cu d-ta pînă acum; 
dar este vina d-tale, De ce să: nu mă fi însciințat că 
primesci daruri? De ce să nu-mi fi arătat nici-odată 

- măcar un inel, ca să pot pricepe? (cu ironiă). Scii că eit 
sînt -strein; în ţera mea sînt alte obiceiuri... (plecă și se o- 
presce la ușă). Cercei de mărgăritar|... (ese). . 

SCENA VII: 
Safta (singură, privind după Koribur), 

îşi cam bate. joc de mine!...: De ţră, nu de mine... 
Venetis L... Dar ce-'mi pasă mie!. (scâte lanţul din busunar).. 
Frumos! frumos!, scump! (ascunde lanţul). Şi cercei de măr- 
găritar|... O zestre întregă | 

SCENA VIII 

“Safta și Rosanda. 

Rosauda (aruncând privirea asupra vasului cu flori). De 
unde-i acestă flore, dragă Safto? Ce frumuseţe | 

Safia. A adus'o... ba nu, n'a adus'o, ci a trimis'o- 
M. Tale prinţul Koribut... 

Rosauda. A? prințul e pre bun... Dici că a trimis. 
prințul? Diseşi, pare-mi-se, că a adus? 

Safta. Ba a trimis, nu a adus (Rosanda 'distrasă se a- 
şedă 'pe' divan, cu capul plecat). Eşti cam tristă, scumpa mea 
Domniţă ? 

": Rosanda. Dal sînt forte tristă. Nu 'pot uita cu- 
1 intele vrăjitârei de- ascră, Ai făcut răi, lăsând-o să. 
intre.
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Safta. E cea mai vestită vrăjitâre din tâtă: ţera Moldovei... Şi apoi, ori-și-cum să fie, nu înţeleg de ce să te 'ntristezi, trumosa mea stăpână? Țiganca nu ţi-a spus nimic răi, nimic neplăcut, nimic... 
„Rosanda. Şi tocmai asta mă “ntristeză. Să mă fi - speriat ea cu un viitor întunecat, eii m'aș.sili a fi ve- selă. Cel puţin pînă atunce mi-aş dice: mâne m& aşe teptă nori şi vijeliă, astădi este o di senină şi frumosă. Dar vrăjitrea mi-a povestit o sârtă așa de dulce, în- cât nu vreaiă, nu pot răbda, așteptând pînă cine scie când... (se gândesce), Oare ce mi-a spus vrăjitorea, Safto? - 
Safla. At uitat, .Domniţă î 
Rosanda. S'o uit? nici o dată! Dar tu, Safto, nu cunosci inima cea slabă a omului, Noue ne place a audi mereii cele dorite, a le audi din tote gurele şi la tot pasul, a le audi chiar atunci când le cunâscem, şi de le-am cunâsce ori-cât.. de bine, Ce mi-a spus vrăji- 16rea, Safto î . 
Safta. A spus, că bărhatul M. Tale va fi dintr'o. eră străină, de n&m mare, tînăr, frumos, vitez de frunte... 
Rosaudă. De nem mare,. tinăr, frumos, vitez de frunte... - 
Sajta. Şi: dintr'o ţeră străină. Bagă sema, Domniţă, că va fi dintr'o eră străină, 
Rosanda. Vrăjitrea a uitat însă să'mi spună, dacă bărbatul mei va iubi florile. | Safla. Te.va iubi pe tine, Domniţă... şi... - Rosauda. Şi ce...) _ 
Safta. Dacă M. Ta mi-ai da voiă.,, 
Rosanda. Spune, spune, Safto. . 
Safta. Mi se pare că cuvintele vrăjitOrei se po- trivesc întocmai cu chipul unui bărbat Gre-care dintr'o țEri străină, de nem mare, tînăr, frumos, vitez de fcunte, şi care nu pote să nu iub&scă florile, de vre. me ce,.. o 

- Rosanda (cu nerăbdare). De vreme ce 2... Sfirşescel... 
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Safla (arătând vasul cu flori). De vreme ce ţi-a tri. 

mis M. Tale acestă frumâsă flore. 
Rosanda. (sculându-se). Prinţul ?... 
Safia. Dintr'o ţcră străină, tîntr, frumos, vitez de 

frunte... 
Rosanda. Dar de unde scii tu, "Safto, că prinți 

îmi place mie? | 
Safta. Așa s'ar pute crede după spusele vrăjitârei, 

SCENA IX 

Aceiaşi, Milescu: 

Milescu (intrână prin uşa din drâpta). E vorba de vrăji- 

t6re. O, nu te speria, verişdră! Numai atâta-am audit 
şi eii, şi dacă vrăjitorea este în adevăr bună, trebui să-ți 
fi spus mai d;nainte că voiii audi numai atâta, 

Rosanda (contust). Imi pare bine, vere, că eşti tot- 
d'a-una vesel; dar... af venit să 'mi spui ce- va, jupâne 
spatare.? 

Milescu. Cam așa... Te văd însă. că nu eşti în. 
apele "d-tale... Pâte suferi... Scii că sînt cam doftor. 
Nu degiaba am o lungă. batalamă dela şcola din 
Padova... 

Rosanda (rece). e asigur că nu sînt bolnavă, jupâne 
spatare... . - 

- Milescu. Fiel Cu atât mai bine... Eram să te 'n- 
treb, dacă ai primit o Giă cu nisce flori? . Sa 

“Safta ţiute), Da-da ! Domnița a primit, boerule. 
Rosanda (roşind). Şi ce te privesce, vere, dacă am 

primit saii- dacă n'am primit? - 
Milescu (cu mirare, uitându-se la amindous). Vedi bine 

că mă privesce.... Cum, Dâmne, să nu m& privâscăl.... 
Acea 6lă este... 

"Safta tintreruptad). Este de unde este... Nu înţelegi, 
boerule, că Domnița e obosită după plimbare și vrea să 
se odihnescă >...  
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Milescu (salutând cu respect), Dacă-i așa, mă duc... Paharnicsa întrebă... (audind aceste cuvinte, Safta face 'o miş-: Care cu mâna şi restârnă după ferestră vasul cu flori, care cade afară în grădină), Ia 
E Rosauda (alergând la feresti). Ce-ai făcut, Săftico O, Dâninel O fisre aşa de frumâsă| Se va fi vătămat!,... Nu înţeleg, cum să nu bagi de s1mă!... (scote capul pe fe- restră, apol se răpede la ușa din fund şi ese). ” 

SCENA X 

Safta și Milescu. 

" Milescu (cu. mânile în şoldurt), Apoi bine ? Safta (tot așa), Apoi bine? 
Malescu. Adică-te? 
Safia. Adică-te? | | Milescu. Iute, vulpâică ! Ce însemneză tâte astea ? Safta. Ia însemneză atâta, că „Domnița nu vrea acuma să audă nimica, O să-i spuiu mai târdiă de bă. iatul păhărniceset d-tale; îţi făgăduesc, deși inelul nu face nici dot taleri, măcăr căi din străinătate. Numai „d-ta să nu te mat amesteci. Sa Milescu, Aşa tot se -mai pâte. Caută să nu mă „dal de rușine, Săftico. N'aș vre, dragă, ca lumea să credă că nu am nimic sfint pe faţa pămîntului, nici chiar pistâle turcesci. Dar. de ce Gre îţi strălucesc aşa -ochi- şorii? Scii că încep a crede că ești frumuşică? Și ca să nu te îndoesci, sint gata a-ţi da o sărutare,.. . Safia. Păstrez'o pentru altele, boerule] Alelescu. Nu, nu, nul E peste putință ca s'o păs- trez| Cel puţin să nu aibr inelul de tot degâba, dacă nu'mi vei face ispravă pentru băiatul păhărnicesei, . Vegi că te cam pricep, şireto? Aşa dară, prin urmare... (Safta se Impotrivesce, Milescu o sărută), -
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„SCENA XI 

Aceiaşi, Koribut. 

Koribul (oprindu-se în ușa din fund). A ! ce întămplare! 
Milescu. O. nimica tâtăl Dacă nu vedeai d-ta, 

prinţule, o vedeaii păreţii; este tot una; adică vreaii să 
dic că nici d-ta nu vei spune nimenui, ca și păreţii. Aş 
dori să sciii însă, să nu fie cu supărare, cum de-ai in- - 
trat așa de lesne în odaia Domniței, fără ca să fii femee 
Saii cel puțin un verișor ca mine? . - 

Koribul. Ohol mă iai pre din scurt, boerule! Nu 
sint atât de vinovat precum ţi se pare d-tale. N'am 
găsit pe nimeni la intrare, €că totul. D-ta înțelepi forte 
bine, că un om ca mine nu pâte aștepta după uşă. 

Safta. Dar unde să fie aprogii? 
Milescu (gesticulânad). Florea a alergat după ferestră; 

Domnița a alergat după fi6re; aprogii aii alergat după 
Domnița... Incurcătura s'a limpedit, prinţule, şi te iert 
de astă dată că m'ai așteptat după ușă; dar nu-ţi pot 
ierta nici decum că nu-mi vindi calul: singurul lucru 
ce-mi lipsesce încă pentru ca să gust deplina fericire a 
unui cuget împăcat. De De 

Koribut. In adevăr, boerule, nu-ți vînd calul mei, 
dar te rog să-l primesci în dar, ca semn de 'prieteşug. - 
Este chiar acum la pârtă, înfrînat. şi înșeuat:.. 

Milescu. Iţi mulţumesc, prinţule..: 
Koribut. Roibul te așteptă, boerule.., 

"Milescu, Cu tâte astea, aş pute să-l ieaii și mai 
târgiii. 

Koribut. Dar de ce nu acuma? 
Milescu, (lovindu-l pe umăr). Te înțeleg, priaţule. 
Koribut, Ce vrei să dici cu asta ?: 
Milescu. Vrea să dic, că une-ori caii Yeaii năra- 

vurile stăpânilor, şi că, prin urmare, roibul d-tale nu 

47900: i a ?
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scie nici el a aștepta după ușă. Te las dară singur cu Safta. Vedi că ne-am înţeles, -prinţule?,., Sluga ple- cată]| (Ese). 
i 

| SCENA XII 

| Koribut, Safta... 

| "Koribut. In sfîrşit am scăpat de păcală! Spune-mi; Safto, ce veste? : o 
Safta. De minune, boerule prinţ! 
Koribut. Dei? 

: „: Safta. Domnița te iubesce, te iubesce însă fără aşi da samă, fără a sci ea singură... Dar iacă ma! vine cine-va. Pune-te la o parte... pi 

“SCENA XIII 

Aceiaşi, Rosanda. 

Rosanda (fără a ved€ pe Kombu), Sa turtit sărmana floricică! Am dat'o grădinarului s'o caute ca pe o fiinţă bolnavă, care-mi este dragă. N'am avut parte de darul prinţului. , 
„_ Koribut (cun gest de mirare). De darul meii? Ce fel? (Safta-t face semn), 

Rosanda. A! Dita erai aici, prinţule ? | 
Koribut, (salutând)o). Da, Domniţă, şi tocmai cât p'aci era să uit de darul mei, de acea fl6re, pare-mi-se... | O jucăriă, de care nici nu'mi aduceam “aminte şi al . cări! singurul preţ este de a fi plăcut Măriei- Tale. 
Rosauda. În adevăr, o fldre atât de frumâsă..., Sînt forte mâhnită,.. 

„Koribut. Lasă, Domniţă, nu te mai mâhni de pier- derea unei flori, căci mâne o s'o uiţi, căpătând o altă, Așa se trec tâte în lume, (oftând) şi sînt prE-puţini acei “nefericiţi, cari n'a darul de-a uita o flore ce-ai iubit
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odată. O așa srtă mă. aşteptă pe mine... Am venit 
să te văd pentru cea din urmă dată, mult frumâsă 
Domniţă. 

Rosanda (curbura). Nu te 'nţeleg, prinţule, 
Rosanda. Peste un cias părăsesc Moldova, : 
Rosanda. Părăsesci Moldova? Dar ce ţi-a făcut 6re 

„biata n6stră ţerişcră? | 
Koribul. ME întrebi, Domniţă? Sînt lucruri ce nu 

se pot spune. Sînt taine ce se citesc în ochi, în fie- 
care pas, în aer, dar nu se vor citi nici-odată în cu- 
vinte, căci vorba rece şi măsurată este „giulgiul i- 
nimei.:. 

- Safta (la urechea Rosandei). Sărmanul! cum te iubesce!,. 
Adu-ţi aminte de vrăjitâre... 

Rosanda. Dar dacă eii te-aș ruga... dacă te-aș ruga 
cii, ca să nu ne lași aşa curind ? 

Koribut, Prin acesta, scumpa mea Domniţă, ai 
rosti o osândă saii o bine-cuvintare, una din două (înge- 
nunchind). ME vei osândi tu re a muri d'o mie de ori 
în fie-care clipă, sciindu-mă lingă tine, trăind cu aceiași 
suflare ce adiâză buzele tale, și silindu-mă& a năbuși în 
mine glasul desperării care'mi strigă necontenit: ea nu 
te bagă în samă;.. ea nu te iubescel.., , (Rosanda îi întinde 
mâna, Koribat o sărută), : 

SCENA XIV 

ă | Acelaşi, Milescu. 

" Milescu (oprindu: se în ușă), În sfiit, iată că. te-am 
prins şi ei, prințule ! ,
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ACTUL II 

VLĂDICII GRECI 
(Grădina palatulul domnesc, a cărut fațadă se vede la stânga). 

SCENA 1 

Trandafir, Barbu, Falcă, Codrânu.. 

Barbu. De ce re ne va fi chemat spătarul? 
| Trandafir. De sigur pentru nunta Domniţet... (sus- 

pinând, a-parie). Când 6re îmi va veni şi mie rîndul cu 
Săftica? _ 

Falcă. Nunta Domniței... Vedi, tocmai asta nu'mi place... Incă un venetic Pripăşit în țera Moldovei! 
Codrenu. Mai încet, mâi Falcă... Zidurile aă şi ele 

urechi... 
Trandafir. Ba să trăesci, dragă Fălcuță | Numai cu 

tine cii m& mai împac. Tu nu te-ar grecit, nici te-ai 
turcit, nici te-ai polecit... Nu era destul Gre că pe Dom- 
nița Maria a d'at'o Vodă hurduz-burduz după un prinţ 
de pe ceia lume? Tot o liftă străină .. 

Codrenu (cu spaimă). Tss! 
Trandafir (aprins). Ei dal lasă.mă să strig că mă 

dâre! Tot o liftă străină trebuia 'să aducă şi pentru 
- Domnița Rosanda..? Nu era bun logofătul Gheorghiţă?... 

I se scurgeaii ochii după Domnița! Ş'apoi nem boieresc 
vechiu, pămînten din moși-strămoși... 

"Palcă. Şi păcat! mare păcat! că-i bună Româncă 
Domnița | Semănă în tâte cu reposata Dâmnă, să-i fie 
ț&rina ușoră,.... N'are nimic grecesc dela tată-seiil... Atâta românesc mai avem şi noi la Curte... 

Trandafir. Ba şi vărul Domniței, spătarul Milescu, 
e bun Român, n'ai ceY gicel Cam glumeţ, dar suflet 
românesc... | 

Barbu. O, cât despre spătar, să nu cuteze cine-va 

N.
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să cârtescă:.. Mi-a dat o doftoriă de m'a scăpat de 
friguri... 

- Zrandăfir. M'aş jura că ţi-a dat'o în glumă, 
Falcă. Glumesce şi el, ca să uite cele de plâns... 

SCENA II 

Aceiaşi, Milescu. 

Milescu (intrând). Sînteţi aice? Bine... 
Toți: Să trăesci, jupâne spătare ! 
Milescu. Am să vă spuiu la fie-care câte o vorbă, 

şi acela cum mă va audi, îndată să plece; apoi cum va 
pleca, să spună și el câte o vorbă la dorobanţii sei, şi 
acela cum îl vor audi, îndată şi ei să plece... AI în- 
ţeles ? a 

Trandafir. Ba n'am înţeles, jupâne spătare, Să fie 
cu iertare... 

Milescu. „Vrea să dică voi, cei-lalţi trei, aţi în- 
ţeles ? 

Barbu şi Codrenu. Am înţeles, jupâne spătare. 
Milescu. Sînteţi proşti. Mai bine m'a înțeles căpi- 

tanul Trandafir, de vreme ce dice verde că nu m'a în: 
ţeles, căci nici eii nu pre înţeleg ceea-ce am spus... 

Falcă. Eram să gic și ei, jupâne spătare, că nu 
înțeleg, dar... 

Milescu. Nu erai sigur„dacă înţelegi saii nu. Eşti 
pe jumătate prost, căpitane Falcă. 

7ofi (rigend). Să trăesci, jupâne spătarel 
Milescu. Îmi pare bine că .vă văd veseli, că vă gă- | 

sisem aice pre posomoriţi... sciii de ce. . dar mutrele vâstre 
nu'mi plăcea, măcar-că... de... aveţi și voi dreptate! 
Acuma ascultați. E nunta Măriei Sale Domniței... 

Trandafir (cu entusiasm), Buna nâstră Domniţă! _ 
Milescu. Tu, căpitane Barbule, cu dorobanții tei 

vei face alaiii după trăsura pre-sfinţitului chir-loanichie, 
mitropolit de Chesaria. (Barbu se închină şi ese), Tu, căpi-
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tane Falcă, cu dorobanţii: tei ver face alaiii după tră- 
sura pre sfințitului chir-Mavrichie archiepiscop : de Ga: 
zaria,(Falcă se închină şi ese) Tu, căpitane “Codrene, cu do- 
robanţii tei vei face alaiii după trăsura pre-sfinţitului 
chir... di-i pe nume. ! 

Codrenu. Chir Pavliche. : . 
Milescu. Di Lichie, nu Liche, deşi se cam po- 

trivesce. Așa dar, ţie "ţi .daă pe samă pe pre-sfinţitul 
chir-Pavlichie, episcop de Nazaria. (Codrenu se închină şi ese), 

“Tu, căpitane Trandafire, dei nu sciii ce alai să mat 
faci şi tu! I€rtă mă, Domne. că mulți mitropoliți, arhie- 
piscopi şi vlădici de prin tâte unghiurile ţărei grecesci 
s'aii mai încuibat pe la noi sub domnia M. Sale Vasile 
Vodă, unchiu-mei, tără să scie cum, pentru ct, de unde 
şi pînă când! Ioanichie, Mavrichie, Pavlichie, Chesarie, 
Gazarie,' Nazarie... - 
, Trandafir. Mai-ules acuma, jupâne spătare, cu pri- 
lejul niinței, Iașul nostru s'a' umplut ca ne altă-dată de 
țot felul de sfinţenii, care de care mai pocită|! Ascră 
am văgut cu ochii mei sosind, încunjurat 'de vre-o sută 
de ucenici, pre sfinţitul chir-Macarie... 
„Milescu, Patriarhul de Antiohia, un sfînt arăbesc, 
negru ca pEcatul! Apoi tocmai ăsta, căpitane Tranda- 
fire. Du-te dar cu dorobanţii tei deti fi alaii pre-sfinţiei 
sale... (Trandafir se închină şi ese), | 

SCENA III 

Milescu (singur). 

Bre-bre-bre-bre! Să vedem și catastiful (scâre din bu 
zunar o condicuţă şi cetesce). Opt-deci și nouă egumeni: la fie- 
care pe di dela Visteriă: o pâne albă de făină picluită, 
o pâne negră, o litră de unt-de-lemn, o oca de vin de 
Odobesci... cam puţin pentru un gâtlej de călugăr; o 
litră de lumînări de ceră, o litră de luminări de seii, o 
lămâiă, patru braţe de lemne... sînt friguroși Grecoteiil..: 
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o litră orez, arpăcaş, linte, fasole, meiii:.. păcat că nu 
le dâ şi ovăsl.. „o legătură de câpă, doă cunune de us- 
turoiu... asta, pe semne, ca să nu. mirâse a tămie... Săr- 

mană ţcra Moldovei! Ai dreptate căpitanii mei de li's 
aşa de uriţi. veneticii, Trandafir, mat. samă, l-ar mânca 
pe toți fripţi pirjoliţi. Intre noi fie vorba, logofătul! Gheor- 
ghiţă a spus un mare adevăr, când a 'cutedat să dică 
verde lui Vodă în fața divantului : Măria ta, de nu vei 
scâte caprele din ţcră, vei perde oile... 

SCENA IV 

Milescu, Barbu. 

Barbu (inuând iute). Jupâne spătare |... 
Milescu (ascungâna condicnţa). Ce este? 
Barbu. Porta mănăstirii Tresfetiteli e închisă. Popii 

nu ne lasă să intrâm. 
Ifilescu, De ce? 
Barbu. Ni sa răspuns că părintele mitropolit Ioa- 

nichie dorme... 
Milescu (cu mirare, Dorme?... 
Barbu. Doârme, 
Milescu. Dorme acum la amedi? 
Barbu. Se vede că la Greci n'a întrat încă alba 

in sat... 

Milescu (atmbind), Ba pâte că n'a eșit încă alba din 
etacul pre-sfinţiei sale. . 

SCENA V 

Acelaşi, Faleă. 

-Falcă (intrând iute), Jupâne spătare, porțile mănăstirii” 
săntei. Vineri sînt închise. , 

"* Milescu, Şi acolo? Mă
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Falcă. Călugării ne-aii respuns că părintele archie- 
piscop Mavrichie... 

Milescu. Ce face? 
Falcă. Bea. cafea. | 
Milescu. Bea cafea cu porţile închise? j 
Falcă. Apoi de, aşa sint Greciil Nu vrea să îm- 

parță cafcua cu musafirii... 

SCENA VI 

Aceiaşi, Codrânu. 

Codrenu (intrând iute). Jupâne spătare! Mănăstirea 
Bărboiu e închisă. Părintele Vlădică Pavliche... 

Milescu. Dârme ? 
Codrenu Ba s'a sculat. 
Milescu. Bea cafe? 
Codrânu. Ba a b&ut-o. 
Milescu. Apoi bine, ce face? 
Codrenu. Se spală. 
„Ailescu, De păcate! 

SCENA VII 

Aceiaşi, Trandafir. 

Trandafir (intrând iute). Jupâne spătare!... 
Milescu Untwerupend). Vrei să'mi spui, că mănăstirea 

Golia e închisă? O sciii mai «e'nainte. 

Trandafir. O scii? 
Milescu. Negreşit| Patriarhul Macarie va fi făcend 

și el ce-va, care nu se face cu porţile deschise... Saii 
dârme, saii bea cafea, saii se spală... lan ascultați, voi- 
nicilor ! Plecaţi câteși-patru și spargeţi porţile... Ba nu, 

-
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aşteptaţi-mă la scara divanului celui mic, ca să întreb 

pe însuşi M. Sa Vodă: cei de făcut cu pre-sfânta lene 

a pre-sfinților Greci? (ese). 

SCENA VIII 

Aceiaşi, afară de Milescu. 

Trandafir. Vorbă să fie! Parcă numai Grecii ne 

mănăncă ţera, dormind, bând cafea şi trăgând din ner- 

ghelea ! Ori-câte nemuri, ori-câte lifte, oră-câte lighioi 

după fața pămîntului, tâte își găsesc aici pâne şi sare, 

culcuş şi hrană, afară numai de bietul Român. Nu de- 

geba dice dicătorea.: 

L.&hu-l vulpea, 
'Turcu-i lupul, 
Rusu-i ursul, 
Er săcmanul 
Moldovenul 
Când e iă, când e vacă! 

Falcă. lan tăceți, fraţilor! Vorbai de lup și lupu-i 

la uşă. Uite că Domnița vine încâce cu iubitul seii. Cum 

o mai drăgostesce, drăgosti-lar... vrem să dic o vorbă 

mare, dar las'o, că bun e Dumnegeii! 

Barbu. Aidem la scara divanului să aşteptăm pe 

jupânul spătar... Numai dinsul ne-a mai rămas să ne 

înveselescă. | 

Codrânu (iris). Ne "nveselesce gicendu-ne că sîntem 

“proști... 

Trandafir. Şi are dreptate, că dacă n'am fi proşti... 

(eu furiă). Of, of, măicuţă, ce am mai face! (ese cu toţi).
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i SCENA i 

Rosanda și Koribut (se apropie: din fundul grădine!). ; 

Koribut. Nu în zadar se dice, scumpa mea Dom- | 
niță, că iubirea face pe om să cânte. 

Rosanda. Să nu mi-o spui acesta, prințule, căcă 
cel puțin pină acuma nu mi-ai făcut nici un cântec, mă- 
car că te tot laudi cu dragostea d-tale. 

"Koribut. O, dacă ar trebui numai atâta pentru ca 
să-ţi . dovedesc iubirea, apoi dovada e gata (scâte din bu- 
zunar 0 hârtiă şi cetesce). E - 

Frungă verde de grănată, 
Vii din ţ6ră depărtată... 

Rosanda (întreruptnd). Imi place, prinţule, că ai în- 
ceput curat românesce... cu frungă verde... 

Koribut. Este vina d-tale. AY sciut să mă faci Ro- 
mân și pe mine. Şi apoi scii bine, Domniţă, că dascălul 
meii de limba românescă a fost călugărul Dosofteiii, o- 
mul cel mui învățat din ţera Moldovei şi care imi tot 
spunea merci, că un cântec fără frundă verde este ca 
un boer fără caftan. 

hosanda. Vrea să dică este un cântec cu caftan? 
Koribut. Însă şi cu inimă, ceea-ce nu aii toți 

boerii. i 
Rosanda. Citesce dară, să-l vedem şi la inimă. 
Koribut (citind) : 

“Frunqă verde de granată, 
Viii din ţEră depărtată, 
Ca să-ţi aduc la pici6re 
O inimă iubitGre, .. 

Rosauda. Adevărat | Cântecul are şi o inimă, ba 
încă iubitâre... Dar iartă-mă, prinţule, că te tot opresc: 
mă simţesc astădi atât de fericită, încât îmi vine să tot 
vorbesc și să nu las să vorbescă alţii. Ciudat Ar crede
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cine-va. că tăcerea este pecetea celor nenorociţi. Acuma 

sfirşesce cântecul... | - 

Koritut (citesce): - 

O inimă iubitâre 
" Chiar ca'o radâ din s6re 

- Când se lasă pe o fl6re... 

Rosanda. Aică ai vrut să m& lingușesci, prinţule. 

Koribuz. Cum aşa?: : 

Rosauda. Credeai, de sigur, că mie tot încă îmi 

plac florile? Nu şi nu! De cândam început a mă gândi 

la: d-ta, am 'uitat cu totul florăria. (Koribut ît sărută mâna), 

Dar mai citesce cântecul. Ia 

Koribut. Nu Pum isprăvit, dulcea mea Domniţă. 

Rosanda. Asta-i nimica; mai citesce-l dela început. 

Roribut (cite-ce): 

Frundă verde de granată, 
Vii din ţeră de... 

SCENA N 

Aceiaşi, Safta. 

Safia (alergând din fundul grădinel). Domniţă, Domniţă! 

Rosanda. Ce este, soro? 

Safta. Lucrură ciudate, M. Ta... Nu mă taiă capul 

să cred, ori sa nu-cred... Se dice... - 

„ Koribut Ce se dice?... 

Safta. Sciţi că astădi a sosit la M. Sa Vodă un 

sol dela hatmanul căzăcesc. . 

Koribut. Da, un poicovnic cu nasul tăiat într'o 

bătăliă cu oştirile n6stre leșesci ; o 'bătăliă, în care noi 

am înfrânt pe ră&svrătitorii Cazaci de a mers vestea... 

Trebue să scii, scumpa mea Domniţă, că aceşti Cazaci, 

aceşti Zaporojeni, cum se numesc ei, 'sînt 'o adunătură 

de hoiţ de tâlhari, de mojici, de fugari din tâte păr-
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ţile lumii. Pină mai-de-unădi ei robiaii nou& ca nisce. 
slugi supuse, însă mai în urmă s'aii resculat prin vicle- 
nia acestui potlogar de Hmelnitzki şi l'aii ridicat ca să 
le fie hatman, aă nesocotit cârmuirea leșescă şi astădi... | 
Dar lasă că'i vom învăţa noi! Apoi bine, Safto: ce... 
are a face solul acestui hatman țărănesc? ce pâte să : 
aibă a face cu Domnița Rosanda? cu logodnica mea? 

Rosanda. In adevăr, Săftico, eu nu înţeleg nimica. 
Safta. Să dea Dumnegeii ca să nu fie nimica, iu- 

bita mea stăpână, dar se dice... se spune că... 
Rosanda şi Koribut. Sfirşesce odată |. Ce se spune? 
Safta. ME tem să nu te superi, Domniţă. 
Rosanda. Nu te teme. Sint pusă pre sus pentru 

ca să mă pstă atinge vorbele saii faptele unui sol că- -- 

Safta. Aşa dară s'a respândit vestea că hatmanul 
Hmelnitzki va fi trămis pe acest sol la M. Sa Vodă, 
ca să ceră mâna... 

Rosanda (cu emoţiune). Mâna mea pentru hatmanul 
căzăcesc ? 

Safta. Ba pentru fiul sei Timuș. 
Rosanda (cu indignare), Mâna mea? 
-Koribut. Peste putință! Ce cutezare! Îmi vine să 

şi rid... Scii, Domniţă, că acest Timuş se fălesce de a 
fi cel mai mare beţiv în tâtă țera căzăcescă... 

Safta (plecând capul). Da, Domniţă; mâna Măriei Tale. 
Rosanda. Pentru Cazacul Timuş ? 
Koribut (apucând mânuchiul săbier). Sângele meii fierbe... 

nu mă mai stăpânesc,.. mE duc... mE duc să taiii nasul 
acestui sol... 

SCENA XI 

Tot aceiaşi, Milescu. 

__. Milescu, N'ai ce să-i mai tat, prinţule! Uitat-ai că 
bietul om e cu nasul tăiat? Ș'apoi M. Sa Vodăila
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nai tăiat încă odată peste ceea ce era, răspungânduii 

verde că Domnița Rosanda nu-i de nasul feciorului unui 

hatman căzăcesc! Ce de mai nasuri! Ha-ha-ha! 

Rosanda. Dici, vere, că tata ma primit cererea 

Cazacului ? 
Milescu. Mai încape vorba Firesce că n'a primit-o; 

ba încă a înfruntat pe sărmanul polcovnic ca vai de el! 

Uite, frate, cât pe aci era să-mi strice o nuntă atât de 

frum6să, o nuntă pentru care aii venit cu tot dinadinsul 

o sută de mitropoliți din ţera grecescă. Era păcat! 

mare păcat, deii! Near fi afurisit patriarhul dela “Ța- 

rigrad... : 

Koribut. Dar fii bun, boerule spătar, de ne poves- 

tesce cu amăruntul t6tă întămplarea. 

Milescu. Roibul ce mi lai dăruit, prinţule, și-a 

scrintit piciorul drept de dinainte; dar de o cam dată 

nu e vorba de roib. Așa dar solul căzăcesc veni să 

ceră, ca M. Sa Vodă să dea pe veriș6ra după Timuș, 

fiul hatmanului Hmelnitzki. Vodă de 'ntru'ntâiii nu sciea 

ce să răspundă; apoi porunci să chieme pe toţi boerii 

la Divan, unde m'am întămplat şi eă, şi ne întrebă sfa- 

tul: ce-i de făcut şi ce-i de dres? Noi cu toții am stri-. 

gat într'un glas: să nu primesci M. Ta, să nu pleci 

țera sub voia unui Cazac, să nu calci cuvintul ce lai 

dat prinţului Koribut, să nu nenorocesci pe Domnița |... 

Numai logofătul Ghrorghiţă tăcea, înghiția “noduri, făcea. 

spume la gură și nu răspundea nimica. Atunci M. Sa 

Vodă îi dise cu mâniă: eşti mut, Logofete, când te în- 

trebă nevoia ţărei? Deci logofătul s'a sculat, şi-a ră _ 

sucit musteţa, s'a uitat rotă la toți boerii, apoi aţinti 

privirea drept în ochii lui Vodă, o privire de şoim — 

Dată” focul săi bată | — şi dise cu vorba lui cea lată: 

mă gândesc şi ei la nevoia ţărei, M. Ta. — Ei, şi care'ţi 

este chibsucla? dise €răşi Vodă. — Chibsudla mea este, 

M. Ya, ca să dai pe Domnița după Timuș. 

Rosanda (cu dispreţ), Nemernicul! : 

Koribut (cu fariă). Trădătorul |
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Safta. Sciii eii pe unde'l dâre! Logofătul nu pâte 
uita că: Domnița n'a vrut să fie logofetâsă. 

Rosanda. Şi ce a răspuns tata, vere? 
Milescu. - Îşi încreţi fruntea, îşi încruntă sprince- 

nele, lovi domnesce cu pumnul în masă și dise: Nu daii 
pe Rosanda mea după un Cazaci 

- Rosauda. Bunul mei tată! 

SCENA XII 

"Acelaşi, un Aprod. 

Aprodul. Prea-Sânţia Sa Părintele: Mitropolit Var- 
lam mă trimite să spun Măriilor-Vâstre, că totul este 
gata pentru serbarea nuntei (ese). 

SCENA XIII: 

Aceiaşi, fără Aprod. 

Koribut (iute). Apoi ce mai aşteptâm, scumpa mea 
Domniţă? 

» Safta. Nunta-t gata. 
Milescu. Aidem. 
Rosanda (care rămăsese pînă acum cufundată în gândur!). 

Mai stăi, vere... Af uitat să ne spui răspunsul solului 
căzăcesc la cuvintele lur Vodă... 

Milescu. O secăturăl A dis că 30.000 de Cazaci 
staii gata să trecă Nistrul, pentru a arăta Moldovenilor, 
cum-că fiiul hatmanului lor este vrednic de a lua și o 
fată de împărat. 

Rosanda (tarburată),, Ce spui, vere? 
Koribut. Să trecă în bună voiă! E lesne de intrat, 

dar nu sciă cum vor €şi, căci mă jur pe sabia mea... 
Rosanda. Câtă 6ste avem: noi, vere? 
Milescu, De o cam dată o nimica tâtă. Mar toţi
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voinicii sint duşi pe la ţeră, fiind vreme de pace.. Dar. 

nu te speria, verişără ; 'se vor trimite porunci, pe la.pâr. - 

călabi ca să stringă Gmeni, şi se va mai scri și la Craiul 
Rakotzi ca sii ne dea unu ajutor de Ungureni... 

Resauda. ln cât timp se. pâte aduna la o-laltă 

Gstea nâsitră moldovenâscă, 'ca să fie gata de răsboiii? 
Milescu. In 3 s&ptămâni. | 
Rosanda. Cătă vreme trebue pentru ca. să sosescă 

ajutorul din Ardeal? : 

Milescu. O lună. | 
Rosanda. In cât timp pot intra Cazacii în Mol- 

dova î - 

Milescu. Peste... peste... apoi să'ți spun drept: 

peste trei gile. | 

Rosanda. Dumnedeule |... Du-te, vere, grăbesce-te; 

opresce pe solul căzăcesc; di-i că M. Sa Vodă şi-a 

schimbat gândul... Spune-i că Domnița Rosanda pri: 

mesce a fi soția Cazacului Timuș!... E 

Safta (tringendu şi mâinile), Săraca'n de mine! Timuș! 

Un Muscal | A | 
Rosanda (căwă Koribut), Prinţule, te iubesc, dar ţera 

mai pe sus de tstel | | 

Milescu (cu nedomerire). D-ta 'glumesci, verișoră, nu-i 
aşa î 

Koribut. O asemenea glumă n'ar fi la locul seii, 

mai ales în privința unui om ca mine. Nu sciii ce tre- 

bue să dic. Nu mă domeresc, dacă trebue să cred ure- 
chilor mele. 

Rosanda. Peste trei gile Cazacii vor fi ia Iaşi; 

peste trei dile focul şi sabia, potopul și măcelul vor 

pustii Moldova; peste trei gile copiii. vor fi orfani, .ne- 

vestele văduve, părinții vor plânge fiii. lor; . peste trei 
dile... şi tâte astea din pricina unei nemernice ca mine! 
Pentru un vis de dragoste, o nălucire trecătâre, o um- 

bră de fericire, eii să aduc peirea ţărei mele! Blestemele 

fraţilor mei să cadă pe mine? Viitorul meii să fie clădit 

pe mormintele Românilor?... O nu! nici odatăl (ur Mi- 

lescu). Du-te, .verel grăbesce-te; opresce pe solul căză-
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Cesc... (se apucă cu mâinile de piept), Ol acesta întrece pu- 

"terile mele.... dar ce să fac! Ce să fac! (leşinată cade 
pe braţele Saftel). 3 

SCENA XIV 

Aceiâşi, Trandafir. 

Trandafir. Cei patru vlădici greci aşteptă în bi- 
serică. 

ACTUL III 
FUGA 

(O cameră mobilată cu lemn alb._La drepta o ferâstră deschisă, 
din care se vede o grădină. In fund şi la stânga câte o ușă). 

SCENA 1 . 

Safta, Rosanda. 

Safia. Mi se rumpe inimidra, Domniţă, când mă 
gândesc numai cât de mult suferi. 

Rosanda  (culcată a-lene pe divan). Mult sufăr... Mult! 

Safla. Apoi socotesce singură, dacă nai făcut reă 
de a te jertfi astfel pentru eră ? 

Rosanda. Acesta să nu mi-o spui, Safto. Este drept 
că eii sufăr, dar suferințele mele, de ar fi ele. și mai 

cumplite, tot încă sînt o nimica pe lîngă suferinţele unei 

țări întregi, suferințele țărişorei n6stre... (oftând): Mi-e dor 
de Moldova, Safto. 

Safta. Şi mnie. 
Rosanda. Aici în țera căzăcescă, și în starea în
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care mE aflu, singurul lucru.ce mă maj mângăiă este de a sci, că prin măritişul mei cu... cu... bieții noştri Români aii dobândit o fericită pace. Cazacii, în loc de „a-i turbura ca mai nainte, îi apără ;. iar cele.lalte n6- muri se tem de Cazaci şi lasă ţera în linisce, ca să se mai odihnescă, E 
Safta. E reii numai atâta, Domniţă, că bicta Mol. dovă a ajuns să nu se maj p6tă -apăra ea singură, ca în timpii cei vechi. i . Rosanda. In timpii cei vechi... af spus o mare vorbă, Safto! Bine a fost în timpii cer vechi, “Ș'apoi . scii una? Mie mi se pare, că eii n'aș pute iubi țera nGstră aşa cum o iubesc, să nu fi avut ea un trecut strălucit, timpii sei cei vechi, după cum dici tu. Mie mi se pare că nimic nu aprinde dragostea pentru țeră, ca slava străbunilor, ca dorinţa de a nu fi mai pe jos de moșii și strămoșii noștri, ca r&vna de a lăsa şi noi o pomenire fiilor şi nepoților... Trecutul este ușa viito- torului!... Mi-e dragă Moldova, Safto, pentru că Mol- dova e ţera lui Ştefan cel mare | - Safta (cânw): 

Ştefan, Ştefan Domn cel mare, 
Semăn pe lume nu are, 

Saltă țera mea! 

Rosanda. Aşa este, Safto. Dacă astă-gi mai sînt încă Români ce-și iubesc ţera, este. numaj. pentru că din copilăriă ci ai audit cântecul lui Ştefan-Vodă; Pau audit in tote dilele, în tâte orele dilei; Vaii audit în l€găn şi laii audit pe patul morţii. 
Safta. Cu tâte astea, Domniţă, cântecul lu Şte- fan-Vodă d'o bucată de vreme începe a fi uitat; nu-'] “mai audi la mesele boerilor; s'aii născocit alte cântece, străine, grecesci, turcesci, leşesci .. 
Rosanda. Să nu'l uitârm noi, Safto; noi, atuncate în negra străinătate; noi cari suferim; noi ale cărora dureri le pot alina din când în când numar aducerea 

47900 
i 8
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aminte a ţerişârei nâstre! Cântă-mi, Safto, cântă-mi 
cântecul lui Ștefan cel Mare. 

Safta. Glasul mei, Domniţă, nu mai resună cum 
resuna altă dată la noi acasă. M'a amuţit străinătatea. 
Dar Măria-Ta ai uitat, că a-scră ai sosit din Moldova, 
după porunca Măriei tale, o cstă de, călușeri dela 
Sucâva... 

Rosanda ţiute). Al Bine că mi-ai adus aminte! Ce 
bucuriă |... Chiamă-i, Saftol Chiamă-i îndată! 

Safta (deschidând ușa). EX sînt aci de. demult... As 
t&ptă porunca... (intră c&luşerii.) 

SCENA II 

Aceiaşi, Căluşe rii. 

(Căluşeri! execută un danţ vornicesc; apor unul cântă pe «Ştefan- 
Vodă» și cel-lalți repetă în cor: Saltă ţera mea), 

Ştefan, Ştefan Domn cel mare 
Stmăn pe lume nu are, 

Saltă țera mea! 

S&măn pe lume nu are 
Decât numai mândrul s6re, 

Saltă ţera meal 

EI și-a pus pieptu 'n hotare 

De- -opresce orde tatare, 
- Saltă ț&ra mea! 

Opresce orde tatare 
Şi Litfeni cu chica mare, 

Sală ţâra mea! 

Litfeni! cu chica mare 

"Şi Unguri cu cefa tare, 
Saltă ţera mea!
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- Ungurii cu cEfa tare .. at 
"Şi. Turci! pe smet călare, . 

Sală ţera mea! 

Ştefan, Ştefan Domn cel mare 
La Suc&va cuibu 'ŞI are, 

"Saltă ţera mea! 

La Sucâva cuibu "și are, 
Şi din cutb ades el sare, 

Saltă ţera mea! 

Şi din cuib când el îcit sare, 
Se bate 'n patru hotare, 

"Saltă ţ&ra mea |: 

Se bate ?n Patru hotare 
Ş'aduce țăret scăpare, 

Sală tra mea! 

(Calușerit se retrag), | 

SCENA II :: 
Rosanda' (sculându-sc), Acum mă simt. fericită, Safto | Cugetând la trecutul Românilor, mă liniștesce viitorul lor, şi acestă dulce credință m& face a uita că sîntem în Era căzăcâscă, a uita chinurile mele, a uita chiar săl. „bătăcia lui Timuș. M& duc, Safto; mă duc să mă culc, |să adorm, să visez, nu timpul de faţă, ci pe Ştefan “cel Mare. ! i . 

N 
i 
i 

„SCENA IV 
Aceiaşi, un Cazae. 

| Cazacul (intrând prin ușa din fund). Jupânâsă: Safto, te caută un Armân cu marfă. 
| 
| 

!
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Rosanda (iute), Nu cum-va vine din Moldova? 
Cazacul, Nu cred, Miria Ta. Vorbesce curat că- 

zăcesce, ” 
Rosanda (ofteză şi ese prin ușa din stânga). Al , 

SCENA vV 

Cazacul şi Safta. 

Safta. Armenul mă caută pe mine? 
Cazacul. "Tocmai pe d-ta; dice . că i-ai poruncit să vină. | | 
Safta (cu mirare). Ei? Se înş€lă fârte mult. Eă n'am vEgut nici un Armen. Di-i că nu cumpăr nimie 

. (Cazacul ese), . , 

SCENA VI 

Safta (singură fredonând). 

Moldovenul le grăia: 
De-aţi veni la ţera mea, 
Să vă'mpart eii murgi d'at me! 

„Să vă pârte ca şi lei, 
Să vă 'ntreceţi și cu smet,... 

SCENA VII | 

„Satia şi Cazacul.. 

Cazacul. Armenul dice, că ţi-a adus o veste dela părinţii d-tale. | 
Safla (rigâna). Ei n'am părinţi, măi Cazace |! (a-pazte). Nu cum-va căpitanul Trandafir? | 

ce nai... 
Cazacul. Apoi de! ei de unde să scii ce alor 

e
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Safia. Dă-l afară... (Cazacul vrea să să), Dar întrebă. l 
mai întâiii, pote caută pe Domnița, nu pe mine? 

Cazacul. Ba chiar pe d-ta, jupânesă Salto; (Safia-r 
face semn să 6să), 

SCENA VIII 

Safta (singuri fredonând), 

Frungă verde de cireși, 
Lungu-i drumul pîn'la Eşt, 
Lungu-t drumul şi bătut 
„Dela Nistru pin'la Prut, 
Nu-l bătut de car cu bof; 
Ci-l bătut tot de nevor!.... 

SCENA IX 

Safta, Cazacul. 

Cazacul. Armenul nu vrea. să. plece... 
Safta. Nu vrea? Cum? Ce fel? 
Cazacul. Dice că să-ţi aduci aminte de un lanţ de 

aur și de nisce cercei de mărgăritar. 
Safla (sculându-se turburată). Lanţ| Cercei | Lasă-l să 

intre | Mi se pare și mie că-l cam cunosc.. 

SCENA X 

Safta, Koribut (în costum de neguțător armean, cu un băiat cu 

” marfă în spinare). . 

Koribul (privind în pregiur), Aci nu ne aude nimeni? 
| Safla. O, Dâ&mnel Cum te-ai prefăcut, boerule 
prinţ! Cine te-ar mai pute cunâsce? 

Koribut. Te 'ntreb, dacă nu ne aude nimeni? Nu 
uita primejdia, în care mă aflu.
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Safta (arttână la băia). Nu ne aude nimeni, afară 
numai... ; a | a Re | 

« Koribut. Numai atâta? Apoi nu te sfii, Safto. A- 
cest băiat este un rob al meii, şi prin urmare tâce de 
frică ; al doilea, el este mut din răscare, şi prin urmare 
tace de nevoiă; al treilea, el nu scie 'moldovenesce, şi 
prin urmare nu ne înţelege. Așa dar spune'mi, Safto, 
cum merg lucrurile pe la voi? 

Sajia (oftând şi ptecână capul). Rei, re, forte reă, 
boerule prinț! Mai reii n'are cum fi! 

Keribut. Cu atât mai bine! In cinci luni de dile 
a putut să 'nveţe sărmana copilă, ce vrea să dică a trăi 
o Domniţă cu un mojic, , 
„Safta. Mi-e ruşine să ţi-o spun, boerule prinţ. El 

o necinstesce cu vorba, şi cuteză chiar, fără frica lui 
Dumnegeii... | 

Koribul. EX bine..? 
Safia (plecându-se la urechea lu! Koribut). O bate ; crede- 

mă că o bate, boerule prinţ; mai cu samă când e b&, 
ceea ce i se întîmplă forte des.., 

Koribut.. O bate... Iată onul, pe care Rosanda l'a 
pus mai pre sus de mine... Dar lasă asta! Spune-mi, 
Safto, Domnița îşi mai aduce ea aminte de fostul seiă 
logodnici | , . _ 

Safta. Mie nu mi-a vorbit nici odată nimica. Când 
i-o amintesc, eii... nu răspunde... se face că nu aude, . 

Koribut. Acesta pâte să fie un semn bun, dar pâte 
să fie şi un semn reii. Femeia nu vorbesce de un om a- tunci când îl uită, sai când îl iubesce peste măsură, una din 
două.. Ej bine, Safto, ei bine... ei am venit aicea să răpesc pe Rosanda, am trecut prin dece morţi, mi-am pus viţa 
în cumpănă, căci nu pot, nu sînt în stare de a lăsa pe iubita mea în braţele altuia! Vorbesce cu Domnița, Safto! 

: Induplec-o... (ÎI aruncă o pungă). ” 
Safta (rădicând punga şi dând'o lut Koribut), Iea-ţi-o în- „napoi, boerule prinţ. Safta nu mat. este ceca ce a fost altă dată. Pilda şi suferinţele stăpânei mele m'ai îmbu- nătăţit şi pe mine. Voii stărui, voii ruga pe Domnița
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să fugă; însă nu voii lucra pentru bani, ci numai pen- 
tru fericirea stăpânei mele. 

Koribul. Ceea ce 'mi spui, Saito, mă face. să. iu- 
besc şi mai mult pe Rosanda. 

"Safta. Acum ne-am înţeles, boerule prinţ. Du-te 
dar, du-te, căci Timuș pâte să se întârcă dela vînătâre 

"şi atunci.. ! 

Koribut (iute). Cum? Dici că Timuş nu-i acasă? E 
la vînătâre? Departe?... dar spune-mi, spune-'mi, unde” 

- Rosanda? Nu cum-va este aici? Singura? Aprdpe de 
mine ? 

Safla. Liniscesce-te, boerule prinţ. Domnița dârme, 
ca să'și mai uite durerile. 

Koribut. Ea d6rme... D6rme în patul Iuă Timuș | 
Ascultă, Safto!... Fă-mă s'o văd... să-i vorbesc eii insumi, 
Cere cât vrei dela mine! Lasă-m& s'o smulg chiar acum, 
în clipa acesta, din așternutul mojicului! 

Safta. Peste putinţă... . Plecă, plecă de aici, boe- 
rule prinţ... 

Koribut. Să'i spun numai două vorbe... numai 
o vorbă... 

Safta. Du- «te, du-te pentru mila lui Dumnegeii | 
(se aude o mişcare la uşa din stânga). O, Dâmne! vine cine- 

va... fugi, fugil 
Koribul (eşind prin uşa din fund). M& duc, dar voii aș- 

tepta răspunsul teii. (Băiatul ese după Koribut). 

SCENA XI 

Safta, | Rosanda. 

Rosauda (intrând iute), De ce l'ai alungat, Safto ? 
Safta (speriati). Cum? Ne-at audit, Domniţă? N'ai 

dormit? 
Rosanda (tremurând de emoţiune), Am fost la uşă.... 

L/'am ascultat... L'am vă&dut prin crepătura ușei, Aș fi 
dorit să-l mai privesc... ME simţiam atât de fericită. Nu
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mE mai puteam stăpâni, Safto; eram cât p'aci: să intru... | 
Safta. Vrea să dică, tot îl: mat iubesci, Domniţă? Rosanda (cu extas). Mai mult ca ori-când|. 
Safta. Scii pentru ce a venit? ă Rosanda : (pune mâna la frunte). O sciă.... vai mie... o sciiă | 
Safta. Eşti gata dară a... , 
Rosauda (întrerupend). Nici odată, Safro! Intâlnesce-'], spune-i să plece. Vicţa-i este în primejdiă. Să nu mai aştepte... să nu nădăjduscă nimica |... Saftol Safto! Sint r6ba datoriei! 

SCENA XII 

Aceiaşi, Milescu. 

Milescu (intrând cu violenţă și isbind ușa). La naiba! Cât p'aci eram să fac o morte de om, vrei să dic o morte de Cazac! Puțin a lipsit! Să nu mă lase să intru ei... Bine te-am găsit, Veriş6ră | 
Rosanda (cu bucurii). Bun sosit, vere| 
Milescu. Sărută-mă, verişără, sărută-imă iute: este dreptul cel mai dulce şi cel mai netăgăduit al verilor (se sărută cu Rosandă), Ce mai faci, Săftico? Nu cum.va te vei fi măritat? __ 
Safta. Sărut mânile, boerule... 
Rosanda. ln Sfirşit ţi-ai adus şi tu aminte de noi, vere. Ce mat face tata? 

| Milescu. Sănătos, fârte sănătos, sănătos ca tunul, şi d-ta scii, veriş6ră, vorba Românuluy: să dea Dum- negleii sănătate, că-i mat bună decât tâte. Așa dară, cât privesce sănătatea, M. S. Vodă nu se plânge, slavă Dom- nului. Mătuşica avusese o tuse. Et i-am spus să bea un păhăruț de rachiă după masă, Mitropolitul Varlam ia pus la pept degetul sântulur Prohirie, moâşte adusă dela Antiohia de patriarhul Macarie... Tusea i-a trecut. 

P
i
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De doftoria mea, saii de degetul sântului Prohirie, nu 
sciii, Trebue să fie una din două... 

Rosanda. Tot faci pe doftor, Milescule? 
Milescu. Şi nu fac rei, căci în diua de astă-di 

Moldova are mai multă trebuință de .doftori decât de 
ostaşi. E cam bolnavă ţera întregă. 

Rosanda (speriată). Bolnavă? 
Milescu. Nimicuri! Va da Dumnedeii, se vor în- 

drepta tâte. 
Rosauda Dar ce să se îndrepteze? Ei nu te în- 

ţeleg, vere. Despre ce vorbesci? 
Milescu. Aş vre să văd pe Timuş. Am o soliă din 

partea M. Sale lui Vodă. 
Rosanda. Nu mă speria, verel Spune- mi, spune- 

"mi, ce s'a întâmplat? 
Milescu. Te sciii, Rosando, că ai o inimă mai 

mult bărbătescă decât muterescă. Așa dară ţi-oiii spune 
verde şi pe şleii fără a ocoli. Logofătul Gheorghiţă nu 
putea să uite... 

Safta (întrerupnd). Că M. Sa Vodă. n'a vrut să-l 
aibă ginere... 

Milescu. Fie şi aşa! Ei bine, acum el şi-a răs- 
bunat. 

Rosanda. Şi-a răsbunat? 
Safta. Ce spui, boerule? 
Milescu, Se ajunse cu craiul Rakotzi, aduse în ţeră 

o 6ste de Ungureni, apucâ Iaşul fără veste, resturnă pe 
M. Sa Vodă, şi se puse el singur Domn în scau- 
nul ţărei. 

Rosanda. Dar ţera? cum a îngăduit f&ra o ase: 
menea nelegiuire ? 

Milescu, Țera? Vorbă să fe! Ţera nu-şi bate ca- 
pul pe cine să aibă domn: fie Stan, fie Vlad, tot una, 
numai să aibă un buzdugan şi o căciulă domnescă. Ş'apoi 
cată să mărturisim, că M. Sa Vodă unchiu-meii avusese 
şi el pecate: îi plăceaii Grecii, îi adăpa cu tot felul. de 
slujbe, îi punea mereii la: pâne: kir-lane .la drepta, 
kir-Frangolea la stânga, ori unde vedeai un Român,
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trebuia “să găsesci dece venetici alăturea. Inţelegi a- 
cum, verişGră, pentru ce ţera a rămas surdă şi mută 
la chiămarea M. Sale. Nu ajunge ca: inima . Dom- 
nului să fie bună, ci trebue să fie bune şi urechile 
domnesci, €r urechile domnesci sînt acei ce încongi6ră 
pe un Domn. lată „dar că în loc să strige: «să trăiască 
Vasile-Vodă | jos Gheorghiţă!» ţera striga cât putea: «jos 
Vasile-Vodă! să trăiască Gheorghiţă 1» Păcatele Grecilor, 
verişdră! Eii. unul o povestiam cu mult mai dinainte, - 
dar M. Sa credea că'i glumă, fiind-că eșia din gura unui 
om glumeţ, și asculta prostiele ce i le spuneai alţii fără 
ca să ridă.... - 

Rosauda. Va să dică, ţera nu vrea pe tata? 
-Malescu.. Nu; dar el o vrea, — scii vorba Lăpuş- 

-- nenului, _ A : 
Rosanda. Şi ce face? Unde-i acuma? 
Milescu. “Trecu -Nistrul 'şi se trase la Camenitza 

de'mpreună: cu tâtă casa şi cu toţi boerii, toţi câţi i-ait 
mai r&mas cu credinţă, adică doi-trei peste tot: credința 
nstră boerâscă, - .. 

Rosanda. Iar tu, vere? | Ia 
* Milescu. Eă? Sănătos; mulțămim dumitale, verișoră. 

Vin aci la Timuș, ca să luăm o ste căzăcâscă: şi să dăm afară pe Gheorghiţă. | - 
_ Rosanda. Să intraţi în Moldova? să vă: bateţi cu fraţii voştri? - ” i 
” Milescu; Firesce | Păruelă frățescă... | 

Rosanda. Ruşine, Milescule! O nu, tu nu vet face acesta! In pieptul teii svicnesce o inimă românescă, și acestă inimă nu te va lăsa să rădicr braţul asupra ţărei _tale, asupra maicei tale, asupra lui Dumnedeiă | Poporul vrea pe Gheorghiţă... să-I: fie de bine! să domnâscă: așa este voia lui Dumnedeii... Poporul nu vrea pe tata.. nu-l vrea 'Dumnedeă|! Ey bine, tata trebue să se plece la glasul poporului. şi să vină aicea, să-și petrecă bă. trâneţele în linisce, pe braţele fiicey sale, care nu'l va lăsa. nici odată, - i 
Milescu. Apoi de, verişGră; vorbesci frumos, dar
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nu pricepi cum este lumea. E dulce Domnia Moldovei, 
-după cum dicea. Miron-Vodă. 

Rosanda. Este dulce când o.dă. dragostea popo- 
rului, e amară când nu vrea: ţera... 

Milescu. Dulce sai amară, vrea saii nu vrea, eii 
trebue să'mi împlinesc solia,. Unde-i Timuș, verişără? 

Rosanda. Nu mâniă cerul, vere! .Te rog la.picid- 
rele tale, nu căuta pe Timuş! Nu căuta pe Timuș! Nu 
supune 'țerişâra n6strâ sub sabia Cazacului | (cade în ge- 
nunchY). 

Safia (plângend). .O, Dâmne ! 
Milescu. (eăaicând pe „Domnița și depunend-o pe divan, jumă- 

tate amelită), Nu te speria, veriş6ră. Ei sînt slugă dom- 
nescă mai nainte de tâte, şi nu pot să-'mi calc slujba... 
Safto, privigheză pe Domnița; privighezo bine... Nu” 
nemica. Un mic leşin. Stropesce-o cu puţină apă rece... 
Ei merg să găsesc pe Timuș... ese) 

SCENA xn. 
Rosanda, Safta. 

Rosănda (sărină în pici6re după un moment de : nemişcare), 

Scumpa mea Săftică! Credinci6să tovarăşă a. suferințelor 
mele! Ce să facem? cum să scăpâm Moldova? 

Safta. Nu sciii, stăpâna mea; nu găsesc nici o 

Rosauda. O găsesc eii, Salto. Da! sînt hotărită... 
Safta. Dar cum? Ce fel, Domniţă? 
Rosauda. Trebue să rumpem cu ori-ce preţ, trebue 

să sfăşiem legătura lui Timuş cu tată-meii. Trebue să 

facem ca Timuş să nu mai fie. ginerele lui. Vasile-Vodă, 

şi ast-fel să nu-l mai ajute... Ei voiii fugi, Safto ! 
Safta (ime). Cu prințul? Te învoesci? 
Rosanda (cu indignare), Ei? Nici-o-dată! Imi voii 

împlini datoria mea cătră țeră, datoria cea mai sfintă; 
dar nimica nu mă-va pute face să'mi calc datoria cătră



124 PEMEEA 

acela, cu care m'a însoţit, dacă nu dragostea, cel puțin 
sOrta și biserica. Iubesc pe prinţ, căci în zadar mă sbu- 
cium a-l da uitării; dar acestă iubire va rămâne curată 
ca dragostea lunei cu sdrele, cari se urmăresc neincetat, 
tără să. le fie iertat d'a se întâlni vre-o dată în calea lor. 
Prinţul este perdut pentru mine şi ei sînt perdută pen- 
tru el... Perdută! perdută | 

Sajla. Dar atunci, cum 6re vei fugi? 
Rosanda. Am vorbit cu maica stariţa dela Sânta 

Caterina; i-am spus de mai multe ori dorul ce mă fră- 
mintă de a muri în haina mireselor lui Christos... Acuma 
e scră, mănăstirea nu-i departe, mă voiii ascunde acolo, 
şi nimenea, nimenea afară de tine, Safto, nu va sci 
unde petrece nenorocita fiinţă, căreia nu i-a fost dat de 
a gusta fericirea lumescă,., | 

„Safta. Dar eii, Domniţă? a 
Rosanda. Tu, Safto?... Tu să rămâi aicea! Tu vei 

spune lui Timuș, că stăpână-ta a plecat cu Milescu 
la tata... | 

Safta. Dar jupânul spătar nu plecă. El va vorbi... 
Rosanda (gânâitere). Aşa e... Atunci... atunci spune lui Timuș că ai v&dut . aice pe prințul Koribut... că nu 

scii ce s'a făcut cu mine... Lasă să credă că eii am fu- git cu prinţul .. Lasă să aibă dreptul de a mă desprețui. 
Cu atât mai binel -Va fi din parte'mi o nouă jertfă şi mai mare pentru a scăpa Moldova... Dar timpul trece... 

Safta (plângena), O nu, Domniţă... Ei nu te pot lăsa! Nu pot, nu sint în stare a mt deslipi de .iubita mea stăpână... 
Rosande. Aidem, aidem, Saftol Nu mai plânge! Privesce singură cât sînt de liniscită,.. Aidem | Țera o cere dela mine! Țera mea! era n63tră !.. (ese amindout pe ușa din stinga), . | =
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"ACTUL IV 

NICI ACUMI 

Decorul ca în actul II. 

SCENA I 

Milescu, Barbu, Băiatul mut, Safta. 

„ Milescu. Aicea, căpitane Barbule, poţi să-mi vor- 

besci fără sfială. 

Barbu. Jupâne spătare ! (artână la băiat). Vegi Lehul 

ăsta? îl vedi? ei bine... umblând cu straja, a dat Dum- 

nedeii de am pus mâna pe dinsul. Se tot învîrtia pe 

lingă porta cetăţii, îl iaii din scurt, degeba, nu r&s- 

punde nimica, se face că-i mut. Dar am găsit la dinsul 

în sîn acestă țidulă (ax lut Milescu o hârtii). N'am vrut să-l 

duc dinaintea lui Timuș, căci vegi bine, ei nu ama. 

face cu căpeteniele căzăcesci. Cine scie, jupâne spătare, 

pâte' să fiă în acâstă țidulă vre-un meșteșug, care să tre- 

buescă să-'| scim numai noi, Moldovenii... . 

Milescu. Te-ai purtat înţelepţesce, căpitane. Lasă. 

ţidula.. O voiii arăta eii singur. M. Sale lui Vodă. A mai. 

vădut-o altul afară de tine? 
Barbu. Nu 
Milescu. Dar tu ai citit-o? 
Barbu. Nu sciii carte, jupâne spătare. 

| Milescu. Eşti un om nepreţuit! A sci carte este 

de folos numai celora dela putere și-l stricăcios pentru 

cei mai de rând... Acuma iea pe omul ăsta de mi-l 

pune la cercare... m&nţelegi.... silesce-te a-'f deslega 

limta. 
Safta. Îl cunosc eii, boerule. spătar. Lam vădut 

odată printre slugele prinţului Koribut. Băiatul este în 

adevăr mut. Mi-o spusese chiar prințul... |
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Milescu (privind cu fixitate). Bre! îl cunosc şi ei... 
pir'că laş mai fi vădut nu sciii unde. Dar ce-'mi pasă 
mie! Fie mut sati nemut, ajunge că nu'i de ai: noștri! 
Pune'] pe sub râtă, căpitane Barbule ; întinde-l voini- 
cesce, ş'o să vedi cum va începe să vorbâscă în tâte 
limbile. E un venetic!... 

Barbu. Mai poruncesci ce-va, jupâne spătare ? 
Milescu. Unde-i Timuş, căpitane? Vă&dutu-l'ar? 
Barbu. A eşit din cetate cu Cazacii sei, pe semne 

ca să se mai bată, după obiceiii, cu Gheorghiţă-Vodă. 
Nu se mai astimpără... Di şi n6pte tot călare! Eii unul 
nu înțeleg, dii, o ast-fel de petrecere. Not Românii ne 
batem'odată, dar ne batem vitejesce : ori biruim, ori 
aşternem câmpul cu 6sele nâstre, una din două; &r Ca- 
zacii ăştia se bat, apoi fug, apoi €răşi se bat, apoi crășt 
fug: nu se mai sfirșesce jucăria ! i 

” Milescu. Bine, bine, căpitane. Acuma du-te de-ţi 
fă treba, a AI 

Barbu. (impingend afară pe mutil). Mişcă, mișcă, liftă 
străină | (ese), - . 

SCENA II 

Safta, Milescu. 

Milescu (după ce aruncă o căutătură asupra. scrisorii ce luase 
dela Barbu), A! Dela prinţ cătră verişoră! Ian ascultă, 
Săftico, pentru ca să vedi că mutul tei e bun nu de 
rStă, ci tocmai de spindurătâre (citesce). <Scumpa mea 
Rosandă! De-abia astădi am sosit în tabăra lui Gheor- 
Shiţă, aducândui un: ajutor de ste leşescă. Incă pe 
drum am aflat tâte. Sciii cum Timuș te-a găsit ascunsă 
în mănăstire; sciii cum te smulse 'din braţele maicelor; 
sciă cu ce crudime s'a purtat, deşi te sciea-.în ajun de a fi muma copililui sei...»  -



„PEMBEA | „1% 

Safta -(ohână). In adevăr, ucidea pe sărmana Dom. - 
niţă! o ucidea, să n'o fi scos d-ta din ghiarele lui! 

Milescu. Dar ascultă mai departe (citesce:) cAM 

venit cu hotărirea de a împlini în sfirșit visul dragostei 

mele, ori de nu... voii căd€ mort ps câmpul bătăliei, 

şoptind cu buzele murinde numele teii, Rosando! Voi 

căuta prilejul de a întâlni pe Timuș cu sabia în mână 

şi atunci... atunci lupta va să deslege, care dintre noi 

doi trebue să trăescă şi să fie fericit l» 

| Safta. Numai atâta? | E 
Milescu. Numai atâta! Este cam puţin, ai dreptate, 

Safto!l O adevărată dragoste e mai limbută. Aşa cel . 

puţin o cred eii; tu vei fi sciind mai bine. 

SCENA III 

Aceiaşi, Rosanda. 

Rosanda. A! Eşti aice, vere? a 
Milescu (ăânăuă scrisârea). Lubită veriș6ră; prinţul Ko- 

ribut îţi trimite acest răvăşel... a 
Rosanda (aruncând jos scrisâreu), Răvaşele prinţului 

n'aii: ce căuta la mine. 
„Milescu. ÎL scrisese 'cu o di înainte de a muri. 

Rosanda (emoţionată, căutând un razem). Cum ? Prinţul 

a murit? A murit?.. | 
Milescu (riqtuă) Nu de o cam dată; dar ei am 

vrut să te 'descos, veriş6ră, pentru ca să aflu, dacă res- 

pingi r&vaşul din inimă saii numai din buze. 

” Rosanda. Eşti vei, Milescule! Este o nelegiuire de : 

a-şi bate joc de suferința aprâpelui seii, şi ce suferință, 

o Dâmnei Atâtea dureri, atâtea chinuri, câte apasă piep- 

tul mei, năvălind tâte d'odată ca păraele ce isbesc din 

virful munţilor pentru a înneca câmpia... o! acesta este 

pr€ mult pentru o sărmană ființă, pe care voi înși-vE o 

numiţi slabă, ş'apoi voi înşi-vă rideți de slăbiciuneaci ! 
e
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Milescu (sărutându-Y mâna), I€rtă-mă, verișGră | . 
Rosauda (continuând cu foc), Tu te „miri, că m&'ngri- jesce sârtea prinţului ? Ei bine, da, ea mE îngrijesce, căci dragostea este spinul: nu] simţi când intră, dar te dore când îl smulgi cu sila! | Da „ Milescu. Am greşit, nu te supăra, verişoră. | Rosanda (înfocându-se si mat mult). Tu credi că inima mea este sfășiată numar de durerea prințului ? O, Dum- nedeule, o singură rană ar fi o. fericire pentru mine! Dar inima mea este ca O. pesceră, unde fie-care glas, „fie-care ș6ptă, fie-care fremăt îşi află un răsunet, ÎȘI gă- sesce o umbră ce-i răspunde. Tot ce se mișcă impre: giurul mei îmi aduce câte o durere, și din unirea tu- turor acestor dureri se nasce o singură  văpaiă. -mare, uriaşă, de care voi bărbaţii nu vă puteţi face o icnă. Mă& dâre pentru prinţ ;. m& dâre sciind în câte primejdii se aruncă Timuș, tatăl copilului mei; m& dâre când privesc la nevinovatul mei prunc, a căruia viță va fi şi ea un lanţ de suferințe; mă G6re pentru era mea, unde frații se mânjesc în .sângele fraţilor... mă& dâre pentru tâte, pentru tOte, pentru tâte...| (pune mâna la cap), Milescu, Liniscesce-te; veriş6ră,.. Liniscesce-te, Nu este nici o suferință în lume, pe care să nu o rescum- pere o singură di de fericire. - i - . Rosanda (aședându-se). Da, vere, îţi mulțumesc pen- tru acestă mângăere. O mică lumînare gonesce întune- recul dintr'o mare Odaiă. Aşa este. Voiiă aştepta şi ei o singură di... o oră de fericire ; dar veni-va? Aprin: de-se-va şi. pentru mine acea mică lumînare ? Safta. Va Veni, scumpă mea Stăpână ! Rosanda. Acuma spune-mi, vere, ce-i noi în tabără ? ! Da
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SCENA IV 
Aceiaşi, Trandafir. 

Zrandafir (intrâna iute). Jupâne spătare | 
Milescu, Ce este? .: îi ei "0! Zrandafir (cu înaoiată), Dar Măria 'Sa: Domnița? .... Rosanda. Vorbeste, „căpitane... Ei sînt  deprinsă - cu vești rele... a aaa CR ei „i: Trandafir. Să ţrăesci M. Tal... Apoi e rei, ju. pâne spătare. Duşmanii 'aii încongiurat ceta hatmanului -- Timuş, șii cam anevoiă să scape. M. Sa Vodă, care privesce din turn, m'a trimis să-ţi. spun, jupâne spătare, să ial îndată pe toți lefegiii, să mergem să scâtem pe Cazaci din poticală. i : 
Rosauda. Grăbesce, vere ... merg şi ei! 

“* Milescu, Ce are a facel Fii cu minte, verişdră. Timuș e destul de vitez el “singur, ş'apoi nici noi ăștia nu sîntem de lepădat. Aidem, căpitane]... 
Trandafir (a-parte lui Milescu). Păcatul cel mare este că hatmanul e bet... ” 
Milescu. Inainte, Trandafire | e 
Rosanda şi Safta. Să .VE ajute 'Dunmmnedeii | , Trandafir (Saftei,. care'1 însoţesce pină la uşă). Să scii, Safto, că voii muri, dar tot nu voiii învăţa grecesce! 

"SCENA V 
Rosanda, Safta.. 

Rosanda. (ingenuchina). Făcătorule cerului şi al'pă. mintului ! (Safta înpenucheză alături), Ascultă ruga mea, dacă ai. ascultat ruga lui lov, pe care, ca şi pe. mine, lar, trecut prin vama suferințelor! EI cerea vindecarea du- - rerilor. sale; ei. nu cer nimic pentru mine, Dâmnel| Lo. vesce-mă, urmeză a cerca prin, ispite pe r6ba-.ta cea pă. cătâsă, dar îndură-te pentru fcră, îndură-te pentru po- 
47900, 

9
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porul teii, o părinte al bunătățilori Fă câ în focul ma- 
celului sabia să cruțe vița Românilor, săpâta să nu-l 
atingă, glonţul să sbâre de-asupra capetelor! Nu voiii 
nimic pentru mine, tâte pentru fraţii mei! 

Safta. Amin. (se scâlă. Afară se aude sunetul tobelor și al 
trâmbiţelor), : 

Rosanda. Milescu plecă cu: lefegiii. Să-i acopere 
scutul lui Dumnedei 1... Ascultă, Safto, ascultă,.. Mer- 
gend la morte, ei cântă vechiul cântec ostășesc, făcut de 
Stefan cel Mare pentru vitejii sei. o 

- . (In fundul grădinet defileză o câtă, cu Milescu în feunte, 
cântând): . ” 

Hai, fraţi, hat, frați | 
La năvală daţi! 
"La năvală daţi 

Stâgul vapăraţi | 

Hat, fraţi, hai, fraţi! 
La năvală dați! 
La năvală dați! 

Crucea v'apirați | 

Hai, fraţi, hat, frați! 
La năvală daţi! 
La năvală daţi! - 

Țera vapăraţi |... 

Rosanda (cu o jumătate voce). Săftico, să fie re ade- 
vărat că prinţul este aicea? 

„Safta. Aşa dise spătarul, Domniţă (zărind jos serie 
s6rea şi ridicând'o), Dar iată chiar răvașul.: 

Rosauda. Mie nu-'mi este fertat.. nu-'mi este iertat 
„a-l citi, SI 

„Safta. Aşi De unde scii, Domniţă, că spătarul n'a 
glumit după obiceiii ? Pâte că acestă scrisbre nu este 
decât o născocire, ca să te ispitescă. 

| Rosanda (luând _răvașul cu sfială), Dare-ar Dumnedei să fie cum dici tu, Săftico...
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Safta. ii scris6rea în mână fără s'o citesci...? 
Rosanda. Dar dacă va fi dela dinsul... 
Safia. Şi chiar să fie: omul primesce scrisori dela 

ori-cine... O scris6re nu se pâte respinge pînă ce nu 
scil ce cuprinde... (aparte), Ei una sciă că mie mi-ar plăce€ 
să sciă tote scrisorile din lume. e 

Rosanda (deschigână scrisrea), Tu mă ispitesci, Safto... 
Safta. Dacă'1 aşa, lasă-m& s'o citesc eii, Domniţă... . 
Rosanda (aruncând o privire asupra scrisorel), Slova prin- 

țului | | E 
Safta. Apoi dac'ai început, sfirşesce dară. 
Rosauda ţăupă ce a citit). Prinţul este aicea în şiru- - 

rile duşmanilor noştri |... El caută luptă cu Timuș... Unul 
din doi o să perăl... Safto! Saftol O să psră prinţul | 
Mi se rupe imma! O să peră prințul! Ce să fac?! 

Safta. ÎL iubesc pr&-mult, sărmana mea stăpână! 
Rosanda. Îl iubesc. cu atât mai mult cu cât se 

lărgesce prăpastia, ce blestemul sorții a aruncat'o între 
mine şi între dinsul | 

Sajia. Însă prinţul pâte să scape... | 
Rosanda. Să scape... Dici să- scape? Este cu pu-; 

tinţă? Dar atunci... va. peri Timuș, Timuș tatăl copilului 
meii! O, nu voii, nu voiii acesta, Salto! (afară se aude sgo- 
mot de arme, alergări, strigăte), Ce este? Ce este? (se repede 
Ja ușă şi se întălnesce cu Milescu). ” 

SCENA VI 

Aceiaşi, Milescu. 

Milescu. A lost pre târgiii. Duşmanii aă întrat în 
cetate odată cu Cazacii, pe cari îi gonesc din urmă ca 
pe o turmă de viței speriaţi. 

Rosanda. Dar Timuș? Bărbatul mei? 
Milescu. Va fi fugind şi dinsul cu alţii... Dâră nu 

e cu stea în frunte. Numai denus'ar poticni, fiind bet... 
- Rosauda: Vădutu-l-ai ? |
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Milescu. Ba nu Cum-va era să-l caut ? Locul meiă este aice lingă d-ta, Rosandol Te voiii apăra cu capul meii împotriva nemernicilor ce ar cuteza să calce pragul acestei Odăi - (scâte sabia). | - 
Rosanda. Ce s'a făcut cu tata? 
"Milescu. M. Sa Vodă era pe meterezuri; de sigur că "1 vor fi prins duşmanii pe cel de'ntâiii la intrarea lor în cetate. | | | 
Rosanda. (iring&ndu-ș mânile). Dumnedeule | 
Milescu. Iată, verişdră, unde ne-a adus semețţia lut . Timuș, vrend să facă tâte numai el cu Cazacii sei și respingend pe Moldoveni, ca nu cum-va să-i răpescă cu- nuna vitejiei | e 
Rosanda (cu sfială). Vădut-ai re pe... mă... înţe- legi, vere? | 
Milescu. Nu; dar nu mă îndoesc că el nu va fi rămas în bătăliă cu „mânile în sîn, (Sgomotul din afară devine extrem. Se aude spargerea câtor-va uşe, Milescu se pune în faţa uşet din fund, Intră Koribu', în armură de fer, urmat de patru ostași, cart aduc pe o scândură cadavrul luf Timuș), - 

SCENA VII 

Aceiaşi, Koribut, Ostaşi. 

Rosauda. Ucis! Ucis | Sărmanul copil! (îşt acopere - faţa cu mânile), 

Roribul (ax Milescu), Aruncă sabia, boerule; sîntem prieteni, nu dușmani! | 
| Milescu. Ba de prieteșug n'are incotro. Îmi şede bine şi cu sabia, prințule. 

Roribut (cărnii ostaşi, Puneţi-l aice, în mijlocul odăir (ostașit pun jos cadavrul şi es), 
|
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SCENA VIII 
Aceiaşi, tin Ostaşi. 

Milescu (aimbind cu ironiă). Prinţule, scii Gre un lucru? Răposatul Timuş nu îmbrăca nici. odată cămașa de fer... A se fereca atât de bine, nu e un semn de vitejiă... Koribut. Un om ca mine, boerule, s'ar înjosi dacă ar respunde la toți şi la tote... (cătră Rosanda). Acum eşti a mea, Domniţă| Nici „datoria cătră ţcră, nici datoria cătră bărbat nu te mai împiedică de a fi a mea. 
Rosanda (descoperind fața). Te 'nșeli, prinţule. Acum datoria mă legă cu trecutul şi cu viitorul. Sint datâre a plânge pe mormîntul lui Timuș şi voiii zimbi lîngă leg&nul fiului mei. Sint văduvă şi mumă! 
Koribut. Dar voiii fi ei tată copilului d-tale. 
Rosanda (cu amărăciune), D-ta tată copilului. 'meă ? D-ta tată acelui nenorocit, al cărui părinte cădu mort . din mâna d-tale? Fiul mei nu mă va vede nici odată în braţele ucigașului lur Timuş. 
Roribut (îcend un pas spre Rosanda), Dar acâsta nu se pote! Acâsta nu va fil Eşti a mea, Rosando! Milescu (cu un gest de ameninţare), Mai încet, mai în- cet, vitezule cu cămașa: de fier! Milescu nu glumesce tot-d'a-una... a: . 
Rosauda (scoțând din sîn un pumnar), Ai ucis pe tată, prințule, vei ucide şi pe muma copilului! Încă un pas, şi mE vei ved& mortă lingă soţul mei | (înaintâză cătră ca- davrul lu! Timuş şi Îngenuncheză), 
Xoribut (cu desperare). Nici acum |
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ACTUL V 

COPILA ŞII 
(0 forărit într'o mânăstire de maice de lingă Nemţ). 

SCENA 1 

Maiea Olimpiada, Maica Eulampia. 

(stropind florile aşedate în 6le). 

Olimpiada. Audit'ai, soro, ce se vorbesce? O nouă 
hoţiă!... Ieri nâptea... Dar nu uita-a stropi florea cea 
din fund... | 

Eulampia. Ei bine, ici că ieri n6ptea 2... 
Olimpiada. Cale de un ces de-aice, la Armenul 

Cecâr... haiducii aii spart uşele, ati legat pe argaţi, aii 
apucat pe bătrânul Cecâr în aşternut și lati ars pe căr- 
buni pînă ce li-aii dat toți banii; apoi lati lăsat pe ju- 
mătate mort și aii perit fără veste... Oamenii cărmuirii 
aii sosit, dar prâ-tărdiii. 

Bulampia. Ca tot-d'a-una. 
Olimpiada. De-ar fi creştin, cale-vale; aş. spune 

Domniței, pentru ca să '] ajute şi pe dinsul cu bani și 
cu vorbe bune, după cum a mai ajutat pe atâţia alţii; 
dar e Armen, soro; e păgân, nu e creştin; măcar că 
alt-fel se pare 2 nu fi om ret... 

Fulampia. Bunătate de suflet mai este şi Dom- 
nița | Mănăstirea nâstră n'a pomenit incă o aşa stariţă. 
Numai un singur păcat... 

“Olimpiada (întrerupând), Îi plac florile mai mult de- 
cât rugăciunea, şi florăria mai mult decât biserica... 

Eulampia. Şapoi mai are încă ce-va, soro: nesce 
gânduri ciudate, de pe ceia lume, Aşa, de pildă, a făcut 
aici în mănăstire o şcâlă pentru fete sărace. 

Olimpiada. Ce nerogiă !
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Eulampia. După ce ne stârce din puteri postul 
și vegherea, mat avem o altă bătăiă de cap cu copiii. 

Olimpiada. Mai este ce-va, soro. Dilele trecute 
mi-a spus, că sfinta scriptură nu înveţă pe cine-va a fi 
bun Român... 

Rulampia. Ce nelegiuire... Dar asta-i un eres! 
Olimpiada. Şi nici atâta nu-i încă tot. Mie nu-'mi 

place de loc legătura Domniței cu acea Saftă; tot- 
d'a-una împreună; tot-d'a-una se sfătuesc; nu este lu- 
cru curat|... | 

Eulampia. Apoi ai uitat încă ce-va, soro, Dom- 
„nița nu ride nici odată; nici odată .nu vegi zimbetul 
“pe buzele ei; trebue să "i fi zăcând pe cuget vre-un 
mare păcat. 

Olimpiada. Mai sînt multe, multe! Dar alt- fel este 
bună chiar ca un înger. 

Un glas Pafară (cântând): 

Trece-un car cu patru boi, 
După diînsul un cfocotu. 
— Bună cale, mă! Române). 
— Mulţumim, clocoiii de câne! 
— Mal Române, tu eși-b&l! 
— Latri, clocoiii gulerat, 
Că eii astădi n'am mâncat! 
Alelei puiii de ctocoiii ! 
De te-aş prinde la zăvoiu, 
SĂ-I daii măciuci să te moiii, . . ENI 

De piele să te despoiii!.. . IN - 

Eulampia (eu spaimă). Nu audi, soro? Un cântec 
haiducesc!| 

Olimpiada. Nu te speria. Eii cunosc glasul. Este 
ciobanul Petre. Pe semne, mă caută pe mine, ca să-mi 
spună ce-va. 

"ZLulampia. Cam de multe ori vorbesci tu, soro, cu 
ciobanul. Petre. 
„Olimpiada (scoțând capul pe ferâstră). Vino! vino. *n- 

câce, Petrică !
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SCENA II. 

„1. Aceiaşi, Petre. 
îi : . "a 

„Petre (extra Olimpiada). Măicuţo! Aş vre să “ți spun ce-va la urechiă. o 
Olimpiada (depărtându-se de Eulampia). Ce ? Spune. "Petre (încet, Astădi o să vă calce hoţii. 
Olimpiada (sperială). Alei! Vai miel 
Lelre. Nu te teme de nimic. Voită fi şi eii cu dinșii. “Dar să taci din gură ; nu spune nimănuț,.. 
Olimpiada. Insă Domnița? Ce se va face cu Domnița ? . 

: Petre. O vom cununa : iată totul. 
Olimpiada. Dar spune'mi, spune'ini mai limpede,.. Petre, Nam timp... Mă duc... (ese). 

SCENA III 

Olimpiada, Eulampia. 

Lulampia. Ei bine? Ce ţi-a spus, soro? | Olimpiada. Nimic... Mâne ne va aduce urdă prâspătă. Bulampia. Şi despre urdă ţi-a şoptit el atâta la urechiă. 
Olimpiada. Lasă, soro | Aidem! Vine Domnița cu Safta... Sărmana Domniţă! Sărmana |... (es amindout), 

SCENA IV. 

Rosanda, Safta. 

Rosanda. Sci tu, Safto, povestea despre Mărira? Safta. Dina, pe care D-deii a pedepsit-o pentru că uitase florile” ce "1 fuseseră încredințate ?
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Rosanda, Da, Safto. Ei bine, nu credi tu re, că . am fost vrednică şi eii de-a primi o asemenea pedepsă? Să-mi uit e florile mele! Să nu m& mar gândesc la 
ele de atâta timp! ani întregi | Ei, pentru care altă-dată singura fericire era de a le desmierda cu dragoste, de-a 
mE îmbăta cu mirosul lor, de-a mă desfăta privind fe- 

„ţele lor cele strălucite... Ș'apoi pentru tâte aceste plă- 
ceri dumnedeesci, ele nu cereaii mult dela mine: o pi- 
„Cătură de apă şi o radă de sâre. 

Safia. Ai avut alte griji, Domniţă. | 
Rosanda. Alte griji ?... Nu; am avut alte iubiri | 

Acuma însă am venit la pocăință; m'am întors la vicţa 
copilăriei mele; iubesc €răși numai florile... de când mi- 
„am pierdut copilaşul, — o, Dumnedeule! — care a fost 
şi el o floricică, | ” | 

Safta. Nu-ţi mai aduce aminte, Domniţă. In locul 
acelui ingeraș, nu i-ai adus re dece copile Românce, 
pentru ca să le cresci aci sub ochii Măriei tale.? 

Rosanda. O, da! gece floricele, pe cari abia le pot 
deosebi de florile din grădiniţa mea... 

Safia. Dar ele vorbesc, simţesc, te bine-cuvin- 

Rosanda. Le-am luat mici ; le voiii da țErii mari, . 
învățate a iubi ţera, a se jertfi pentru ţcră, a pune ţera 
mai pe sus de tâte.... o 

Safia. Şi la rîndul lor, când leva veni timpul, vor 
cresce copiii lor pentru iubirea ţerei... 

Rosanda. Dar ce face acum puişorii mei? 
Safta. Dacă vrei să-i aduc... 

SCENA V 

Aceiaşi, Eulampia. 

Fulampia. Maică stariță! A sosit dela Iaşi un că- 
pitan cu o 'scrisâre, 

Rosanda. Lasă'l să intre, maică. (Eulampia ese).
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SCENA VI 

Aceiaşi, Trandafir. 

Trandafir. Să trăiesci M. Ta! 
- Safta (a-parte). Trandafirul mei de altă dată a cam 

îmbătrânit. | ! 
Rosanda. Bine ai venit, căpitane! Ce veste dela oraș? 

| Trandafir. Apoi de, M. Ta! Veşti multe și mă- 
'runte. Gheorghiţă-Vodă tot încă mai domnesce, dar bo- 
erii aii cam început a-l uri şi pe dînsul, după obiceiii, 
şi cine scie cum se va sfirși. Jupânul spătar, voinic ca 
tot-d'a-una, a sciut să se iea bine și cu noua domniă. 
A ajuns mâna drâptă a Mărie Sale. Nu sciii însă cât 
va ţine. Se dice că Pârta Impărăţiei ar ave de gând să 
trimită Domn_dela Țarigrad crăși pe Vasile-Vodă, tatăl 
M. Tale. | 

Safta (cu bucurii). Ce bine ar fi! (aparte). Trandafirul 
meii e tot slobod la gură. Nu s'a schimbat câtu-i negru 
supt vnghiă.... a 

Rosanda. Alta ce se mai aude, căpitane? 
Trandafir. Pace bună, M. Ta. Dar uitasem că nu 

pot sta mult la vorbă. Jupânul spătar m'a trimis cătră 
M. Ta cu o scrisâre. Mia poruncit să sbor cu sborul 
gândului, căci peste o di va pleca şi el într'acâce. Nu 
vina mea, dacă am fost silit a cam zăbovi pe drum. 
M& prinseră hoţii. 

Safta. O, Dâmne! De o bucată de'vreme tot de 
hoți se aude în tâte dilele. 

Trandafir. S'aii cam rărit 'Gmenii cinstiți, ce-i 
„drept! Aşa dar, mă prinseră hoţii; m'am luptat şi eii, 
cum am putut, dar aii fost mulți, bată-i mama pădurii; 
m'aii despoiat, mi:ai luat calul, mi-a luat punga; mi: 
ar fi luat și hărtiile să nu fi fost puse bine (scâte o seri: 
core din turetca cismei). A trebuit să merg -pe.jos o di în- 
tregă, pină ce am dat de un sat; am cerut un.cal de
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olac din porunca domnescă, şi €tă-mă&-sl „(dă RosandeY 
scris6rea). 

Rosauda. Du-te dară, căpitane, de prândesce şi te 
mai odihnesce, pină să-ţi daii r&spuns. 

Trandafir. Mulţămim M. Tale. Jupânul spătar nu 
mi-a spus ca să aştept răspunsul. Trebue să plec îndată 
cu o poruncă la pârcălabii dela Nemţ. Intr'o clipă voiii 
fi acolo. Dacă voii mai sta, mă tem să nu întălnesc în 
drum pe jupânul spătar, şi atunci am păţit'o... 

„Safta. Dar îţi va fi fâme, căpitane. 
Trandafir (apare). A prins milă de mine sărmana 

Săftică. Cam tărdiul (tare). Să fie atâta grije pe ţcra . 
Moldovei | Am la mine în sac un cașcaval şi o bucată 

“de pâne; am în ploscă o măsură de vin... Sărut mânile 
Măriei Tale... 

Rosanda. Cale bună! (Trandafir sărută mâna, Rosandel, 
care-l binecuvinteză). 

Safta. Să te păzesci de hoți, căpitane (îl. însoțesce 
pînă la uşă). 

- Trandafir.- Asta-i cam cu anevoe. în ţera n6stră ! 
(încet). Tot te mai gândesci, Săfiico, la mine? Nici pînă 
acum n'am învățat .grecesce (ese). 

SCENA VII 

Rosanda, Safta. 

(Afară se aud clopote trăgând la biserică şi o căntare), 

Vu glas (afară) : 

Omu “1! ca o frungă, ce o vijeliă 
O rumpe ş'o duce... unde? cine scie! 

| Corul “(d'afară) : 

Clopotul ne chiamă, ma'ce şi surori, 

Să uitâm a lumi! viscole și noril
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Rosanda (privind la scrisâre fără a o deschide). Îmi tre- mură mâna, Safto. 
Un glas: 

. 

Omu "o scânteiă; numat o suflare 
Pâte să-l prefacă în văpaă mare! 

ci Xorul : j 

Clopotul ne chiamă, maice şi surori, 
Să untâm a lumi! viscole şi nori ! 

Rosanda. M& turbură nu sciă ce... o presimţire.... -0 cobe rea.... 

Un glas: 

Omul este frungă, omul e scânteă ! Dar mult şi mat slabă” frageda femeiă! - 

Chorul 2 
N 

Clopotul ne chiamă, matce și surori, 
S1 uitâm a lumi viscole şi nori! 

Rosanda. Fie ce va fil... O, Dâmne... o, Dâmne întăresce-mă |... (deschide scrisorea și citesce). «Dragă verişără! ŞI scriii pe scurt, căci mai muit ţi-oiii spune din gură. Cred, căpitanul Trandafir nu va sosi la voi decât numai d6ră cu o di înainte de mine. Mi-e dor să te „Văd. Scriii tot-udată la pârcălabii dela Nemţ, ca să vă dea un ajutor dela pârcălăbiă. Ami primit sciri sigure că prinţul... > (scăpând scrisârea din mână), Safto ! Saftol Au- git-ar?... Prinţul este aice |... Nici chiar acest sfint lăcaș nu m& va apăra el re de ispitele lumir?,.. Prinţul e aicel... aice !... Eram să-l uit, îl uitasem, credeam că mă
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va uita și el pe mine! Dar, Safto, dinsul nu mă uită! Tu vedi că el tot mă iubescel... Îl iubesc, Safto 1... - Safta. Domniţă, ce va dice lumea...? | Rosanda. Lumea ?... lumea cea Grbă... lumea cea. pismașă... mă va osândi, îşi va ride de mine, mă va arăta cu degetul, va tări numele meii printr'un noroiiă: 
de ocară... Dar ce să faci inimei, Safto ? 

Safta. Nu uita, Domniţă, că ești maică... 
Rosauda. Maică ?... Ei sînt maică... Ei singură m'am înmormîntat în acestă haină negră 1... Fie-care cu- vint, fie-care suspin, fie-care gemăt de iubire este o hulă. în gura mea |... Dar ce să faci inimei, Safto: 
Safta. Prinţul e ucigașul lut Timuş, Domniţă! 
Rosanda. Şi Timuş a fost tată copilului meă! Şi: copilul mei, copilașul meii, mă privesce acuma “din cer, fluturând cu aripidrele: sale de înger, gata să arunce un grozav blăstem pe capul nevrednicei sale mume |... Dar ce să faci inimei, Safto: 

Safia. Te-ai luptat atâta, stăpâna mea; ai biruit iubirea în atâtea rânduri; mai luptă-te, mai biruesce încă odată! 
Rosanuda. M'am luptat! Am biruit! Nu, Safto!... Iubirea nu se biruesce! După fie-care lovire, ea se face. mai tare, cresce, se înalță; iar nenorocitul ce a lovit-o, şovăesce, pină ce în sfirșit uriașul sugrumă pe pitic în 

braţele sale !... M'am luptat! Am biruit! Dar după fe- 
care luptă, după fie-care biruință, mă simţiam mai slabă, mai sdrobită, iar dragostea cea călcată în picidre se ri- dica. mai mândră şi mai amenințătâre|... M'am luptat! 
Am biruit! Dar cum de nu înţelegi tu, că tocmai de aceea nu mă mai pot lupta astădi, nu mat pot birui! 

Safta. Te vedeam atât de liniștită, scumpa mea Domniţă... 
Kosanda.- Vulturul se opresce în v&sduh şi pare 

a fi liniscit, când se pregătesce a năvali asupra jertfei 
ce o ochise în vale! Marea tace şi pare a fi liniştită 
în apropiarea furtunei! Pămîntul amuțesce și pare a 
fi liniştit în ajun de a-l sgudui cutremurul... Şi ei, Safto, 
am fost atât de liniştită |! (se lasă jos, căgând în apatiă).
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SCENA VIII 

Aceleaşi, Eulampia. 

FEulampia. Maică stariţă ! 
Rosanda. (repetând machinal). Sariţă... 

Fulampia.. Soborul te aşteptă în biserică. 
Rosanda (machina!) Biserică. . 
„Eulampia. Dar eşti turburată ? Eşti schimbată 

la faţă! . 
Rosanda (tresărind). Sint schimbată la față? 
Eulampia. Mă sperii, maică stariţă. 
Rosanda (apucână-o de mână), Femeiă! lubit'ai tu 

vre-o dată? * 
Eulampia (cu mirare). Ce întrebare... 
Rosanda. Şi ai. fost. iubită ? 
Bulapia. O, D&mne...| 

„Rosanda. Şi ai gustat din cupa dragostei? Spune! 
spune | 

- Eulampia, Maică stariță... 
Rosanda. El te-a lăsat?... Ce-ţi pasă! i-a r&mas 

o :aducere aminte a dilelor de fericirel... Scii tu dre, ce 
vrea să dică o aducere aminte? o 

Safla. Pentru mila lui Duranedeii, stăpânesce-te, 
Domniţă | . Me 

Rosanda. Aducerea a-minte este focul ce nu mai: 
"arde, dar te încăldesce!... Ei n'am nici atâta, femeiăl 
(punând mâna la cap). Capul mi se turbură... mă apucă ri. 

„uri... simt o flacără în pieptul meii,.. (cade pe. divan). 

SCENA IX 

Aceleaşi, Olimpiada. 

, Olimpiada ţintrână iute), Dout-deci de călăreți sint 
la: porta mănăstirii; cer s'o deschidem; ne ameninţă...
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Bulampia (fringendu- șI mânile), Sint hoţii | Sîntem 
pierdute ! 

= Safta. Domniţăl... Stăpâna mea !.. A Desceptă- tel. 
Ce să facem? (se aude spargerea porţit). 

Eulampia. Audiţi !... Ei sparg pârtal. Vino, Olim- 
piado!... Vino iute... Ei se 'apropiăl 

Safta. Nu ne lăsaţi, maicelor, pentru Dumnedei | 
Eulampia. Să ne urcâm în pod, Olimpiado! 
Koribut (d'afară). Rosando! Rosando! - 

"SCENA IX .. 
Aceiaşi, Koribut. 

„Koribut (împingând uşa şi precipitându-se în odaiă). In sfir- , 

şit vei fi a mea, Rosando, și tote puterile pămîntului nu: 
te vor smulge din braţele mele! Nu va fi dis că un om: 
ca mine n'a sciut să înfringă piedecele! Nu te va scăpa 
acestă haină cernită, căci trebue să fiia mea, Rosandol 

Safta. Opresce-tel Domnița este mirâsa lui Chri- 
stos | . 

Koribut. Ea este logodnica mea mai nainte de 
tâte| Ei am suferit pentru dinsa... am suferit privind-o 
pe sînul altuia! Am suferit vEdându-mă respins cu ne- 
păsare, amăgit în aşteptările mele, asvirlit cu piciorul ca 
o jucăriă| A venit şi rîndul meii acuma. Eşti a mea, 
Rosando |... 

SCENA X 

Aceiaşi, Milescu, urmat de Trandafir, Falcă . 

„şi Barbu. 

Milescu (intrând iute). Uf! Uf! Bine că n'am sosit | 
pre-tărgii! De mult te pândesc ei, prinţule ! 

„Rosanda (scelându-se cu ochit rătăciți şi privind în giur cu .
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mirare), Cine sînt Gmenii aceştia?... Ce vor et dela mine?,. : Lăsaţi-mă în pace!... Ei tubese pe prinţ!... Îl iubesc atât de mul... Cine dice că-s călugăriţă 2... Nu este a- devărat| Ei sînt logodnică!... Nunta e gata... (făcând un pas îndărît cu spaimă), Timuș... Timuş, fugi |... fugi, umbră grozavă]... (zimbind). Copilaşul metil... | 
„Milescu. VerişGră | iubită veriş6ră |! Vino în Ssimțiri! Safia. Nu ne speria, stăpâna meal (a-parte), Să 'ncerc... Pâte s'o scape copiliţele... (ese xute). 
Rosanda (cu privirea perdută în Spaţiii, tot zimbind). Tun'ai murit, copilaşul mei... Tu dormi... Ts! ts! să nu'l deş- teptaţi... | 
Koribut (cu amărăciune), Nebună?... Nebună, și tot nu-i a meal (scâte pumnarul şi vrea să se străpungă). Milescu (oprind mâna lux Koribut). Opresce-te,. omule! Trăesce şi plânge! Unde ar fi dreptatea. lui Dumnedeii, dacă o mişcare de cuţit ar pute să ne scape de dure-: rile căinţei ? 

N 
Rosanda : 

Frungă verde de granată, 
, Viii din ţecă departată, 

t Ca să-i aduc la pici6re 
, O inimă iubitâre, 

lubitere, 
Iubitâre, 
Iubitâre,., 

Koribut (cu desperare). Cântecul mei |... O... acâsta e pre-mult! Iubit de dinsa, s'o văd nebună... “nebunăl,., - (printr'o mişcare repede își înfize pumnarul în pept şi cade mort). Milescu. Mişelul! . EL nu sciea să sufere, pe când acestă femeiă, acest înger, numai eă sciă cât de cum- plite ai fost chinurile sale, și totuși ea le-a răbdat băr- bătesce. Bărbătesce: nu] nici odată bărbatul nu se pste urca la înălțimea femeei! A părăsit'o mintea, mintea a . părăsit'o, da; însă nu inima!
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= 

SCENA XII * 

Acelaşi, Fetiţele intrând cu Safta (cântă): 

Copilașil tel te chfamă, 
Mamă! mamă | 

Tu a nâstră ești! 
Fie'ţ! viţa tot senină, | 
Şi "ntre rage de lumini 

” Să trăesct, 
Dându-ne cu mâna plină 

Cugetele romănesct !.., 
Copilaşit te! te chYamă, 

Mamă! mamăl... 

Rosanda (începând a reveni în sine), Copilaşir mei... 
Milescu. Cerul se îndură. Nebunia trece... 
Fetifele (cânw) : a 

Copilaşit tef te chiamă, 

Mamă! mamă... 

Rosanda (cu duroşii). Veniţi | veniţi... 

17900, . 10



DEAR RHAPSODE DER DIMBOYITZA 

Wer treibt die Dichtkunst aus der Welt? 

Die Poeten, 

. Gbtha, Diva, Milet Aameh, 

Su acest titlu, în No. 5 din Das /iterarische Rumă- 
nien a d-lui Oswald Neuschotz, sînt publicate dot: 

«Cântece din valea Dimboviţei, culese din. gura popo- 
«rului de Elena Văcărescu, traduse nemţesce de Car- 
«men Sylva», despre cari ni se spune tot acolo, că 
textul lor românesc, ca și acela al mai multor altora 
nepublicate încă din aceiași fântână, este n erimat. Ar 
fi fost de dorit să se publice acel text înainte de tra- 
ducere, cel puţin o dată cu ea, căci îndo€la despre au- 
tenticitatea lui e mare și legitimă. În literatură nici un 
nume, nici un patronagii, fie cât de înalt, nu pote a- 
coperi o mistificaţiune. Sciinţa a osândit pe Macpher- 
son, deşi el plăcea lui Napoleon I. Afară de unele părţi 
din descântece şi bâcete, poesia poporană românescă, 
anume cea lirică şi cea epică, este tot-d'a-una rimată. 
Să fie ea nerimată numai pe moșiile d-rei Văcărescu 
(auf den văterlichen Giitern), ne vine a-nevoe a crede, 
ori-ce ne-ar gice d. Neuschotz. Credat Yudaeus Apella! 
Simţim cea mai adâncă părere de reii, că în acest pro: 
ces perdut s'a introdus un element mai pe sus de ori- 
ce polemică, un element pe care tozmai de aceea noi îl 
punem la adăpost, înlăturându'l din capul locului. Au- 
gusta traducătâre va fi fost indusă în erdre de cătră
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d-şora Văcărescu, far d-şâra Văcărescu de cătră alt 
cine-va, dând la lumină o producţiune literară individu- 
ală contimporană drept nesce vechi bucăţi din popor. 
Dacă acestă producţiune e bună saii mediocră, dacă ea: 
este aur saii aramă  poleită, dacă ea este poesiă nativă 
saii numai versuri de acelea despre cari vorbesce Găthe. 
în epigraful de mai sus, acesta nu ne preocupă în casul 
de faţă; destul că ea poporană nu este. Pină şi prin su- 
biectul lor, cele dot cântece publicate de d. Neuschotz, 
sînt curat burgese, iar nici de cum ţărănescă. Ambele 

"aii în vedere pe so/dat. Ei bine, solzatul nu figur&ză în 
adevărata nâstră poesiă poporană decât numai dâră ca 
dușman al hatducului. Pe haYduc poporul îl ubia şi'l 
slăvia în cântecele sale; după /aYduc suspinaii fetele şi - 
nevestele; /a?ducu/ apăra şi răsbuna pe săten Împotriva 
boerilor şi a stăpânirii. Vrăjmaş al acestui vitez, al a- 
cestui voinic, al acestui ortoman, cra so/datul, câda de 
topor în mâna cârmuirii, pe care poesia nâstră popo- 
rană cea adevărată îl numesce potiră sai potiraș, 
lefegiii, arnăut etc, şi nici odată nu'l are la inimă. 
Cuvîntul so/daz este un neologism în locul vechiului 

“oştiu sai ostaș, care însă nici el nu ne întimpină ni- 
căiri în limba poesier' poporanc, iar de se va găsi unde- 
va, apoi de sigur ca o îndrăsncță interpolaţiune din 
partea editorului saă a culegătorului. În unele cântece de 
nuntă se mai vorbesce 'de milintari, dar și acesta mai 
mult cu o nuanţă comică. La Românii de peste Car- 
pați se aude une-ori în doine cătană, însă nici acolocu 
vre-un fel de laudă, nu ce-va dorit saii iubit; bună-dră: 

Cine m'a băgat cătană, 
Nu'f mal trebue pomană, 
Că pomana lut e dată 
La pârta cu judecată : 
Bată-te crucea Direii, 

Mult umblaşi în rîndul mei 
Să'mi da! puşcă şi cYacâii |... 

In scurt, coconiţele de prin orașe pot visa pe solda,
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dar nu'l viseză de loc lelițele dela ţeră, nici chiar cele 
din Dimboviţa. D. Neuschotz, care pretinde a cundsce 
poporul românesc în tâte ale lui: crumănische Litteratur, 
Geschichte und Volkskunde»,. era dator a o spune a- 
cesta d-șorei Văcărescu. Adevărul fără _sciinţă pste să 
fie, dar sciință fără adevăr nu _există. Intre cele dece 
porunce ale sale, jupânul Moise a uitat de a pune una, 

"fOrte trebuincidsă la Iordan ca și pe malurile Dunării: . 
nu linguși!



FAKIR ŞI FAKIN 

Iute conferinţă, ţinută mai d&-ună-di la Ateneul Ro- 
mân 1), s'a vorbit mult despre fazir; oratorul însă n'a spus nimic despre fafin 

+ din modestiă se vede . . . 

Acest gol trebui umplut, făcându-se tot-o-dată 'o scurtă confruntare între fair şi între fahiu. 
Fakir este un cuvint născut în țerile de unde re. sare Sorele; fain e o vorbă adusă de unde S6rele- „apune. 
Pakirul, tare printr'o credință neclintită,' reuşesce 

chiar în traiul cel pămîntesc a deslănţui sufletul din trup 
şi a se rădica senin d'asupra ţărinei, străbătând în nesce șfere nepipăite pentru organele cele de lut; /afinu/, slăbănogit şi hodorogit prin lipsa de ori-ce credință, se 
tăvălesce grohăitor în mocirla patimelor celor mai jos- nice, scoţendu şi idealuri din butoiu și din castron, iar când nu bea și când nu mănâncă, atunci înșclă prin faptă, înjură prin graiu sai învenineză prin condeiu. 

Fakivul, dacă scie carte, caută să inveţe pe Gmeni 
a Iubi tot ce e bun, tot ce e frumos, tot ce ne înalţă peste dobitoc; /akinu/, din dată ce a învăţat a—-/—c, 

  

1) De cătră triada [.. Caragiali — A, Vlahuţă — Dr. A, Urechia, 
N
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fâră a'şi mai da ostendla de a merge măcar pină la ca- 
pătul alfabetului, se apucă a resădi în cetitorii ser să- 
mința destrăbălării fisice, morale şi intelectuale. 

Fakirul pote să devină Crist saii Buddha, Platone 
saii- Leibnitz, Newton saii Pasteur, Virgiliii sai Goethe, 
Shakespeare sai Victor Hugo, Bacon, Kant, Schiller, 
L.amartine, o nenumărată pleiadă de stele, strălucind 
mijlocitâre între Cel-de-sus şi între cei de jos: /afinul/ 
pote să devină cel mult, cel mult, cel mult un confe- 
renţiar ă-/a-Biichuer, deşi nici pînă acolo nu pi€ ajung 
toţi conferenţiarii, unii remânend 'cam pe trepta saca- 
giilor : după cum aceștiia strigă o—o ca să înţelegi 
«apă», toţ aşa ei îţi vorbesc de Anglia ca să'ți dea a 
înţelege -că pe dinşii i-a supărat Academia Română! 

Dacă în lume ar fi numai fakiz? şi fakini,. fakirul 
n'ar ave nici o dată desgustătârea nevoe de a respunde 
Jakinului, căci abisul între ambele tabere ar împedeca 
ori-ce atingere. Din nefericire, 'nu sînt numai fa/ir? şi 
Jakink, ci mai este şi aşa numitul public, o drâiă 
şovăitâre de fiinţe nedomerite, cari aplaudă fără precu- 
getare când pe unii, când pe alţii, şi despre cari Mo- 
lire — nemuritorul fair şi duşman ne'mpăcat al faki- 
nilor de tot felul — dicea cu durere: 

Quel avantagre a-t-on qu'un homme vous caresse, 
Vous jure amiti€, foi, zele, estime, tendresse, 
Et vous fasse de vous un 6'oge €clatant, 
Lorsqu'au premier faguiu îl court en faire autant, .. 

(Revista-nouă 1892 lun.)



SCRISOARE. 

GHEORGHE DIN MOLDOVA 

Domnule, 

d firea omenescă este de a simți grâza necunoscu- 
tului. Necunoscându-te, îți mărturisesc că nu fără un 

fel: de temere, nu fără .sfială şi oţărire, pus'am mâna pe 
sulul de foiţe cusute, scrise negru pe alb în şiruri sime- 
trice, pe care mi ar trimis pe neașteptate, cerându'mi 
părerea asupra versurilor d-tale. In sfîrşit, luându'mi i- 
nima în dinţi, m'am hotărit a deschide întrun noroc; 
dars fie noroc, fie mai mult frică, degetul mi s'a 'alune- 
cat tocmai pe fila din urmă: 

UNEI DOAMNE CERNITE 

Întreg! câsuri câte-o odată 
Am stat mut și te-am privit 
Jună, veseiă, frumâsă 
In veșmîntul teii cernit. 

Şi gândYam atuncea, dâmnă, . 
La gingaşul trandafir 
Ce'nforesce câte-o dati 
Residit în camintiri
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, Nu e reii! mi-am dis, resuflând mai îndemână. lată o idee poetică, adecă ce-va cu totul neatirnat 
de metru, de rimă, de haina cea meșteşugită, astfel că ai pute s'o spui în proză şi poţi s'o traduci în orl-ce altă limbă, remâne tot poesiă: <o frumâsă cernită — un trandafir în cimitir». 

Şi atunci, Domnule, at încetat d'o dată de a'mi mai fi un necunoscut. Ți-am strins mâna pe nevădute. Te- merea de zcs a dispărut și, îndrăsneţ pzin încredere, ei despicai manuscriptul drept la mijloc: . | 
1 

- 

FRAGI ŞI MURE 

Când Țigăncuşa cu och! de mure 
In zort se'ntârce dela pădure 

Cu o cofiță plină de fragi, 
ME uit la dinsa, şi'mi dic în mine: 
ÎmY plac şi fragit, o văd pre bine, 

Murele însă mi's mult mat dragi | 

“Aş fi putut să nu mai citesc cele-lalte versuri ;: şi dacă le-am citit pe tâte, unele chiar de do& şi de trei ori, făcut'o-am nu pentru d-ta, ci curat din egoism, gus- tărind o plăcere cu atât mai viuă cu cât era mai puţin așteptată. Eşti poet, Domnule; ești poet — şi pace bună | a . 
Poesia . românescă din diua de astădi se pitul&ză în dog numi: Alexandri şi Eminescu. Pe .Alexândri, eii unul ni l'aș put€ caracterisa mai bine decât printr'una din epigramele d-tale: 

TE-AM JUBIT 

Pe năsipul din grădină, 
Fermecat de-al țeii amor, 
Scris-am Yeri, gândind la tine: 
< Te-am Iubit şi te ador». .,
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Peste nâpte-a bătut vintul, 
Şi agi ei n'am mal găsit, 
Pe năsipul din grădină, 
Decât vorba: «Te-am Tubit...> 

«Te-am fubit!> fată ceea ce remâne lui Alexandri, 
şi acesta "i ajunge; «te ador» — a suflat-o vintul nu- 
mit Eminescu. Dar mai mult re trăesce vîntul de.- 
cât iubirea? Trebui să tot bată vinturi peste vinturi, 
pină ce se şterge cea de pe urmă slovă și se recesce 
însuşi locul unde se întipărise o dată “caldul : «Te-am 
iubit 12 | - 

Contra unei forme ușâre cuprindând o ușsră cu- 
getare s'aii rădicat, prin antitesă, o formă şi o cugetare 
cari, tindând cu ori-ce preţ a lovi mai tare şi a birui mai 
iute, se scufundă pe cel-lalt pripor de a fi pre grele, 
pre formă şi pre cugetare; o scormolire microscopică 
de greutăți. ritmice şi de abureli. mistice; 'un soiii de 
ronsardism românesc, trebuincios pentru o clipă ca 
un lec energic, dar, când tâf&ră este literatura, atunci 
de prisos și “Chiar vătămător. : 

Ceea ce ma mângăiat mult in versurile d-tale, este 
că nu cauţi merei cu stăruinţă ca Eminescu şi nu 
glă sesci pretutindeni aşa de lesne ca Alexândri._latre 
logogrif și intre improvisațiune “se întinde nețermurită 
«silva observationum naturae>, pădurea adevăratei poe- 
sie, spre care te văd avintat peatru a culege de o can 

dată fragi şi mure. Bun început! 

Da tn a 
„ ale Mi DN . 

fa e drop 

(a = —3) 

Sue osci 
n e mn m 

  

 



ALB ŞI NEGRU 

ÎI anda tâmnă dunărenă, desmierdându-ne, s'a dus. Se Totu'i alb Şi'1 rece totul: jos, om&tul; bruma, sus. Mârtă'i lumea sărbedgită, peste care, fără faţă, Fără nori şi fără s6re, greii atirnă alba ceaţă. 

„ Şerpuesce 'n aer fumul şi se 'ntinde alburiii Din colibe, trorenite ca sicriii lingă sicriă. nzădar privirea cată negre benghiuri în albeaţă : Pin' și umbrele sînt albe pe cea marmură de ghiață! 

Însă lată, ca şireguri de călugări în sobor, - Vegi ceva negrind în zare: ciorile pe şes cobor Și de spânul chip al rernei, vesel croncănind, s'agaţă... Mult mai drag mt-e viul negru decât albul fără viaţă!



MULTIPLICAMINI 
BALADĂ BURGHEZĂ. “ 

PA ui'Tudose, vechiu zaraf, 
Şi-a logodit acum pe fata; 

Căci, del era fătoiul gata, 
Ş'o cere coşcogea un. graf. 

Poveştile băbesct ne spun 
C'a fost, în vremea cea bătrină, 
Un dafin ce'nchidea pe-o dină: 
Era un Wertheim, dară, mai bun. 

Din Wertheim dară, tremurând 
Şi'ncet, Hagi-Tudose scâte — 
Nu pe vr'o dină, ci — bancnâte 
Şi le desfăşură pe rând. 

Apelpesit și ahtiiat, 
Le'nhaţă graful cu toptanul. 
Ce'i mai rămâne? Deci la anul . 
Contesa nasce un băiat. 

De bucuriă nu mai pot 
* Cel vrednic tată şi cea mamă; 
Hagi-Tudâse, mai cu samă, 
E. cmar nebun cupă nepot. -
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“În sus, în jos, ca. zăpăcit, 
Nepotul! şi mereă nepotul | 
Teşgheaiia şi-a uitat cu totul. 
Hagi-Tudose cel sgârcit. 

Nu-i vorbă, fata şi-o Yubia, 
Dar pe nepot... he, altă trebă| 
Mirată, fie-sa '] întrebă: 
De ce nu-i astfel şi cu ea? 

— «De ce? mat sciii ei... cum să “ţi dic: «La catastih, negustoresce, A <O văd că nu se potrivesce : 
<Tu mare ești, el este mic. 

ML) 

E 

«Apoi... apoi... — Tăct apoi. -.: De unde tocmai el să scie - Probleme din psicologie? 
ŞI stă, privind la amindoi, 

-- <El mic, ea mare; la cântar | «Firescei mai uşor nepotul ; | «Mai scurt, de'i măsură cu cotul, .. =]l poţi băga într'un sertar, i 

«Îl Poţi băga întrun sertar ; ee <Şi dacă'i mic, iar dinsa'i mare, <E şi mai eften, prin urmare...» Se'ncurcă bietul teșghetar. i, Ă 
: ] 

Sudori pe fruntea'i curg şiroi, -*::) Simţindu'şi mințile mufiuze,  *:--) Abia mai mişcă trist din buze 
Şi stă, privind la amindoi, .-;    
Într'un tărgiă, „eșind din: hal; i: i EI lasă inima: «să idică :
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— «Mai dulce'“i camăta, chiar mică, | a: 
«Decât un mare capital. 

«De'ntâii un ghem, apoi un vraf, 
«Ş'atunci dobânda mai sporesce...» 

Un strănepot de-acu'l doresce 
Hagi-Yud6se, vechiu zaraf. - 

   SVUIDTEŞ 
CENIZAĂ Ghlzenslrag] 

BUCUREŞTI 

  
         



CEREBRAŢIUNEA 

Dn clavir, ca or.şi-care 
$seDintr'o fabrică obscură,. 
Liszt cânta, din întămplare, 

- Melodii ce mintea "fă fură. 

Clapele sburai nebune, 
Prefăcute 'n paseri vii, 

Şi 'mbinai într'o minune 
Armonii cu armonii | 

Isprăvind, artistul plecă ; 
Și pe loc cei gură-cască Vor clavirul să "1 desfacă : 
Clapele să căntărescă... 

Când un genii sus se duce, 
Doftorașii iute sar 

Bietul. crier să %. apuce 
Și să "1 pute la căntar !



MATER DOLOROSA 

1 

E Dumnedeii, Isuse, și mântuesci o lume 
Prin mârteafi născătâre de nouele idei; 

Dar mamă e Maria . . . ce'i pasă unei mume 
De lume şi ne-lume, când piere fiiul ef? 

Tu mori, Cel făr'de mârte, căci alte cruci Te chiamă 
În alte lumi d'a-rândul pe buni at măngâiă. 
Eşti Dumnegeii, Isuse; Maria însăi mamă: 
Pir6ne, ea le simte; oţet, îl sârbe eal 

Ş'alârgă rătăcită, turnând Fecidra sfintă 
Mărgăritari de lacrimi pe calea lui Isus; 
Și plânsul nu'i mat secă, ci'ţi pare că s'avintă, 
S'avintă "'naripată spre sferele de sus. 

Țăranul povestesce — a lui e poesia! — 
Că din acele lacrimi albina s'a născut: 
Amar Y-e acul; mierea" e dulce ca Maria; 
Și tot pe'n flori colindă cătând pe cel perdut...



  

STEFAN ŞI RADUL 
(474) _ | 

„CÂNTEC BĂRBĂTESC. 

Bate toba la Craiova 

Şi s'aude în Moldova. 

Dicătre oltenâscă. 

Stan cel. Mare, 
Acela care 

- Păreche n'are 
Sub sfintul s6re, 
Duce o câtă 
Moldovenescă 
În loc de plată 
Să 'și dobândescă 
Pradă bogată 

„Şi voinicescă, 

EA 

Radul cel Mare, 
Acela care 
Păreche n'are 
Șub sfintul s6re, 
L-a pus în cale, 
Păzind | moșia,
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În del şi 'n vale 
Câtu'i câmpia, 
Cetele sale 
Din Muntenia. 

E 

> 
Mare ' şi "i mare 
Din ei or-care 
Și samEn n'are 
Sub sfintul sâre ; 
Dar din păcate, 
Doi fii d'un tată 
Meniţi a bate 
Lifta spurcată, 
Frate cu frate __ 

Staii să se bată... 

"II 

Ștefan-vodă plecă 'n sbor 
Pe cea €rbă de: mohor 
De 'naintea oștilor, 
Pin' ce iată că 'ntăinesce 
Întălnesce și chitesce, 
Și chitesce vitejesce 
C'un stejar de buzdugan 
Pe cel Radu, Domn Munten; 
Şi "1 chitesce, mări, drept 
Lîngă inimă în piept: 
Par'că fulgeră și tună, 
Sună greii și greii resunăl. 

= 

Radul stă nevătămat, 

Il
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Căci la sîn mi-i înfășat 
Cu pieptarul fermecat ; 
Buzduganul sare 'n vint, 
Apoi cade la pămint, 
lar pe locul ce cădea 
Pămiîntul se deschidea, 
Şi 'n gâtleju'i destupat 
Cu năvală ai întrat, 
Supt o negură de prav, 
Buzduganul cel grozav! -. 

x: 

Radu.vodă, mânios, 
şi aduce mâna jos, 

„Şi când o rădică sus 
Cea măciucă s'a şi dus, 
Despărţindu-se de mână 
Ca un trunchiu din rădăcină; 
Dar nu merge butucesce, 
Ci străbate vulturesce, 
Pin” ce iată cu găsit 

„Pe cel Ştefan, Domn vestit, 
Fără temă, fără frică, 
Fără grijă de ninmiică, 
Numai de Tatăl cel sfint 
Ce "i în cer și pe pămint! 

e 

Ştefan-vodă, cum vedea, 
lute paloşul scotea, 
Şi de feru'i oţelit, 
Pe unde "i mai ascuţit, 
Măciuca s'a poticnit; 

Ș'apoi iată. 
Că d'o dată
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Dintr'o singură bucată 
Do& ţandări se facea, 
Una 'n drepta se ducea, : 
Alta 'n stânga retăcia, 
Şi pe locul ce cădea 
Tâte 'n ţârnă le trântia 
Şi 'n pămînt se wiistuia! 

Vedi că cinei puiu de zmeii, 
Fie greul cât de greii, 
Mi '] ajută Duninedei; 
Și când doi Români. se. bat, 
Nu "i nici unul mai bărbat! 

III. 

Pe cel pisc, perdut in nor, 

Sta un şoim nemuritor, 
Care 'şi aducea aminte 
Multe dile de “nainte, 
Căci trei vecuri aii trecut 

_De când mă sa la făcut, 
Şi de-atunci 
Pe munţi și'n lunci 

Fost'ai €rnă, fost'aii vară, 
_Dar el tot trăia în ţară, 
Fo-tai vinturi, fostai ploi, 
Dar el tot şedea la noi. 

Agerul şoiman bătrân, 

Frate nemului :român,
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Se uita de sus cu jale 
La cei doi voinici din vale, 
Şi "și grăia în graiul seu: 
Când eram mai tînăr ei, 

Moldovenii 
Şi Muntenii, 

„Ardeleni 
"Şi Bănăţeni 

Încă nu eraă pe lume, 
-Teţi. purtând un singur nume... 

- Dare-ar Domnul să mai dea 
lar aşa să' 'pociu vedea! 

Ei 

Ştefan vodă năsdrăvan 
* Audia pe cel şoiman : 
Audia frate pe frate; 
Şi dând arma după spate, 
Dice: Radule fărtate, 
Nu'i cu cale a ne bate!. 
A ne bate nu'i cu cale, 
Că şoimanii plâng de jale! 
Ard'o focul duşmăniă, 
Să rămâi tu la Domniă - 
Şi "ni dă fiica'ţi de soţiă : 
Cu Domnia'ţi n'am ce face, 
Dar Domnița mult îmi place ! 

— Taci, Ştefane bărbărie, 
Pe Maria n'o daii ţie. 

— Nu fii câine, Radule, 
Radule fărtatule! 
TȚiam mai dis o-dată, mâi, 
Tu 'n Domniă să'ți remâi : 
Decât ţară. dela tine, 

leai mai bine 
"Țări vecine
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Dela limbile străine, | 
„Dar nevastă vrâii de-o viţă: a. 
Porumbel şi. porumbiţă! 
Dă mi-o dară să mi-o dai, 
Că de nu, amar şi vai: 
polmir plâng; corbii vor ride 
ntre noi de ne-om ucidel: 

— Taci, Ştefane bărbărie! 
De-ar mai fi or-ce să fie, 
Pe Maria n'o daii ţie; 
lar de "ți trebui pămîntencă; 
lea' ți muiere Moldovencă! ; 

— Lasă gluma, Radule, 
Radule, turbatule! 
Pină "i treba la cuvint, 
Picu'ţi eă cuvintul sfint : 
Să remâi tu la Domniă 
Şi 'mi dă fiicaţi de soţiă, 
Căci simţesc un aprig dor, 
Dor de falnic viitor, 
Ca să'mi facă ea fecior, 

Fecior mie, 
Nepot ţie, 

“La doi Domni o seminţie, 
Bun la sfat și bun la mână, 
Fire neaoşă română | 
Din vulturul muntenesc 
Cu zîmbrul moldovenesc; 
Și de'i vre tu, de nw'i vrea, 
Eii mă jur c'o fi a meal... 

IV. 

Lumea'i lume; vremea trece.
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lat'o lună, iată dece, 
lată c'a “trecut un an. 

La Suceva “i “i bucuriă 
C'a făcut Dâmna Mariă, 

„A făcut un băietan. 

Crescă mândru cât e bradul, 
Căi nepot lui- vodă Radul . 
Şi % fecior al lui Ştefan!



POESIA 

: prada jalei şa sbuciumării 
Şedeam pe-o o stâncă d'asupra Mării, - 

O stâncă mică ceabia se zare 
Pe-al Alării luciii fără hotare. 

Plângeam 'de milă, plângeam de. ciudă, 
Plângeam că lumea'i așa de crudă ; 
Plângeam, şi focu'mi curgând pe stâncă 
Întră cu flacări în Mare-adâncă. 

" Răpind'o caldă valul ce trece, 
Îmi scot din unde lacrima rece |



GAUDEAMUS 

Ce west pas d'un sommeil cternel que s'endort 
l.e mmouriunut qui s'afiaisse en fermant la paupiere.«. 

Julie Hasderi. 

Ora o fi să mă duceţi la criptă... 
“> Nu pe mine, ci vasul remas;: 
D'o cam-dată în vasu'” înfiptă ;. 
O tăcliă sclipind din cel vas 
O senină Pa . 

lumină a 
pe-un ceas;! 

Când o fi să'mi rostiţi la cuvinte 
De iubire, dulcegul volum 
Ce se 'ndrugă la toţi pe morminte, 
Ba la unii popasuri pe drum: 
Să remâe 

tămâe 
cu fum; 

Aş dori să văd feţe voiose 
Şi s'aud împregiuru'mi căntând : 
<A scăpat o simțire din 6se 
«Şi din carne scăpat'a un gând, 
<Printre glume 

din lume 
plecând |» 

PP
 
a
a
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Şi cu suflete dragi, cari în sâre 
Tot adastă sosirea'mi cu jind, 
Ei veni.voiu la cea serbătâre 
Pe cosciugul mei, -rade 'mpletind, 
O sglobiă 

kindiă , 
să "'ntind! 

Să mă bucur, sătul de-a mai plânge... 
Ce mai lacrimi vă&rsai pîn' să pleci 
Aş pute, la un loc de le-aş strânge, 
Innotând prin durerea' mi să trec. 
Şi cea gropă | 

de-o şchi6pă 
„so 'nnec! 

Să mă& bucur,. căci omu'i o treptă 
Pe suişul cel fără de-apus, „| 
Şi martirul meii cuget aşteptă, 
Ieri un vierme și mâini un a Isus, 
Cale- lungă 

s'ajungă 
mai sus!
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- Din dot aript un. avint, 
Din doi sonuri un cuvînt, 

Din rapsodit o epopee, 

Or-unde-aș fi. or-unde'”i ea, 
„Not pururea vom! scântefa 

Ca una singură idee! 

IL. , 

Si trist, şi trist sînt tot-d'a-una. 
De când..? de ce să spuiu de când: 

O scie sârele şi luna 
De-atunci privindu-mă pe rând! 

Sînt trist; nu'mi cereţi veseliă, . 
Lăsaţi-mă să plâng mereii. 
A ride ei? ce ironiă! 
Ce ris grozav a ride ei! 

Sint tri-t; şi lacrima fierbinte, 
Din genă'mi vecinic picurând, 
Mi-aduce singură aminte 
C'am fost ci vesel Gre-când! 

II, 

Un şir de ani, tu rindunică, 
Pe vară te'ntârceat la no. 

P
I
 

R
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a
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Eii revedeam pe-a mea Lilică:, 
Eram o lume amîndoi! | 

Plecai la iernă; eii aice, 
Ca ursu 'm vizunia sa, 

. Trăiam dormind ; dormiam ferice: 
Dormind ei te puteam visa | 

In vis iernatec, numai vară 
Visam mereii ; apoi deştept, 
Re'ntârsă, te primiam eii iară, 
Cu flori şi frunde, pe-al meii pept! 

Tu ai murit; și totu'i „rece, 
Şi totu” iernă. fară vis; 
Dar Yată-iată Mortea trece 
In sboru'i cătră paradis... 

Aşteptă-mă, o! rîndunică; 
Pe vară ducu-mE la voi 
Să 'mi mai revăd pe-a mea Lilică: 
-Să fim o lume amindoi! 

TI, 

Din vierme futurul se nasce 

Şi tu din mine te-ai născut: 
Tu — fl6re vesel sburătâre, 
Ei — nu sciii ce mâhnit și slut! 

De pe 'nălţimi nemărginite 
Pogră-te la tatăl tei: 
Să.te mai văd ; ş'apoi, voiosă, 
Te "i duce iar la Dumnedeii |
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De m'ai iubit a miia parte 
Din cât ei vecinic te fubesc, 
Pe-o clipă numai lasă raiul 
Şi vino 'n sînul părintesc;. 

Saii, ca o stea cu mii-de rade, 
Intinde-o radă prin eter 
Pînă la mine să străbată: 
Un capăt-jos și altu 'n cer! 

Desmoștenit de vi€ţa vieţei, - 
De vrei un pic să mai învii 
Pe negrul jalnicul teii tată, 
De ce nu vii? de ce nu vii: 
— 

De-o fi acolo 'n ceia lume 
Vr'o.pedecă a crudei sorţi, 
Oprind pe îngeri să mai vie 
La cei ce, vai! nu's încă morți ; 

De-o fi, ei bine! cual tei zimbet 
La Dumnedei te 'nalță drept: 
Zimbesce'i cum zimbiai tu mie 
Ș'o să te lase... ei te-aştept! 

PI 

Tu — fire vesel sburătâre, 
Ei — nu sciii-ce mâhnit şi slut: 
Din vierme fluturul se nasce 
Şi tu.din mine te-ai născut! 

IV , 

Și: nevădută, ea "mi răspunde: _.
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„=- Nu pot veni, dar sint; 
Fii mângăiat | .. 

— Eşti unde?... unde: 

— Nu mă căta 'n mormint! : ” 
Într'insul vei găsi o haină, 
Pe mine — nu. Mi-e grei 
Să "ţi desvălesc a morţii taină; 
Şi de-aș pute, nu vreii! 
Nu vrei, căci trebui a ta cruce 
Pină 'n sfirşit s'o duci: 
Să suferi!.. 

— Numai de m'aş duce, 
„Rădic şi mil. de crucil 
Să sciui că 'n cele lumi senine 
lar ne-om mai revede... 
De nu 'mi respundi, ah! altul cine 
Vre un respuns să 'mi de? 
intreb pe filosofi d'a-rândul, 
Intreb... 

— Nu "i întreba! 
Ei târnă -şi restârnă gândul, 
Da inimile —.ba! 
Cărarea vieţei viitore 
De vrei s'o nemeresci, 
Nei sci r&bda; ş'or-cât te dâre, 
Sa a credi şi “să Ta Des] 
VEI pute SE AVingi ispita, 

„Căci dâr' eşti tat'al meiil!. 
"A crede şa _tubi, atita 
Ne cere Dumnegeii... 
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V., 

Cu groză cugetain la mârte, 
Când tu 'erai în fiţa mea: 
«Ce nâgră. ce cumplită sârte 
«Să mor, lăsând aci pe eal» 

Tu nu mai eşti: murit'aă toate | 
De atunci eii m& gândesc mereiă: 
«Ce dulce vis, ce voluptate, 
«Când ea: muri, să mor şi cil» 

VI, 

„Câţi ucigași ce lumea'i osândesce | 
De ce un osândit nu se găsesce 

„Pe care eii să'l bine-cuvintez ? 
Lovescă-m& curând o:-cum îi place, 
Dar numai fără greş: un glonţ, şi -pacel — 

Atâta mai visez! 

Averea'mi s'o răpâscă el nu pote, 
Căci colo'm cer sînt ale mele tâte : m Și pe pămiînt—orfan eii-am rămas; 
D'aceea, ah! tot rog să se găsescă 
O mână 'de-ucigaş prietenescă, '. 

La care să mă las. 

Ea m'a uitat, a morţii dulcea dină, , 
Ea după, care ne'ncetat suspină 

Şi geme sufietu'mi, ca Prometeiă ; 
Un suflet ce se sbuciumă şi. ţipă, 
Dar care 'n veci nu s'a 'ndoit o clipă 

C'aşa vrea Dumnedeii !
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Ar fi uşor printr'o mişcare-a mânii 
Să-mi sdrumec ţesta, să'mi sdrobesc plămânii, 

> > | Sai un pahar cu-otravă să'mi. închin; 
Dar a fugi, or-cum, e mișeliă: 

staşul cade mândru 'n bătăliă 
De'i mârtea'i prin Destin! 

VII. 

Când vrei să mori, la doftori alergă mai în grabă | 
A lor e să omre: acâsta'i steiia lor. | 
Lii drag să curme-o viţă, și fie chiar de giabă, 
Ei spintecă şi tae c'un aer zimbitor: | 
Nici că simţesci tortura ! Calâi iertaţi de lege: 
D'a pedepsi cu mârtea pe cel nevinovat, 
Ei sint în omenire mai regi decât un rege :. ; 
Regi fără. nici o frică, regi făr nici un soldat! 

- Un doftor, cel mai gâde, nu'i greii a mi'l alege: 
Ei vi lam atătat,: 

Dar el n'o să mai vie, căci printr'o vorbă numa, 
Rînjind în glumă — dînsu'i acel nelegiuit ! — 
Imi ucisese fiica, precum ucide ciuma . 
Când adiază "n trecăt spre cel nenorocit! 
Nu, nu, el n'o să vie la patu'mi de durere. 
ÎI opintesce grâza. O, Dante! tu să'i spui 
Cum .Ugolmn cu dinţii rumpea pe Ruggieri, — 
Şi dinţii mei să simţă scrișnind în capul luil... 
ÎN las să 'tot tră€scă, dar versu'mi să'l înfiere 

In vecul vecului ! 

VIII. a 

Ce sănătos mi-e stirvul! Nimica nu mă dore, 
Şi totuși mor.
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Fiinţa'mi nu de bslă și nu de virstă more, 
Murind de dor. 

Di după di apune şi n6pte după nâpte, 
Şi eii tot scap; 

Dar nopţi și dile 'ntr'una aud ciudate _ş6pte 
În pept şi'n cap. 

In or-ce dimincţă, uitându-m& la mine, 
ME văd mai dus; 

„In fie-care scră, grozavă poftă 'mi vine 
„Să plec în sus. 

Cu cât imi scade carnea, tindend mere să moră 
Incet-încet, 

Pe- atâta cugetarea' mi s'avintă mai uș6ră : 
Sint mai poet. 

Vorbesc cu nevădutul şi dinsu'mi povestesce ; 
Iar ei mă mir: 

"De ce, când sus mi-e duhul, jos nu m& mai pornesce 
La cimitir? 

În cer eă i sorb prin suflet întrega veciniciă, 
Şaci! Ss — nimic: 

Bucata' mi pămiîntescă încape "'ntr'o cutiă... 
“Curând un dric! 

“Trec somnoros prin lume, şi numai printre stele 
Mai sint deştept: 

ME duc! i mE duc la tine, lumina vieţei mele... 
Nu mai aştept!
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IX. 

E sfintă a ta slovă, şi” drept ca ea să fie 
La maică-ta 'n: păstrare, 'ca moştile “n altar; 

Dar. cât e -scris de: tine, 
Agi mâna'mi o prescrie: 
Sînt cesuri mai senine 
n negrul. mei amar. 

Lungi nopţi prescriă, iar diua tiparul pironesce 
Inalta'ţi: cugetare : foi după foi resar. 

Cu' lacrimi și suspine, 
Când, tomul se gătesce,! 
ME cred mai.lingă tine: 
Băutam 'un pahar! : i. 

Grăbesc! Mai sînt în sticlă vr'o câte-va pahare. 
Tom după tom, ca rade din cer, voiu repedi; 

Şi lumea-atunci pe tine 
Privescă cu mirare, 
Iar eii, o mărăcine, 
Pe loc m'oiu veştedi. 

Cea de pe urmă fGiă din mândra'ţi moştenire 
Să fie şi din vicţă'mi cea de pe urmă di; 

“Şi când voiu pune: «Fine», - 
S'adorm cu fericire, 
Ca numai sus cu tine 
Să mă mai pot tredil 

X. 

Aţi fost voi dre la Abrud? 
Acâlo's munţii o comâră: 

417900. E Ă .. 12
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În petră dă ciocanul crud, 
Mai dă, mat dă a suta ră, 

Tot dă selbatecul ciocan, . 
Sburând scântei ca din balaur: 
Se sparge bietul bolovan, 
"Ș'atunci din el s'alege aur. 

Ce petră tare fost'am eiil 
Ani mulți Ursita ne'mpăcată 
ME -tot isbia, isbia mereiă, 
Pin” ce m'am .spart și eii o dată; 
Şi din trecutu'mi spulberat 
— Un bolovan în agoniă — 
Gemend, în lume-am revărsat . 
Odorul meii de poesiă!



LA CASA DE NEBUNI 

LI cun semn opresc trăsura, 
“ Tăcut mă suiu. Alt semn. mat fac. 

Plecăm făr' a deschide gura: 
Birjarul, ei şi cair tac, . 

Căci dobitâcele cu minte 
Degiaba le mat ţii un spiciu, 
Când ele fără de -cuvinte 
Pricep mai repede un biciu. 

Vreaii să vorbesc, dar cu nebunii 
In falansteru 'n care unii 
Sint mari poeţi şi mari tribuni. 
Deci : hat la casa de nebuni! + 1 

Îmi ese doftorul. — Dă'mi pace | 
Cu cei mintoşi eii n'am ce face, 

" Ş'aş vre pe toți să'i pot uita: 
Venitam nu la dumneta .. 

a % 

În giurul mei se 'ntinde un petec de grădină 
Cu flori şi pomi, amestec de umbră şi lumină;



180 LA CASA DE NEBUNI 
  

1 

Iar printre ele falnici, încet, nepăsători 
Păşesc, albind ca spectri, superbi visători. 

In fund, tot alb ca dinşii, salcâmul înfloresce. 
Nebun și el, mirosu'i în vînt îl risipesce, 
Jos la tulpina” largă, sub desu'i coveltir, 
Stă neclintit un tînăr c'o. faţă de martir. 

/ 
Lai 

Privire mai senină și mai pttrundetore, 
Mai multă bunătate pe-o buză zimbitâre, 
O frunte mai mărcță, pe care cu fiori 
Privesci un cer cu rade și totuși plin de nori, 

O față .mai:cu farmec, 6 faţă: mat oglindă 
De'naltă cugetare. și de -sirnţire blândă, 
Şi totul gingaș, palid, electro:străvediii... 
Ei n'am văgut'o 'n vi€ţă, şi nu pot s'o descrii, 

M'apropiii. Cătătura't.. pe loc mă :pironesce, : 
Rămâi într'o uimire: 'EI'galeş-mă&. primesce;! 
Ş'un glas ce te străbate prin timbru'i fectoresc: 
Resună: Vii la mine. O scii şi te iubesc. 

. 
7 

Când pentru ?ntâja dată - 
In lumea''vinâvată: - ! e 

Al Tatălui cuvint - - e a 
S'aduc o vitță nouă 
Ma pogorit, ca:rouă |: ii 

Din stele pe pămiînt,. .-:. [i 

Căgui mâhnit 'pe pălămidă, 
Cădui pe frundă cu omidă, 

Căgui pe buruent;cu spini, 
Şi roua cea dumnegecscă 

miti Din bălării -făcu-să crescă - 
: nun Lămârşi “rodii şi -măslint Pr
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«Acuma pentr'a doua-dră -.: 
Din ceruri Tătăi m& cobsră, 

Căci reul bântue: mar reiă; 
Mai! reii. ca: ori-şi-când al- dată 
Icâna lumii e scăldată. . 

De sângiuri fără Dumnegeăi! 

„Marăt, strigând: să stingă ELI E 
Văpaea cea -nătîngă - i 

A grâznicului tun... : i 
Vorbesc, şi 'ndată glOta: 
ME'mpinge la Golgâta 

Şi ţipă că's nebun! 
, 

Aştept Carafit să m 'apuce, - a! 
“ Aştept să'nfigă iar pe.cruce, 

Să'ndâpe cu oţet pe: Crist, d 
Prin -chin solia'mi se 'mplinesce, 
Prin mârte'mi, omul se'nnoesce, 

Şi tu'mi vei fi. evangelist. 

“ D'aci .vor: înceta resbâie, 
Cel tare n'o să mat despe 

Şi nu va mai r&ăbda cel slab ; 
Sciinţă, artă. ş ş'avuţiă, 
Unite 'n pace prin frăţiă, 

Vor curge dintr” un singur jghiab. 

In cer m'adastă plata. 
PirGnele sint gata. _ 

Loviţi, loviți mereăl -:.- 
M& dore, şi 's ferice,! 
Căci restignit aice 

ME 'ntorc la Tatăl meiă!...
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— Un nu sciă: cine, scund, grăscior, 
Buzat, cu faţa de bujor, 

Spre: noi inainteză 
Şi mi dice: lasă'] că'i ursus! 
El tot postesce ca Isus 

„Şi: veşnic aiureză. 

Dar nu te tulbura. Pe-aice tot ce este, - 
E numai visul meii, pe toţi eii vă visez. 
Dormind vă născocesc, vă ţes ca 'ntr'o poveste, 
— Dar ce ești. tu? 

— Ce's ei? M& chiamă Chichirez.. 

A'ţi spune tocmai ce's, nu pr&-găsesc cuvinte. 
In vis, sînt un nebun, de. nu m'aș deștepta; 
In faptă, când nu dorm, sînt sănătos la minte 
ŞȘ'am un stomac de lup când 'are ce mânca, 

Să te mănânc saiinu? Ba. Fii acum pe pace. 
In vis ei sînt sătul și nu m'audi urlând. 
Nebunii sînt hrăniţi, ş'a fi nebun îmi place, 
De nu m'aş deştepta, căci adormii — flămând. 

Ce adormire, vai! Când trupul aţipise, 
Atunci visez că trec pe lingă un brutar. 
Sint alt-tel om cinstit, dar ce să faci cu vise? 
In' vis, îmi pare rei, fura ca un tâlhur. 

O jeml'o şterpelii. M& prinde şi m'apucă. 
Plecâm la comisar. M& judecă pen vis. 
Un poliţaiu visat nu'i Gre o nălucă? 
O palmă îi cârpesc, şi dinşit m'aă închis, 

Ei îi priviam cu haz, sciind că visu'i glumă, 
De nu m'aș deştepra, flămând aşa cum fui;
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Pe-un Cuza de-aş visa, eiă îl înjur de mumă, 
Ba şil omor în vis. E vis. Ce'i pasă lui? 

Un mare tărăboiu urmeză dup'aceia : 
Toţi sberă că's nebun, și ţup! aict m'aduc.. 
Că vis, o-sciii, aşa”, dar nostimă'i ideia 
„Pe cetăţeni flămângi să "1 duci la Balamuc! 

De-atunci mănânc ticnit ; am carne, pâine, pâme, 
Un singur reii: în vis m& satur îndestul 
Ş'apoi visez cadorm visând că'mi este fâme. 
Grozav |:. Dar far visez că mă deștept sătul. 

Eram flămând. Acum petrec și 's pre: ferice. 
Mai rid de cei nebuni, mai ridde mutra ta: 
Eşti cam posac. De-ai fi aievea, eii ți-aş dice 
S'adormi şi „tu. Ha, ha! De nu m'aș deștepta! 

A! iată cine-va mai potrivit cu tine: 
Moşneg posomorit cu nasul tot pe sus. 
Ce vis ciudat! eii, bre, m'aș mulţumi mai bine 
Fe-un Capşa să] visez decât P'al-de Isus! 

EI plecă, iar bătrânul, un chip de mâşte sfintă, 
Suride şi'mi întinde o mână de schelet; 
De'ntâi şoptesce 'n aer, privind cu ochit ţintă 
In zarea dintre arbori, ş'apoi m&ntrebă 'ncet: 

— LL'ai audlit, ce dulce şi mângătos vorbesce? 
— Vorbesce cine? unde'i? 

— Nici tu n'ai audit? | 
Eşti surd şi tu ca dinșii! Pe toți v&'nnebunesce 
Materia cea brută, pe toţi v'ai asurdit!.
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“Urechea "ţi îu'i ureche! “Tu nu scit cai în tine, 
Ascuns în fundul. minţii, pitit în duhul teă, 
Un alt aud ce-aude din sferele senine 
Pe spirite, pe. ângeri, pe însuși Dumnedeii | 

Tu n'o scir, căci ţărîna te'nlânţue 'n cătuşă, 
„Căci sufletu “ţi robesce robia cea 'mai. grea, 
Căci lutu'i puşcăriă, din care n'af vr'o ușă, 
Silit a sparge zidul de vrei să eşi din eal 

- Tu nu'l audi, sărmane? Şi câte el mat spune! 
E fiiul mei, pe care în lupta la- Vidin 
Un glonţ îl repusese, și totuşi—o, minune! — 
Din câsul morţii sale trăesce mai deplin. 

ÎL vegi acum? Privesce'l! 
— Nu'l văd, i 

— Orbire crudă! 
Eşti unul dintr'aceia ce jură pe tipic 
In lume să nu scie, sub sâre să n'audă 
„Decât ce'nvaţă 'n şcolă: o buche. şi nimic! 

Prin vădul căpăţinei eşti vita, care crede 
Că firea dat'aii ochii să vedi cum să mănânci! 
La om e ochiu'n suflet, privind ce nuse vede: 
Mai ragă decât raga, el trece și prin stânci! 

Nu'l veqi? E chipeș, mândru, cu nimbul tot lumine, 
„O frunte-cer sub care doi gemeni curcubei 
Cunună do& stele ce m'aţintesc pe mine 
Şi vin a se resfrânge duios în ochit mei. 

Sub stele... ah!. ce zimbet! Când p&tra lăcrimeză, 
Din lacrima "i neștersă se face-un stalactit; 
Dar va zimbi ş'o petră, de i-ar fi dat să vază 
Cum dinsul îmi zimbesce de când ne-am despărţit.
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Şi gura”: se deschide; răsări şi crini s'arată: 
Sint buze "n cari îmi pare că văd întregul Maiu! 
Iar ca parfum — cuvîntu'i se'ntinde şi m&'mbată: 
Ce "1 muzică la_âmenă, Ja_âng eri este grau. 

De fiiu-seii el îmi vorbia, 
lar eii vedeam pe fie-mea, 
De'ntâiu lucind ca o scăntee, 
Apoi ca pasere de-argint 
Plutind uşor cătră pămînt, 
Şi iat'o dină de femee! 

De fiiu-sei când îmi vorbia, 
Ei audiam pe fie-mea, 
De'ntâiu ca unda'n depărtare, , 
Apoi un tril, apoi un cânt, 
Sunând din cer pin'la pămînt 
Şi resunând în sărutare | 

De fiiu-seii el îmi vorbia, 
Dar eti eram cu fie-mea, 

Şi sufletu'mi în fericire, 
Sburând într'un nespus avint, 

"Îmi lasă corpul pe pămint 
Rostogolit în nesimţire | 

o...
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De-atunci o duc ca și'nainte: 
Privesc ce unii dreg, 
Ascult ce alţii spun, 

Uresc pe:cei creduţi cu minte, 
Şi nu pot să'nţeleg, 
Că n'am ajuns nebun!



TABLE-DHOTE 
Za jubileul de 23 am a! reviste! «Familia». 

Â m tot glumit, 

„Cât am trăit 
In birtăşiţa lume; 
Şi 'n loc de bani, 
Ca mulţi golani 
Mâncam plătindu'i glume; 
Ş'am tot glumit, 
Cât am trăit 
La masa cea comună. 

  

Ş'acum glumesc, 
Dar m& grăbesc: 
Să plec curând afară, 
Un prând mai prost 
Nici c'a mai fost, - 
Nici să mai fie iară! 
Am tot glumit 
Cât am trăit 
La mesa cea comună; - 
Ş'acum glumesc, 
Dar mă grăbesc: 
Mâncaţi, şi poftă bună!
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CÂNTECUL DE LEGEN 

IULIA HASDEU | 
tradus din franțuzesce de B. P. HASDEU. 

  

ani, nani, dormi, 
sg odorașul scump, : 

al mamei odor, 

În culcușul tei, 
de vise ceresci 

leg&nat ușor! 

Îngerul duios 
peste fruntea ta 

S'aplecă zimbind, 

Ş'aripa "1 de-argint | 
pe-a tei ochişori 

îi flutură blând 

Nani, nani, dormi, 

dormi netulburat, 

căci mama va sta, 

De-a-dragul privind 
rumenele fragi 

pe gurița ta:
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lato s'a deschis, 

iat'o iar s'a strins 
plăpândul boboc — 

Un trandafiraș 
“vesel zimbitor 

Val sârelui foc! 

Spicele de grâu 
par'că moţăesc 

din cap lenevos; 

Colo 'n stejăriş | 
fâlfăe 'n văzduh 

fragedul miros. 

Nâptea 'ncetinel - 
învălesce tot 

de jur-imprejur, 

Galeș adiind 
a suflu'i recoros | 

c'un tainic susur. 

Paserea pe somn 
! _S'aşterne *nchidend 

ochiul cel sglobii, 

Iar cernitul corb | 
s'ascunde pitiș 

în zidul pustii. 

Din ascungături 
fese lilieci, | 

sburând în târcol, 

191
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Şi din când în când 
al bufniței. glas 

cobesce a gol ... 

Dormi, puiuţul mei, a “i 
" de luna din -cer 

„privit drăgălaș: 

Sufletu-ţi în trup 
e ca un altar 

în sfintul lăcaș! 

Somnul teii aș vre „ 
„să fie şal mei: - 

somn nevinovat! 

Tu dormi făr' să scii za 
al lumii amar o 

ş'al vieţei păcat 

Nani, nani, dormi, . 
odoraşul scump, 

al mamei odor, 

În culcușul tei, 

de vise ceresci + _:: i... - 

legEnat ușorl...



e
 

DUMNEDEU ! 
„dlzez vous cuteudu, gunud la nuit est Sans voiles, - 
Za vaste mer chanter sa chanson auz dtoiles 2 
Quelle musigue, amis ? Dieu parle en cette voix, 
Sublime crtateur de finfini — son monde — 
Dicu prâte & Coctan cetie basse profonde 

Fi [octau chante ses los. -* 

Bousoir, amis 7 Ce Die, par qui le Jlot murmure, 
Par gui tout prend naissauce et vit daus la nature, 
Qui fit ce qu'on ne peut ui comprendre ni voir, 
Conume les flots des mers,conune des chocurs des cuges, 
Benissca-k sans cesse et chantez ses douanges, 

<u clair de une, amis, bonsoir ! 

Julie Hasdeu, Au bord de la mer. 

Aş vre să smulg din mine un cântec, numai unul, 
Un singur de pe urmă: copil întărdiat” 
Ce nu se nasce încă, dar totuși, plin: de vicţă, 
Dui6sa mumă'l simte sub inimă Svicnind. .  * 

Un cântec, numai unul, acum la cărunteţe, | 
Ca Făt-frumos din basmul cu «fost'ăt-fost un MOȘ». 

(5 girbovit bătrânul, dar fiiul cât un munte 
Miratei lumi va dice: dintr'insul m'am născut. 

Un cântec, numai unul... Când s6rele-asfințesce 
P'un alt'tărîm să trecă, eternul călător - 
Pămîntului îi târnă lumini mai ardătâre 
Și plecă, iar odihna s'aşterne pe pămint. 

Un cântec, numai unul! Dar rima cea cochetă 
Al€rgă după tineri, şi eii s'o prind nu pot; 

47900. ă 13
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lar când, r&utăci6sa, s'apropie de mine, 
Gândirea mi-o cioplesce, eșind ce-va mai mic. 

A, rimă r&sfețată | Credi tu că făr' de tine 
Bătrânul nui în stare să'și taie din granit 
Un cântec ce nu piere, un imn ursit pe vecuri, 
Păretele ciclopic durat făr' de ciment? | 

O rimă, ce'i aceea? E haina de paradă 
C'un cârd de decoraţii smălțat şi poleit, ; 
Sub care toţi d'a-rindul îţi par că's d'o potrivă,j 
Ş'adesea chiar piticul se legănă măreț. | 

i   

Nu'i poesiă rima. Homer Ş Anacreonte, 
Virgilii şi Horaţiii n'ai stat a făuri 
Pe «Tisza—plânsu-mz-s'a..», sonâre chițibuşuri 
Pe-o cârtiță menite s'o schimbe'n elefant. 

E! 

  

Artistic e terțetul poemelor dantesce, 
Nu'i însă pentru Dante. Gigant cu zurgălâi ! 
Divina'i Comediă ar fi şi mai divină 
De i-ar lipsi aceste brobâde pămiîntesci. 

Shakspeare, Shakspeare cel mare, Shakspeare cel 7 
, [tără semăn, - 

Al cărui geniii sârbe tot n&mul omenesc - | 
Precum cristalul prismei îl vedi sorbind lumina, 7 ! 
Shakspeare, când cată rimă, vai! nu mate Shakspeare,.. i 

7 
Tu fugi de mine? Fiel În mulţumesc. Odată 
Fugit'ai și de Milton cel'orb şi prigonit, - 
Ş'atunci, din neputinţă croindu'și o putere, , : A scris el-fără rimă sublimul Paradis. / 

Da, tu'mi plăceai și mie în vremile trecute, 
Când te-acăţam la versuri, cum fetele din sat
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Acaţă la cosițe câte-un boboc: de fire, 
Măcar-că fără benghiuri feumosu't mai frumos. 

Drăguţă”i garofița cu frageda” catrință . „Din roșu şi din galben, bucăţi: de catifea ;' Drăguţ e fluturașul, garbfă -sburătore, 
Catifelat: şi dînsul, şi dinsul efemer; - 

Dar nu'i garotă bradul, nică aquila nu'i flutur ; N Lor riu le trebui roșu şi galben şi pestriţ : | 7 Prin singura'i mărime se'nalţă cel ce'i mare ; IS Cel mic se'nzorzoneză, căci e pipernicit... . * 

Un cântec, numai unul şi cel mai de pe urmă, | 
Aş vre să smulg din mine... Dar unde'i? Nu'l brodesc. 
Acum îl simţ aice, și'l simţ deja departe, 
ȘI1 simţ că'i pretutindeni, și simţ că'l simţ mereiă. : 

i
 

Ei nasc o cugetare, şi dinsa'și ea avintul,' | 
Nemic. n'o mai opresce în spaţiii sai în timp; 
A mea. "i şi par'că'i alta, căci este fără margini. 
A mea %, şi % infinită, plutind în univers, 

E infinit în mine nu omul cel de carne, . 
Nu hirca'“ infinită, ci cugetarea mea: 

«Artistul făr' astimpăr ce ne'ntrerupt îmi. jscă 
„Pe clapele din creier, căntând ca p'un' clavir, 

Și clapele tocite se pre'noesc, se schimbă ; 
“La locu'i nu rămâne nici una dup'un an; 
Dar eii sînt tot acelaşi prin tot ce cugetasem, 
Prin tot ce cugeta-voiu pe clape nof sai vechi. 

Clavirul când se! strică, eii mă silesc a'] drege, 
Că m'am deprins cu dinsul, mi-e drag, m'am nărăvit;
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Când nu se mai acordă, îl spulber cu mâniă, 
Șaii. fără 'supărare îl părăsesc și plec. 

Şi plecă cugetarea'mi să'şi cate alte clape 
P'un alt clavir.... 

IE Poete | păşesce mai încet! 
Nu desvăli. d'odată altarul. nemuririi : 
Lumina" ameţesce_pe_cer_nedutieiiţi. 

In mine'i infinitul |... Dar eii și Hotentotul, 
2 Un Cesar, un Platone, un Kant şun Eschimos 

Sintem aceiaşi viță : la cel mai crud sălbatec,, . 
S'ascunde 'n cugetare ce-va nemărginit. 

„Când ţes aceste strofe, eii simț că'i lingă mine 
Un scapăr, o scântee cu chipul lui Darwin, 
Ş'adiă peste capu'mi, şoptindu'i : comu'i muscă | 
«Ce'i musca? ce! o ierbă? şi ce'i un bolovan?» 

Ş'a' despărut; far glasu'i, mai resunând în giuru'mi, 
“Cuvinte :resturnate mi-aduce ; <musca'i 6ml! 

i -- . <Din “cremene'i o plantă, din plantă". animalul, 
« Din om un inger nasce, din înger un Isus...» 

„Şi cufundat în gânduri, privind cu zăpăcire 
O petră la picioru'mi rostogolită jos, 
:Eti o luai în palmă ş'o netedii cu milă, 
Dicendu'i: chiar în tine un punct din Infinit! | 

Prin punct se ?ncepe lumea. Un punct dimensii.n'are, 
Nemic mai fără formă şi mai nepipăit; | Dar pune'l în mișcare, şi linia se'ntinde, ] "-“Şi-linia'ţi dă totul :: deci, totul entr'un punct. 

. 
. eta ere 

„. Natura, firmamente, -sistemele solare, . 13. Cu. tâte. câte'n ele. şi: printre ele sînt,
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Cu 'ncetul se desvâltă din puncturi ce 'se mişcă, 
„Din puncturi ce: se mişcă plecând diâ Dumnedei. 

Din Dumnedeii plecate, și ele's infinite: -: 
Un punct nu.se măsâră, fiind neţermurit; 
Din Forţa cea mat forţă plecând, şi 'ele's forţe : 
Un punct zidesce sfera, căci este centrul că ba 

aD
I 

e 

-Nu'l înţelege mintea, nu pâte să'l. cuprindă, 
Atât de mare este și'i pare-atât de mic: 
Minunea fără care în veci nu s'ar pricepe '-.. 
Tot ce se'ntemeiază pe-acest nepriceput |..;: 

Aşa 'n orice sciinţă isvorui poesia. . -.: 
„Chimistul ş' Astronomul încalecă pe sfinx, . -: 

| pini prin miriade de micuri infinite . .. 
Cei duc la infinitul cel mare: Dumnedeii. 

( 
: N 

Şi ceea ce' născuse p'acele miriade, 
;- Şi ceea ce le 'nn6dă cu Unul infinit, 
"Şi ceea ce le-atrage unite la o-laltă, -. i F 
j Cea mai supremă lege, e.legea d'a iubi... 

Un cântec, numai unul și cel mai de pe urmă, 
Voind să] smulg din mine, lam asvirlit în cer; 

„. Din cer mil crâmpotesce în creier cugetarea, 
"Dar nu'i întreg: stîrşitul r&ămase'n cer pribeg. 

Şi cugetarea 'mi plânge, tânjind de umilință : 
«Pin' la final — îmi gice— nui chip să mă rădic; 
<E.xtasul singur numai atât de sus se'nalță; 

„ aExtasul, care l€gă pe-un om cu Dumnedeii > 

Extasul... ce'i extasul? O clipă seculară, 
În care vegi atâtea trăite şi trăind, .
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Incât -un vec îţi. pare, nu vrei. să cred, și totuși 
Sciinţa” nevoită să murmure : aşa'i | 

Când omul cade'n apă şi'i gata să se'nnece, — 
Trecând în panoramă pe de'naintea sa | 
Întrega'i vi€ţă, vicţa”i întregă d'amăruntul 
O simte'n clipa ceia, o clipă, nu mat mult, 

Când 'p'un bolnav P'adârme un doftor ca să'l taie, 
i ciopărtesce trupul, dar sufietu'n extas. 

Nu scie de durere, petrece, cântă, jâcă, 
Trăesce luni o clipă, o clipă, nu mat mult. 

Extasul. n'are-a face: cu clapele din creier, 
Deşi'n clavir resună, spunându'i ce-a simţit :. 
O povestire lungă, cuvinte şi cuvinte, 
Măcar-c'a fost: o clipă, o clipă, nu mai mult. 

“Extasul mă răpesce. Aud Divinitatea : 
«ME ntrebi: ce's Ei? iubire: M&'ntrebi:ce fac? tubesc, 
+ De n'aş urgi, pe cine Mi-aş revărsa iubirea? | 
«Ca să iubesc, ME sfâșiii, urdind din. Mine lumi! 

«Tot ce urdesc din sînw'Mi, e urditor la rindu”. 
" «Pornind din Mine, este_un_microcosmic-Eii, - - 
«Ce lam născut să crâscă în plină libertate: 
"-«Să se renască singur, mai :sus şi iar mai sus. 

„_*„«<Un germen de voinţă se mişcă chiar în petră. ?* .f «E adormit, e leneș: o umbră de impuls ; > «Dar când se redeşteptă, mijesce'n petră mușchiul, «lar dela mușchiu la Spirit — se'ntinde scara'n timp. 

« Cu 'cât 'voinţa este mai fOrte, mai călită, «Cu-atâta se iuţesce S'ajungă mai curând,  
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«Căci ori-ce punct se'ntârce pe sînu'Mi: să se 'nşire 
„«In salba de luceferi un noii mărgăritar. ! 

«Mi-e dragă chiar o petră; dar un arhanghel ! Dinsul 
«Din 'mușchiu, prin suferinţe de secoli necurmaţi, 
«Reîntră iar în Mine, iubire înmiită i 
«Din tot ce el iubise în sutele de vieţi | 

" «Atâţia taţi şi mumel atâţia fii şi fiice, 
<Surori și fraţi şi s6ţe şi nemuri și amici: 
«lubiri de el trăite, trăite şi rămase . 
<Un oceân într'însul, iubit şi iubitor! 

«Ş'aceste oceânuri se tot desfundă 'n Mine. 
«ME 'ntrebi: ce's eii? iubire. M&ntrebi: ce fac? fubesc. 
«De n'aș urdi, pe cine Mi-aș revărsa Yubirea? 
«Ca să iubesc, M& sfâșiii, urdind din Mine lumi! 

« Arhanghelii, din sînu 'mi porniţi ca nesce puncturi 
«De mii și mii de vecuri, apoi filtrați pe rînd 

„«Prin petre şi prin plante, prin animali, prin Gmeni, 
«Când se re'ntorc în Mine, triumfători atleți, 

« Cea ragă de iubire, primită la plecare, 
«Mai vie și mai vie ş'acuma curcubeii, 
«Îi sbuclumă, îi ferbe, îi face să urdescă, 

«Şi E: din nebulâse îi las a cerne soril - 

“«lar când. o omenire pe vr'una din planete, 
« Cădută 'n desnădejde, Mă strigă'n ajutor, 
« Dintre arhangheli unul, ca Messia, s'avintă, 
«Jertfindu-se să scape nevinovate oi! 

«Şi jertfa Îmi închină miresme iubitre... 
„«MEntrebi: ce's Eă? fubire, M&'ntrebi: ce fac? fubesc,
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"«De n'aş urdi, pe cine Mt-aş revărsa iubirea? 
«Ca.să iubesc, M& sfâşiă, urdind din Mine lumi..> 

Şi când vorbia, Cuvintul, urnind acele puncturi, 
Le respândia din suflu, și fie-care punct. 
Lua câte-o figură, un calapod, o formă: 
Materia se'nchiagă având o forță'n ea... - 

Extasul înceteză. Poetul se deşteptă. 
Mai luminos se simte: și'n el, şi'n prejma lui. 
Frântări din amintire în creieru'i s'așâdă, 
Şi gândul, ca să târcă, apucă noul fir. 

Materiă şi forță! Din Forţa cea supremă 
_Cei numai forță, una, monadă fără ţerm, 
" Ori-ce se desfăşdră, ori-ce se desdrumeză, 
 REmâne forţă, însă c'un straiu de individ. 

Şi straiul se transformă. Prin vieţi evolutive 
» Treptat se subțieză, ajunge străvediii, 

- Nepipăit, elastic, întreţesut cu forța, 
A cării e pojghiţă: un corp molecular. 

Naturalistul, care din jos în sus înveţă,* 
Materiă viseză în universw'ntreg. 
Din sus în jos cu fală privesce filosoful, 
Şii pare numai forță. Se'nșclă amindoi. 

Poetul singur scie, extaticul prin care 
n jos zîmbesce cerul, pămîntul plânge 'n sus; 

Şi el, plăpânda harpă, vibrEză tot-o-dată 
Cu Dumnedeii-iubirea şi cu iubirea-om... 

* se 

Un cântec, numai unul şi cel'mai de pe urmă,
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Voind să'l smulg din mine, îl asvirlii în cer ; 
Și ca să. prind fugarul, sburat'am după dinsul: 
Văgui eternitatea... De ce m'am mai întors 2 

De ce? Căci fie-cărui e dată o soliă. 
Mai are pîn'la ţintă apostolatul meii. | 
R&bdare, și 'nainte! Când voiu sosi la captt, 
Să cânt cu serafimii:. - . 
e „O, Dumnedeule 1, -



LECCA 
Haralamb G. Lecca, Prima 1890 — 1895. Bucuresci, 1896, in S, 

După Prima, nu e tocmai grei de a prevede ceea 
ce va fi Secunda. 

Volumul, pe care '] publică acuma tînărul mei a- 
mic Lecca, îmi amintesce pe F&tul cel din poveste, blă- 
stemat a purta un şir de ani o pele de bălaur, decare 
el se despâiă câte-o-dată, de 'ntâiu mai rar și apoi din 
ce' în ce mai des, apărend atunci așa cum este din fire 
şi cum va trebui să fie in tot-d'a-una după încetarea 
vrăjii : frumos, măreț, strălucit, —și €răşi s'ascunde sub 
urici6sa'i haină de sold. 

Născut și crescut într'o atmosferă, pe care de vr'o 
trei-deci de ani o tot înveninâză la noi ciumâsa şcâlă 
a lui Schopenhauer: o Pmolimă ducend lucend pe poet da- drep: 
jul la tavernă sait Ia Câa <de-ntbunr a buni, na ete saii 
mai bi ș_una. după cealaltă, = ut” şi” crescut într'o 
asttienea atm$ feră-dişinzină speranţei şi credinţei, po- 
etul Lecca, să fi. fost el ori-cât de Fit frumos, totuşi 
vrend-nevrend sa simţit din capul locului învăluit de 
acea sarbedă şi rece pele de bălaur, din care se sbu- 
ciumă a. scăpa şi nu va pute să nu „scape, dar n'a scă- 
pat încă. 

Acestă luptă între Ormuzd şi Ahriman, între o na- 
tură intimă adevărat poetică, cu porniri generâse, cu 
idealuri înalte, cu: avînturi sublime, şi între povirnişul 
cel junimist de pamfletar în versuri, dresat a îmbăla 
tot ce rădică pe om d'asupra dobitocului, — acestă 
nervosă luptă se resfrânge în Prima, anunţându- -se însă 

a
_
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pentru Secunda o victoriă desăvirşită a binelui asupra 
r&ului. ! 

Da; Ahriman' este aprâpe învins de pe acuma. 
Elementul cel bun predomnesce, Şi atunci — un inte- - 
'resant fenomen psicologic de obsesiune socială — atunci 
vedi pe Lecca superându-se pe propria sa inconscientă 
emancipare de miasmele mijlocului în care trăesce şi 
cercând într'un mod conscient a se re'ntârce în bulha- 
cul pesimismului, e a 

Dar aci el nu mai. e poet. Lipsindu'i idealul, îi 
lipsesce fondul şi "i lipsesce tot-o-dată şi forma, căci 
forma și fondul sînt o spontaneitate indivisibilă a ori- 
cării concepțiuni poetice. Numai în aceste veleități de 
„reacțiune ne întimpină. la Lecca nisce versuri ca.: 

Din așa dejerta luni. 
Nu ?mi mal fac ifusizn.e 

, „Luaţi de exemplu poesia întitulată «Două rugi», 
Lecca începe printr'o caldă expansiune a copilei, plină 
de candore, de nevinovăţiă, de naivitate, şi apoi, ca şi 
când i-ar păr€ reă că s'a urcat atât de sus, el d'o-dată 
trece la: o o. 

S'aii stins luminile la gemuri, “Tăcerea nopții răscolind 
Ateul, singur în odaiă, sfăramă candela răcnind..., ” 

după care urmeză un şir de blăsteme 'contra Divinităţii, 
unde în deșert ai vre să dibuesci o scânteiă de poesiă. 
Din fericire, rămăşiţa pesimismului la Lecca 'e atât de 
sărăcăci6să, încât dînsul — bogat în admirabile varia- 
ţiuni pretutindeni unde-l mişcă o nesofisticată inspira- 
țiune — dinsul repetă mai jos aceleași nesăbuite blă- 
steme într'o altă poesiă întitulată <Cerşitorul». Ai dice 
că este un pictor fOrte. talentat, care a terminat o pânză 
unde ideea, aesenul,: coloritul, armonia totală sînt per- 
fecte, şi tocmai acestă perfecţiune .îl speriă. Nu! isbuc- 
nesce el; nul așa cum este, tabloul va trece neobser-
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vat; lumea e stricată, să fim și noi ca lumea.; şi pic- 
torul se apucă a'și măsgăli cap-d'opera, aruncând câte 
“un benghiii negru pe părțile? cele mai v&dute, numai 
şi numai pentru ca să împace pe câți-va gogomani de 
ai d-lui Carp. 

Dacă eii le spuiu tâte acestea cu atâta crudime, este 

că, pe de o parte, nu pot a nu iubi pe Lecca, recunos- 
cend într'insul o stofă de mare poet, iar pe de alta, 
auto- -suggestiunea lui cea schopenhaueriană ocupă un mic 
loc, un loc aprâpe excepţional, în totalitatea volumului. 
«Când stăm alături», <Ris şiris>, cEpitaf>, «Balada desfri- 
natului>, partea cea finală din <Mama», acestea peste 
puţin i se vor păr€ lui însuși Lecca mai străine decum 
se pare fluturului crisalida din care eșise,- căci ele nu 
Sînt pentru dinsul nici măcar o începătâre fază din 
evoluţiunea personală, ci un simplu bir plătit unci 
caprici6se mode momentane, un fel de ma/aof al 
artistului. - 

Cine vrea să cunâscă pe Lecca cel autentic, să 
citescă : 

Cătălin şi Simgliana ; 
Bordelul din sat, 

1877 — 78; 
Palada nebunului ; 
Scrisârea soldatului ; 

_Marș funebru ; 
„În temniţă; 

Înposibil ; 
Nem răi ; 

„La spital; 
- Diutrun vis, etc. etc. 

Dacă el n'ar fi cântat decât numai atâta, și tot încă 
ar fi de ajuns pentru. ai arvuni una din paginele. cele 
mai de onsre în istoria poesiei române, unde asemenea 
pzg gine sînt d'o-cam-dată pre puţine, ba chiar vr'o câte- 
va din cele pre puţine -remân fârte discutabile.
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Julia Hasdeii descrie în următorul mod misiunea. 
poetului: +... 

. 

De leur divin pouvoir ils avaient conscience, - 
Sachant qu'ils possedaient Ja plus belle science ; 

* Celle du caur humain avec tous ses rezhis, 
Ses bonheurs, see disirs, ses amours, ses oublis, 
Et qw'ils avaient, pour tout avoir et tout doinaine, . 
Le don de te chanter en vers, souffrance humaine | 

"Le don de t'&prouver avec plus de vigueur 
Et de sentir plus fort ton empreinte en leur coeur 
Que ie reste du monde, — mission austărel — 
De pouvoir dire au ciel les douleurs de la terre l... 

Telefon al omenirii cătră Dumnedeii, adevăratul 
cet, un_ Shakspeare,_ un Goethe, „un „Schiller, un Vic. 
Stas nu se” gândesce_la_ şine. însuşi, perbolisând 
pină. la „subliinitatea. ridicolului__meschinele sale riiizerir” 
personale: el repercută şi reproduce între minunatie 
prismă _durerile_âltora,-sufere_suferinţele_aprSpelui,uşu- 
rEză chinurile n€mului omenesc, assumându'și  guinteș- cenţa_lor,..este un martir al altruismului.. Şi chiar atunci” 
când înalţă un imn de fericire, ca şi atunci când tună 
sali când geme, poetul nu este el, ci un echoii. Numai 
talentele cele mărunte,: numai poeţii cei de tote dilele- 
ne asurdesc într'una cu propria lor microscopică perso- 
nalitate, asemenea cloşcei care umple de sgomot o ma-. 
hală întregă după ce a scos un oă, ca şi când oul et 
ar interesa universul. Poet şi egoist, sint două noțiuni 
cari_se_exclud una. pe “alta. ” Ț 
7 “«Cunâscete pe tine însuți», dicea Socrate cătră 
filosofi. «Să simţi durerea altuia», ar trebui să se tot 
repete poeţilor; şi li s'ar pute adăoga din când în când:. 
«Silesce-te a nesocoti propria ta durere». Heliade şi Bo- 
liac nu eraii temperamente poetice; și totuși Sfurăro- 
rul celui de'ntâiu şi „Sz/a celui-lalt vor remâne€, căcă' 
ai reușit a surprinde acestă trăsură esenţială a adevă- 
ratei poesii. Cu cât dară mai nemerite, mal mândre, 
mai superbe trebui să fie notele atunci când cârda 
sbârnăe sub arcușul unui maistru | 
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ME voiii feri de a face o comparaţiune între Lecca 
şi între cei-lalţi de ai noştri. Să credem şi să dicem 
că avem mulți poeţi însemnați, deși nu tocmai atâţia, 
negreşit, pe câţi îi înşiră Anfo/ogia d-lui Radu Rosetti, 
el însuşi un început*de talent de multă valdre. Ei 
bine, ori-câţi ar fi, aș dori ca toți să ajungă la înăl- 
ţimea şi la puterea lui Lecca de a simți și a cânta su- 
ferinţele altuia...



LOUIS LEGER ŞI SLAVII 

Russes el Slaves, Etudes politiques et liu€raires. Paris (Hachette et C-ic ), 

1890, în 8, pag. XIV, 348.. 

tu acestei cărţi arată din capul locului punctul de 
vedere al autorului: Russes ez Slaves. Louis Leger 

nu identifică nici o dată interesele rusesci cu cele 
slavice. Pentru dinsul .Rușii sînt Slavi forte ameste- 
cați cu ingrediente turanice: «Des Slaves et des Fin- 
«nois, tels sont, au point 'de vue anthropologique, les 
«€6lEments constitutifs de la nationalite russe> (pag. 28). 
Și întrun alt loc el adaugă (pag. 55): <On peut affir- 

„mer qu' Ivan le Terrible n'eât pas €t€ possible si, avant 
lui, Gengis-khan n'avait pas existâ». 

- Acest titlu: Russes ef Siaves, indică în același timp 
vasta sferă de activitate a lui Louis Leger, care nu este 
numai rusist, ca atâția alţi, mai ales de când vilva 
lui “Turguenieff, a lui “Tolstoy saii a lui Dostoiefsky a 
introdus și a respândit în Franţa rusismul, ci este sla.- 
vist în t6tă puterea cuvîntului. Polonii îi sînt nu mai 
puţin dragi decât Ruşii: «ce n'est pas en Russie seule- 
«ment que la litterature se renouvelle; en Pologne, la 
cpossie a produit, dans notre siecle, toute une scrie 
«d'oeuvres remarquables qui ne pâlissent point ă cote 
«de celles de Byron 'ou de Hugo» (pag. X).
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Louis Leger este, pâte, singurul Frances care vor- 
besce rusesce, polonesce și bohemesce, înțelegând tot: 
o-dată perfect cele-lalte dialecte din aceiași familiă et- 
nică. Pentru a se familiarisa pe deplin cu Slavii, el fă- 
cuse prin ţările lor opt lungi călătorii, din cari cea 'm- 
tâiu la 1864, când era numai de vr'o 20 de ani, şi cea 
de pe urmă la 1883, în ajun de a fi numit la catedra 
de limbi şi literature slavice, creată înadins pentru 
dinsul. 

Lista scrierilor lui Louis Leger e fârte lungă. Lă- 
sând la o parte articolii pubiicaţi în Revze des- deux Mon: 
des, în Revue Moderne, în Revue Bleue, în Publications 
de bEcole des Langues orzenlales, în Revue Critigue, în 
Magastu Pittoresgue, în reviste. ruse şi boheme etc, 
vom” menţiona numai: 

Chants heroigues et chansons Populaires des Slaves 
de Boheme, 1866; | 

La Bohktme historigue, Zilloresgue et litteraire, 
1867; a E 

Cyrille et Mithode, dtude sur la conversion des 
Slaves, 1868; | a] 
„Le Monde Slave, 1872; 

" Etudes slaves, 3 vol. 1875—80— 386; 
Fhistoire d' Autriche- Hongrie, 1878; 
Contes slaves, 1882; 
La Russie' ă P'Exposition Universelle, 1878; 
La Save, le Danube et le: Balkhau, 1384; 

„.. La Chronigue de Nestor, Iraduite sur le texte sla- 
von, 1884; i i 

Za Bulgarie, 1886. . 
__“Şi''n tâte aceste lucrări, autorul este nu numai un 
specialist sigur, dar şi un distins scriitor, cu care în- 
veţi și petreci tot-o-dată: pentru Slavi el a făcut mal 
mult decât ceea ce făcuse Marmier pentru lumea scan: 
dinâvă. o. E [| 

Ultima scriere a lui Louis Leger este acum de 'naintea ochilor noștri: Russes et S/aves.
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Ea cuprinde următsrele opt studie: /rs' Slaves el da ctvilisation.— La formation de la nationalite 7USse, — Les debuls de la litterature 7usse. — La femime et la Societe vusse au XVl-e sizcle.— Les Premiers diplomates russes ă Cetranger. — La Bulgarie iînconnne. — Le Beuple. serbe.— Le potte du parislavisme... m 
Capitolul intitulat : «Slavii şi civilisațiunea» formeză o introducere la volum. :: Autorul îşi pune. întrebarea: «Les Slaves sont-ils vraiment si indignes de figurer «parmi les X4/furvălker? : sont-ils vraiment si barbares <et si incapables -de civilisation?' La question vaut: la „ «peine d'etre examince.>! . . -.-. 
Cuvintul nemţesc «Kulturvălker> atată fârte lămu- rit, fără a o spune pe față, cătră cine anume se adre- s€ză întrebarea: în joc. sînt nu numai Slavii, dar şi Ger- 

manii, judecaţi de,un Latin. | . 
Slavii, Germanii; şi Latinil sînt cele trey mari ginţi ale Europei. Ori-cine nu aparţine nici uneia din ele, a dispărut saă rămâne ca şi când n'ar fi. Nemic 

dară nu pote fi mai important, ca actualitate şi mai cu samă ca viitor, decât problema despre raportul între cei 
trei uriaşi. - 

| Cărţile cele mai bune nu sînt tocmai acelea cari 
ne învaţă, ci acelea cari ne fac a cugeta peste cele cu- 
prinse în ele, aa 

Cartea lui Louis Leger ne-a făcut să cugetâm asu- 
pra următorului fenomen, pe care '] supunem, pentru 
o altă ocasiune, apreciării eminentului slavist, 

Nu vorbim de individualităţi. O familiă francesă, 
strămutată în Germania, pote să producă pe un Nemţ 
curat, numit Du Bois Raymond. Dintro familiă ger- 
mană aşedată în Polonia se pâte nasce un Slav curat, 
numit Lelewel. Individualmente, un Latin se germani- seză, un Nemţ se slaviseză. Nu aşa însă când e vorba de .masse, Aci istoria ne dă o lege fixă, o normă sta- 
tornică într'o singură direcţiune. De câte ori s'aă cioc- 
nit pe acelaşi spaţiă întrun timp. îndelungat elementul 
slavic și cel german, Slavii ai ajuns treptat a fi cu totul 

47900, e 14



210 LOUIS LEGER ŞI SLAVII 

germanisați. De câte ori s'aii ciocnit pe același spaţii 
într'un timp îndelungat elementul germanic și cel latin, 
Germanii aii ajuns treptat a fi cu totul latinisaţi. Mai 

„Căutaţi pe Slavi în Brandenburg, în Pomerania, în Sa- 
„Xonia, în Mecklemburg, în Danemarca etc. Mai căutaţi 
pe Goţi, pe Longobardi, pe Franci, pe Nordmani, în 
italia, în Franţa, în Spania. Din acest providenţial en- 
dosmos și exosmos' resultă că : 

Slavii trebui să se temă de Germani; Germanii 
trebui să se temă de Latini; dar Latinii n'aă re şi ei 
de cine-va a se teme? , - 

Românii în Galiţia, în Moravia, în Serbia, în Bul- 
garia, apoi Românii şi Italienii în Dalmația, ai fost 
slavisaţi. 

Latinii absorbind pe Germani, Germanii absorbind 
pe Slavi, Slavii absorbind pe Latini, acestă triplă ten- 
dință istorică s'ar pute represinta prin următârea figură :. 

    
fin ul9
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Urmeză că; , 
10 de Slavi trebui să se temă Latinii, dintre cari 

sint expuși mai cu samă Românii; 
20 pentru Români în specie, contra pericolului 

celui slavic, anume contra colosului muscălesc, aliaţi na- 
turali ai noştri sint Germanii. | 

Să ne pardoneze dară Franţa cea republicană, 
pentru hatîrul cărita nu noi. ne vom pupa vre-o dată 
cu Tzarul | ae



“PHILIPPIDLOTISME 

d lași revista d-lui Xenopol, în Bucuresci revista 
$%d-lui Iacob Negruzzi, ambele! aceste „reviste şi-aă - 
asigurat de o bucată de timp aceiași până a d-lur Phi- 
lippide pentru a îndruga despre mine cai verdi pe pe- 
reţi: ba că cii n'am citat pe un obscur călugăr grecesc 
care vorbesce cu totul alt ce-vâ. decât ceea ce am' spus 
eii; ba că nu sînt în stare a deosebi sonurile "și literele 
una de alta; ba că sînt un fel de d. Gherea ;. ba “că 

- na-ți-o frântă că ţi-am dres'o, , d 
Reposatului Fontanini, când era închis la Balamuc, 

îl venise în cap — firesce că nu în minte, de'vreme ce 
n'o mai avea— caraghiza poftă dea mă prinde pe mine 
şi de a'şi lega cărţile «cu pielea lur Hasdeii>. Un arţag 
de nebun, şi prin urmare ce.va cu totul nevinovat. D. 
Philippide își sbuciumă 'capul — nu dic mintea — cu 

* dorinţa şi mai bâcănă de a mă înghiţi întreg de viii 
dintr'o singură îmbucătură, deşi nu este închis la Bala- 

„muc, fiind de o cam dată reţinut la cele două reviste. 

(Revista-nouă 1896, Sept. 15). |



EMINESCU 
NECROLOG. 

a: - «ve «et souvent je regrette 
D'âtre nte cn des temps un peu trop rafiints 
Ou Ion trouve l'honneur 'et l'amour surannes 

„Et dans lesqucis un fou peut scul ître potte! 

. e 

Julie Hasdeu, C/evalerie p. s.. . 

ȘE escu a lăsat multe. versuri admirabile; însă me- 
ritul lui cel covîrșitor, un merit de principiii, este 

acela de a fi voit să_întroducă şi de_a fi întrodus, în 
poesia românescă adevărata cugetare ca fond şi -adevă- 
Tată” artă că fot în locul. acelei_uşore ciripiri de _mai 
ciăinte;care era iorte igienică pentri” post și pentru 
cititor, Scutindar a'S EStrivă, pe-tnul. și. pe cela-lalt, de 
rizce bătae de Câp şi de ori-ce bătae de inimă, - 

- - _. 

Nu gic nimănui să imiteze pe Eminescu. Din con-. 
tra. Poesia este o căsătoriă a realităţii cu idealul în su-" 
fletul poetului în acele momente când poetul e poet,— 
poetul fie cât de mare nue poet tot-d'a-una; —în acele 
momente prin urmare, în cari el este mai el, mai în- 
suși, mai individual ca ori-când. In fie-care suflet poetic 
realitatea și idealul se combină şi se acordă într'un alt 
mod. Intre doi poeţi pot fi asemănări numai dâră prin 
asemănarea cea organică între naturele amîndurora, 
nici o. dată prin imitaţiune. A imita pe cine-va în poesiă 
este un talent tot atât de vulgar ca şi a imita pe cine- 
va șye scenă, unde și acolo un actor artist urdesce, nu
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_măimuţeză. Eminescu va trăi, fiind-că a isbutit a găsi 
frumosul fără a imita pe nimeni. 

El va trăi, deşi a murit nebun. Şi a trebuit să 
m6ră nebun. E grozav a o dice! Să nu fi înnebunit, el 
nu avea ce mânca, Mai reii decât atâta; ca să aibă ce 

„ mânca, el fusese silit a'şi mânca inima, înlocuind avin- 
turile poesiei, avînturi măreţe, avinturi cari nu se pot 
vinde, prin acea proză de tâte dilele a sterpelor lupte 
de actualitate, care îi aducea o fărâmă de pâine, stro- 
pită într'ascuns- cu amare lacrimi — prefața nebuniei. 

El va trăi, deşi a murit nebun. Şi cum re pu: 
tea să nu înnebunescă? In tâte epocele aii fost poeţi 
pe cari flimânda sărăciă, une-ori numai deşertăciunea, 
pentru o ticăl6să pâine însoțită de o mai ticălâsă laudă, 
îi încovoia tămăitoră dinaintea celor puternici. In tote 
epocele s'aii vădut însă şi de acele firi semeţe, înalte, 
vrednice de solia ce le-a dat'o Dumnegeirea, cari nici 

"„.0 dată n'aii atins o mână cerşitâre cătră vre-o mărire 
pămîntescă, cătră acei ce uită că nu săracii spălaii pi- 
ci6rele lui Isus, ci Isus a spălat picidrele săracilor. Aşa 
poet a fost Eminescu. o 

i 
EI va trăi, deşi a murit nebun; vor muri însă 

pentru veciă nenumăraţii înţelepţi, cari ati lăsat, lasă şi 
vor lăsa .tot-d'a-una să înnebunescă 'un Eiinescu.



O MENȚIUNE 

Exposition Universelle de Paris en 1889, Notice sur la Roumanie. 

Production. Industries, — Paris, Impr, Rugelmann, in—8. 

  

A ora acestei cărticele de 140 pagine fiind necunos- 
cut, regretâm din inimă că răspunderea întregă cade 

asupra d-lui George Bibescu, în calitatea sa. de :cpreşc- 
dinte al comitetului național! şi comisar al secţiunii ro- 
mâne», o calitate de trei ori repetată pe primele pagine. 

Ori-cine cunâsce frumâsa. «Notice sur la Roumaine», 
din 1867, lucrată de dd. Odobescu şi Aurelian, nu va 
pute ierta copilărâsa broșură de astă-dată, decât numai 
d6ră presupunend că a scris'o vre-un școlar din clasa a 
Ill-a gimnasială, 

Ba chiar un şcolar din clasa a III-a gimnasială 
s'ar fi ferit de o mulțime de nostimade, cari împestri- 
țeză cu belşug acestă lucrare, menită văz-Dâmne a ne 
face cunoscuţi Europei. 

Așa, de exemplu, el n'ar fi spus (pag. 37) că Ro- 
mânul este «facile ă conduire et ă gouverner, patient, 

_ Zianide» şi — deşi «timide» -- totuși cexcellent soldat», 
uitând în același, timp a ar&ta tocmai însuşirile cele e- 

„senţiale ale Românului : «sobru şi modest», însușiri a- 
supra cărora atragem t6tă luarea aminte a d-lui George 
Bibescu,. la cas de o nouă edițiune. 

Aşa, el n'ar fi băgat (pag. 123) «Litterature, Sci- 
ences, Arts» în capitolul despre «Industries Roumaines>;
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şi apoi ce fel de eliterătură> ! —se începe cu d. Andreiu 
Vizanti şi se isprăvesce cu d. Garoflidi, iar la mijloc în- 
tre amindoi o arababură. 

Aşa, el n'ar fi vorbit despre chihlibarul dela Bu.- 
zei o-dată pe pag. 58 şi a doua ră pe pag. 97, de- 
spre sare o-dată pe pag. 55 şi a doua ră pe pag. 114, 
despre apele minerale o-dată pe pag. 63 şi a doua Gră 
pe pag. III, etc. etc;, fără nici o legătură, fără nici o 
noimă, fără nici o consciință de cele scrise, „mergând 
une-ori cu zăpăcela pînă într'acolo încât șelele, căruțele, 
pălăriele şi altele sînt puse la un loc cu caracuda sub 
rubrica: «Peche» | 

Vom isprăvi prin următârea minunată descriere a 
Bucurescilor: «Dans les rues du centre on rencontre de 
«belles maisons pardes des cou/zurs les plus delatantes 
cet-de moulures en plâtre et couvertes d'une fou/e or. 
«emenis en Jer-blanc qui donnent ă la ville un aspect 
«tout particulier>. 

Halal să fie! Sa 
| Exposanţii români dela Paris ai căpătat; se dice, 
o drâiă de medalii de aur, medalii de argint, medalii 
de bronz şi inenţiuni onorabile. . N 

O menţiune se cuvine și broșurei d-lui George 
Bibescu, dar onorabilă —nu. - ! 

A . 

Se 
N



RESPUNSUL MEU LA REVISTA „VLEȚA“ 

93 îi voiu respunde. 
Se Îi voiu respunde tocmai pentru că nu se aşteptă ne- 
minea ca să "i răspund; și, prin urmare, respunsul meii 
va fi pe placul .<Vieţei», care îşi rumpe capul tot aler- 
gând mereii după /'znaztenda. 

De vreme ce <Vitţa» se supără pe mine pentru 
că am cutezat în poema <Dumnedeii> a nu admira la 
Eminescu nesce versuri ce para nu fi fost făcute decât 
numai și numai spre a căpătui o rimă excentrică, apoi 
îi voiu respunde că în limba românescă este tot ce pste 
fi mai uşor de a croi asemenea rime cu dutumul. 

De exemplu: E 

Românii sai a/zs cu 
Puțin din Eminescu 

O. criticule! gi că | 
Respunsu'mi te zrgică.... 

Negreşit, cales cu» lingă «lEminescu» saii «di că> 
lingă <urdică> sînt absolut din aceiași șcâlă cu <Tisa> 
lingă «<plânsu-mi-s'a> saii cu «repaos» lingă <Menelaos» 
din nenorocitul Eminescu. 

Posesia consistă în zZee şi în. ri/pz. Numai ideea 
şi ritmul caracteriseză pe un adevărat poet. Rima este 
un accesorii, un Z/z4s, care pote să arate la poeţii cei 
mari o pre mare bogăţiă, dar care ascunde sărăcia la
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cei mititei. In ori-ce cas, la unii ca şi la cei-lalți, rima 
trebue să aibă aerul--aci e arta | — trebue să aibă aerul 

“de a se nasce d'a-dreptul şi 'n libertate din inspiraţiu- 
nea poetului d'o dată cu ideea şi cu ritmul. O rimă si. 
lită, o rimă trasă de păr, o rimă făurită într'adins pen- 
tru ca să atragă asupră'i atenţiunea cititorului, nu este 
artistică, căci — e nenaturală. 

VrestItă <Glossă> a lui Eminescu, mai cu deose- 
bire, pote să fie un fel de gimnastică, dar poesiă nu 
este. 

Cât se atinge însă în principiii de meritul lui Emi- 
nescu grosso 7nodo, eii am vorbit deja în notița necro- 
logică asupra poetului și în scrisârea mea „cătră Gheor- 
ghe din Moldova.



_F ONDUL „JULIA HASDEU“ 
(Monitorul Oficial, 20 Aprile 1896 No. 18). 

ACT DE DONAŢIUNE 

Subscrisul B. P. Hasdei, în memoria fiicei mele 
Julia, fac Academiei Române donaţiunea de 50,000 lei, 
pe cari ii depun chiar acum în 100 obligaţiuni rurale 
de Stat de câte soo lei a 6 la sută, cu cupânele lor, 
începend dela 1 Maiii 1896,-pentru a forma «Fondul 
Julia Hasdeii». 

Venitul anual disponibil al acestei sume, scoțendu-se 
de cătră. Academia, după statute, 15 la şută, adică 450 
lei, va fi de 2,550 lei, din cari: 

I. 550 lei anual vor fi meniţi la întreţinerea «Mau- 
soleului Julia Hasdei> din cimitirul Șerban-Vodă (Belu), 
unde actualmente se plătesce pentru acest scop câte 15 
lei lunar (180 lei anual) unui băiat îngrijitor și câte 48 
lei pe trimestru (192 lei anual) pentru luminarea celor 
două candele, plus reparaţiuni mici eventuale. 

II. Restul de 2,000 lei anual se va capitalisa în 
în fie-care trei ani pînă la suma de 6,000 lei, din cari 
apoi jumătatea de 3,000 lei va fi la disposiţiunea Aca- 
demiei - pentru misiuni sciinţifice alternative din partea
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celor trei secţiuni, în interesul filologiei române, al is- toriei române și al fisiografiei române; iar cea-laltă ju- mătate de 3.000 lei va forma un premiii trienal «Julia Hasdeii» pentru o lucrare originală scrisă românesce şi apărută în cursul celor trei ani precedinţi în sfera vre unuia din subiectele aci mai jos specificate : 
a) Istoria critică a uneia singure din următârele provincii române : Basarabia, Banat, “Bucovina, Făgăraş, Haţeg, Oltenia, Maramureş, Moldova-de-Sus, Moldova- de-Jos, Muntenia proprii qisă, părţile Abruuului; 
0) Istoria critică a unuj Singur oraş românesc sai a unei localități însemnate; Si 
€) Istoria critică a unui singur Domn român, afară de epoca Fanarioţilor ; | 
d) Istoria critică a unui mitropolit sai prelat român ; | 
e) Istoria critică a unei singure familii române boeresci, a căriia vechime dateză cel puţin de pe la. anul 1600; 

J) O lucrare despre Zoroastrism sa despre Bud- dhism ; . aie CI | 
£) O lucrare despre Şc6la Neo-platonică ; 
4) O lucrare despre unul din următorii represen- tanţi ai creştinismului: apostolul Pavel, evangelistul Luca, St. Augustin, St. Gregoriii de Nazianz, St. Ioan Da. mascen, Synesius, Origen; 
2) O lucrare despre regina Elisabeta a Engliterei; J) O lucrare despre Şarlota Corday, 
Ori-ce lucrare în direcţiune pessimistă sai cu o ten- dinţă irreligi6să, adică ateistă saii contra lui Crist, va fi respinsă; prin irreligiositate însă nuse înţelege de loc combaterea clerului şi a decisiunilor sai instituţiunilor bisericeset post-pauliane. 

III. Se va preferi indivisibilitatea premiului. Totuși Academia, după împregiurări, va pute să'l împărțescă în două, dând un premii de 2,000 lei, şi un accesit de 1,000: lei unui alt autor asupra unui subiect diferit, -
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Lucrarea cea premiabilă nu va fi mai mică de 15o- 
pagine tipar cicero în 80 text, afară de documente sai 
piese justificative. | 

Când o lucrare va fi considerată ca genială, atunci” 
Academia va pute să nu bage în samă numărul pa-: 
ginelor. - Să 

IV.:La cas:de a nu se decerne un premiă din. 
causa lipsei unei cărți de valdre saii din vre-o altă. 
causă, întrega sumă neintrebuințată se va distribui în; 

„ajutâre bănesci la studenţii români din Basarabia, în-- 
scriși la Universitatea din Bucuresci. - 

V. Şi eii, şi iubita mea soțiă Julia, sîntem bătrâni 
şi suferindi. Cât timp voia luf Dumnedei ne va mar: 
țin€ pe pămînt, venitul total al donaţiunii în sumă de- 
3,000 lei, cu începere dela 1 Maiii 1896, mi se va plăti. 
mie de cătră Academia Română în rate lunare de câte: 
250 lei, şi aceste rate după: mârtea mea vor urma a fi: 
plătite tot aşa soţiei mele; iar după săvirşirea n6stră a. 
amindurora, Academia va întrebuința venitul anual din. 
«Fondul Julia Hasdeii> în sensul donaţiunii de faţa.. , 

Scris şi subscris cu mâna mea, B. P. Flasdeii, pro-- 
fesor, strada Mihaiii. Vodă. 

Bucuresci, 2 Martii 1896. 

" (Urmeză autentificarea. tribunalului Ilfov, secția de 
notariat, dela 4 Martiii 1896, sub No. 2.002). 

Anexă la donaţiunea «Fondul Julia Flasdeii». 

La punctul IV din actul meii de donaţiune, făcut: 
Academiei Române şi autentificat de tribunalul Iifov sec-. 
ţia de notariat, la No. 2.002, dela 4 Martiii 1896, am: 
uitat să prevăd casul când într'un an Gre-care n'ar fi 
înscris la Universitatea din Bucuresci nici un student. 
Român din Basarabia. M& grăbesc a lămuri că în. acest 
cas suma cea neîntrebuinţată se va distribui în acelaşi |
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mod la studenții români din Oltenia, înscrişi la Univer- 
sitatea din Bucuresci, 

B. P. Hasdeii, profesor, strada Mihaiii-Vodă, 

Bucuresci, 9 Martiii 1896, 

(Urmeză autentificarea tribunalului Ilfov, secţia de 
„notariat, dela 11 Marti 1896, sub No. 2.304). 

ACT DE ACCEPTARE 

D. B. P. Hasdei, profesor, domiciliat în Bucuresci, 
strada Mihaii-Vodă, prin actul de donaţine dela 2 Martie 
1896, ' autentificat de cătră tribunalul Ilfov, secţiunea 
de notariat, la No. 2.002 dela 4' Martie 1896 şi anexa 
la acel act, autentificat de acelaşi tribunal sub No. 2.304 
dela 11 Martie 1896, a dăruit Academiei Române ca- 
pitalul de lei 50.000 în o sută obligaţiuni rurale de 
Stat 6 la sută a şoo lei, predând în mânile autorităţii 
legale a Academiei recipisa Băncei Naţionale cu No. 
2 793 dela 4 Martie 1896, sub care este depus la acea 
Bancă numitul capital. E 
- Avend în vedere Înaltul decret Regal cu No. 1.607 dela 18 Martie 1896, publicat în Monitorul Oficial 
No. 4 dela ş (17) Aprile 1896, decret prin care, con- 
form art. S11 din codul civil, Academia Română- se au-' 
risă a primi donaţiunea făcută er de D. B, P. Hasdeii, prin actul de donaţiune şi anexa la acel act,  menţio: 
nate mai sus; 

Avend în vedere votul dat de Academiă în şedinţa sa plenară dela 2 (14) Martie 1896, prin care se ac- -ceptă numita donaţiune ; | 
Subscrişii, represeitanţi legali ar Academiei Ro- mâne, declarâm în numele acestei instituțiuni, că Aca- demia Română acceptă donaţiunea capitalului de 50,000 lei, făcută de D. B. P. Hasdei, şi se obligă a se con- forma. întru tote dis osiţiunilor coprinse în actul de do- . naţiune, : Na e
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Făcut în Bucuresci, în anul, 1896, Aprile 8, în 
două exemplare, ps timbru legal, din cari unul se va 

da D-lui.B. P. Hasdei. 

Preşedintele Academiei -Române, . Kretzulescu, 
proprietar, strada Romană No. 5. - 

Secretar general, D. Sfurdza, proprietar, strada 
Mercur No. 13. 

(Urmeză autentificarea tribunalului Iltov, secţia, de 
notariat, dela 9 Aprile 1896, sub No. 3.185). 

NOTA BENE 

Donatorii Academiei Române s'aii gândit pină acum 

forte mult la prezie, uitând însă cu desăvirşire pzisiu- 

mile. Acestă scăpare din vedere jumătăţesce la noi pro- 

gresul sciinţific, înlăturând tocmai jumătatea cea mai im- 

portantă, aceia care înavuţesce. de preferință cu des- 

coperiri, cu fapte necunoscute, cu resulrate noue: saii 

neaşteptate, Ș'apoi nu e numat atâta. O asemenea ju- 

mătăţire ştirbesce - sai amână deplina, desvoltare a ti- 

nerei generaţiuni. Tinărul, care terminase, o  şclă 

specială şi produsese o lucrare, una saii chiar mai 

multe, este deja un învăţat, dar tot încă mai remâne 

un elev, simțindu-se stângaciu şi nesigur de propria. sa 

"forță. Numai prin misiuni tînărul savant se pune întrun 

contact 'viii cu alți specialişti de diferite temperamente, 

se determină pe sine-însuşi prin comparaţiune, se electri- 

seză prin emulaţiune, sporesce prin entuziasmul muncei, . 

se individualiseză.. - " iu 

Deci: Fondul «Julia Hasdei» prevede d'o-potrivă 

premie şi misiund, 

_ N'am avut și n'am în vedere pe veterani, pe lup- 

tătorii cei cunoscuţi, pe cei /ors-concours.' ME preocupă 

exclusiv tinerii. Un tînăr, fie el ori-cât de genial, totuşi 

nu pâte să fie copt pentru opere vaste, având nevoe
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de ani îndelungaţi de cercetări, de cugetări, de com- 
binaţiuni prealabile. Să nu se bizue dară a îmbrăţişa 
din capul locului nesce perspective grămădite sai sin- 
tese complicate, ci să începă ma! întâtu, cu răbdare și 
cu modestiă, a munci pe terenuri monografice. Un fond 
sciinţific restrîns permite tot-o-dată a cântări fie-care ex- 
presiune, a r&tundi ideea, a îngriji forma cea literară, a 
perfecționa. sțilul şi a căpăta astfel un învăţ artistic, o 
îndemânare devenind pentru. scriitor o a doua natură, . 

Deci : Fondul «Julia Hasdeii>, ferindu-se de lu- 
- crără grăbite asupra istoriei naţionale întregi, asupra unei 

porţiuni pre-întinse a teritoriului, asupra unei lungi pe- 
riode, se îndestuleză cu o disertaţiune despre o mică 
provinciă, o localitate, un oraş, o familiă, o pers6nă. 

Români, se cuvine-a:-ne gândi pe prima liniă la 
„cele 'românesci. Români să fim şi să: remânem tot:d'a- 
una Români, orl-ce am face şi ori-unde am nemeri. Nu se 
cade însă a uita umanitatea întregă. Tot ce e frumos pe 

- aiuri, mai ales tot ce s'a dovedit deja a fi fost frumos 
la alte popâre, merită a atrage atenţiunea şi iubirea Ro- 
mânilor,: nu moda cea momentană, mai cu samă nu po- 
leita decadenţă a străinilor, ci acele idei şi acele carac- 
tere cari ne rădică, ne înalță, ne fac mat buni pe. noi- 
înşine. : i. 

Deci: Fondul «Julia Hasdeti» îmbrăţişeză subiecte 
ca: Zoroastrismul, Buddhismul, Neo-platonismul cu admira- 
bila Hypatia,. Elisabeta a Engliterei, Şarlota Corday. 

O ultimă observaţiune. 
Se va scandalisa vre-un Tartuf din aşa disul Sfint 

Sinod de-a vede în donaţiunea mea lista cea scurtă de 
cel mai mari crepresentanţi ai creştinismului». Printre 
aceşti stâlpi ai bisericei figureză Augustin, pe care ca- lendarele la noi 'nu catadicsesc a'l. numi «sfint», ci abia- 
abia <fericit>, apot cavalerescul Synesius cel 'vlădică cu nevestă, mai cu deosebire ereticul Origen, după: mine cea mai sublimă inteligență curat creștină,
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Ce să fac! Eii nu sciii, dacă pseudo-sfinţii se scan- daliseză în adevăr, saii numa! după obiceiu., «7 1eudo- uciorve riţuj», fie ori-cum o fi; dar sciii că pe - mine 
unul, cu tot din-adinsul, mă scandaliseză cioclii religiunii 
şi ai creştinismului, De o mie cinci-sute de anf şi. mai 

"bine, călugării sînt aceia cari ai suspendat pe Crist şi 
i-ai substituit o mincin6să locotenență, aii . caterisit pe 
Sântul Spirit şi aă pus pe Dumnedei sub o aspră pre- 
veghiare poliţienâscă. Catolicismul peste tot, iar în orto- 
doxiă supremaţia cea călugărescă, adecă cea mat mur- 
dară ipocrisiă sub o mantă de sfinţeniă, este scandalul 
civilisaţiunii moderne și trebui să se isprăvescă o dată 

"pentru tot d'a-una. 
Religios la culme, creştin piînă'n_ măduva creeruluj, 

religios şi creştin prin credinţă şi prin sciinţă tot-o-dată, 
eii nu recunosc decât Evanseliul, numai Evangeliul,_nu- 
niăi pe Isus cu Pavel, numai biserica cea adevărat a- 
postolică._ Tot ce nu e Evangcliii, este fârte_creştinesce discutabil, și nemic, prin urmare, nu mar împedeca de 
a funii călâi_pe al-de Ciril de Alexandria şi arhi-imbecili 
  pe cei 318 dela Niceca. 

Arunce dară pe mine o canonică anatemă cei din 
sal nostru Sfint Sinod, cari se numiră abia un-spre-dece 

şi jumătate, preţuesc însă cât 318. Vorbesc anume 
despre cei cun:spre-dece și jumătate», cari. judecară ba- 
şibuzucesce și des-judecară evreesce pe mitropolitul Ghe. - 
nadie, fiind-că dinsul singur este creştin dintre ei toţi 
legaţi fedeleş la o-laltă. 

Aşa cred, aşa am credut și aşa voiu crede eii tot: 
d'a-una, 

Acesta este sensul următorului pasagiu din, «Fondul 
Julia Hasdeii» : i 

«Ori-ce lucrare în direcţiune pessimistă sai cu o 
«tendinţă irreligi6să, adecă ateistă sai contra lui Crist, 
«va fi respinsă; prznz zrreligositate însă nu se. înțelege 
«de loc combaterea clerului şi a decisiunilor sait însti- 
«tuțiunilor bisericescă po st-paulianes. 

= 

47900
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Sper că mila lui Dumnegeii m& va învrednici a 
mai face Academiei Române o altă donaţiune, anume 

pentru artele plastice: pictura, sculptura și architectura, 
t6te într'o aspiraţiune religi6să în genere și creştină în spe- 
cie, purtând numele «Fondul Nicolae Hasdeii» în me- 
moria fratelui mei pictor. Sus credinţa! jos călugării! . 
Ortodoxia cea românescă nu trebui să fie nici grecescă, 
nici muscălescă. Pină la anul 1360 Românii mai avut 
nici o mănăstire, nici un vlădică, numai popi şi pro- 
topopi ...
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RENASCEREA LUI VAUBAN 

„Una din cele mai frumâse doctrine ale Spiritismu- 
lui este teoria Renascerii. In privinţa în dzvidulul îi co- 
respunde aceea ce este teoria Evoluţiunii în Darwi- 
nism sub raportul sfeczei. Individul omenesc se renasce_— 
din timp _în_timp_pe aceiasr planetă, apărând ca o nouă 
personă, tot mai perfectă şi €răşi mai perfectă, dar con- 
servând în eternitate aceiaşi monadă, aceiaşi guintescență, 
aceleași trăsuri fundamentale. <Eă avuset deja în trecut . 
mai-niilte 1ficârnaţiuni succesive», dicea - Pitagora, şi'şi : 
aducea chiar a-minte că el fusese într'o vreme Troianul 
uphorbus «<Elia_a__mai_ fost_reincarnata,_— ne spune 

Crist, şi mai adaogă: «dar Gmenii nu l-aii_ recunoscut». 
Filosofia italică și creștinismul cel primitiv predicaii vnul 
și același fond al Renascetril, fără ca să mai vorbesc aci 
despre avafari? din India, căci pe mine în Şpiritism mă. 
povăţuesce mai cu samă Evangeliul, — Evangeliul, nu 
aberrățiunile” sau inepțiile călugărilor. 

Comunicaţiunile .spiritiste, anume cele sciinţifice, 
adecă susceptibile de un control serios, fârte rare-ori 
destăinuesc cui-va, . direct saii indirect, existințele an- . 
teridre. Repet, încă o dată: comunicaţiunile suscepti- 
bile de un control serios. Fără control, nesce revelațiuni 
caraghi6ze, provenite din partea unor factori invisibili, 
lesne pot asigura pe un idiot că el fusese Gre-când 
Shakspeare sai Alexandru Machedon; şi idiotul cel va-
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nitos o crede, iar ei 'voiu ride cel întâiu de un aseme- 
nea Spiritism, E falsă, e absurdă în principi, ori-ce me- 
tempsicosă regresivă, întru cât legea universală este nu- 
mai progresul, numai evoluţiunea, numai din ce în ce 
mai sus, și apoi mai sus nu în direcţiuni disparate, ci 
“numai în aceiași liniă individuală cea caracteristică. 
Un Annibal, de exemplu, pâte să se renască în- 
trun Napoleon, nici-o-dată însă întrun Leibnitz, şi 
cu atât mai puţin întrun gogoman ambițios Gre-care. 
Un apostol Mateiu .pâte să se renască întrun Glad- 
stone, nici-o-dată însă întrun Moltke, și cu atât mai 
puţin în episcopul Partenie al Dunării de jos, — jos 
de tot. In scurt, renascerea cere imperios o _ înaintare 
saii o urcare consecutivă într o sferă analogă. 
"Ca să fiii priceput pe deplin, voiii reproduce ceea 
ce am desvoltat deja altă dată (Sic cogito ed. III, 
pag. 120): 

«Goethe, ac:l Goethe care ghicia atâtea și atâtea, 
<pină şi darwinismul, prevăduse enigma /uconscientuluă 
aşi modul de ao deslega, deşi el nu întrebuința ter- 
«menii conscient și inconscient. Intr'un loc din Memo- 
«riele sale el dice: «Toţi Gmenii mai de soiii, când în- 
= ecep a se câce la minte, simţesc că ei trebui să joce 

<cîn acestă lume un rol îndoit (eine doppelte Rolle): un 
«rol reăl şi un rol ideăl, şi'n acest simţimint îşi are te- 
<cmelia ori-ce pornire nobilă, Ceea ce ni.s'a dat din fire 
« «pentru rolul cel:reăl, noto aflâm îndată forte limpede; 
« «întru cât -se: atinge însă: de -rolul cel ideăl, rare-ori 
« «sîntem în stare.a ne dumeri asupră'i (dariiber kânnen 
c«wir selten ins Klare: kommen).> me 

«Rolul. cel reăl îl jâcă omul într'o singură vicţă, 
<o singură întrupare, şi de aceea îl şi cunâsce, fiind-că 
cil jâcă pe de'ntregul. Rolul cel ideâl nu este un rol, 
«ci un nesfirşit repertoriăi nu numai de roluri jucate în 
atrecut şi uitate, dar şi de acelea cari, necunoscute 
«încă, urmâză a' fi jucate în viitor: uitare dintr'o parte, 
«necunoscut din alta, de aci greutatea de a ne du- 
«meri (ins Klare kommen). Rolul cel reâl, cel consti:
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«ent,. este persâna cea muritâre; rolul cel ideâl, cel. in- 
«conscient, este nemuritârea 7ndividualitate. i 

«Să ne oprim un pic pentru a înţelege cu amă- 
«runtul acel rol îndoit, la care ne îndrumâză sublima 
«cugetare a lui Goethe. | o 

«Fie-care că, individualitate neîntreruptă în 
<lanţul tuturor transformărilor sale succesive, la fie-care 
«nouă întrupare face pe o nouă pers6nă, adecăjâcă 
«un rol noii. In acest noii rol, e4/ are fățiș uni-consci- 
«inţa personagiului pe care'l jâcă, păstrând pitiş pluri- 
«consciința tuturor personagelor jucate în trecut. Un 
«actor care face pe Hamlet, cată să fie numai Hamlet 
«în restimpul jocului, uitând că în culise el este Rossi 
«sai Salvini sai Sully, căci dacă 'n'o uită, va juca 
«prost. Plecând de pe scenă, adecă desmărginindu-se 
«din rolul lui Hamlet pentru a'şi prepăti în viitor un 
«alt rol mai însemnat, el îşi dă samă că. a fost cutare 
«şi cutare, amintindu'şi un lung şir de întrupări trecute 
«din ce în ce mai înaintate, și apoi €răşi devine uni- 
«conscient când întră de isnovă pe scenă. Numai prin 
«darwinism, numai prin marea lege a evoluţiunii ni se 

„«<dă cheea Inconscientului, voiu să dic a pluri- 
-«conscientului celui latent, a căruia latență, comâră 

«tără întrebuințare, ar fi o nerodiă dacă e4/ omenesc 
<n'ar ave decât o singură întrupare. . o 
«Un actor nu pâte să jâce bine, nu pâtesă creeze 

«decât acele roluri cari se potrivesc pină la un punct 

<cu_ propria. ui individualitate, Ori:câte_roluri_ ar juca 
«el unul după altul, în t6te_va rimân€ acelaşi ez, după 
siondul cel caracteristic al căruia insuşi rolul capătă o 
«deosebită nuanţă individuăTă. In același Hamlet, Rossi 
as€”deosebesce” de” Salvini "Şi "Salvini de. Sully. Ce-va 
«mai mult; primele roluri jucate vor lăsa tot-d'a-una o 
«urmă asupra rolurilor ulteridre, şi un observator isteţ 
«va pute să dibuescă din când în când în Hamletul de 
«astăgi a lui Rossi vre:o trăsură care se potrivia mai 
«binişor cu Othello de ieri sai cu Macbeth de alaită- 

.
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«eri. Pentru însuși Rossi. însă acea fisard va fi in- 
«conscientă, pină ce nu i-o vor spune alții. 

«In fie-care nouă existență omul „simte_—conscient __ 
«al seii Tiber-arbitriii, şi tot-o-dată simte_inconscient 
«6 Tătălit ate” cărei 1aainte” "Liberul arbitrii 
«cel conscient aparține "presentului personal ; fatalitatea ” 
<cea” inconscientă este Tiniă "frasi dela inceput_ prin. în- 
«tregul_trecut individual. Dacă eii am fost deja 45, 4%, 
<A”, trebui fatalmente să” devin 477 şi nu alt ceva, 
<«nu_B, nici C; dar în cercul  acester inconsciente fata- 
<lități” de a pute fi numai A, eii mă bucur de unliber- 
carbitriii personal conscient de a nu. sta pe loc, de a 
«mă pute îndrepta, de a propăși, de a mă înălța mai 
«cu spor în sfera mea individuală A. In marginea unef 
«singure vieţe, fără o înverigare de mai multe întrupări 
cuna după alta, liberul arbitriii conscient al eului n'are 
«nici un sens, n'are nici un sens fatalitatea cea iâcon- 
«scientă a eu/ui, căci fatalitatea individuală din present 
ceste suma tuturor liberelor arbitrie , personale din 
<trecut....> - 

După ce ne-am explicat, volu trece d'a-dreptul la 
subiect, “ | 

D. Maiorescu crede ct Spiritismul prostesce. După 
d. Maiorescu 'prostesce. Nu așa? Fie; eii unul nu'l in- 

-vidiez de loc pe d. Maiorescu, şi nu voiu înceta de a 
fi Spiritist, De asemenea Spiritist este. amicul mei Dr. 
Istrati. Şi ei, şi Dr. Istrati, nu sîntem .un Y sai un 
Y, ci sîntem fie-care un cire-va ' în tâtă puterea, cuvin- 
tului. Amindoi, fără a ne învîrti vre-o dată sati a da 
tircole pe lingă Palat, noi admirâm de de-mult pe re-. 
gele Carol şi'l iubim din 'totă inima, fără nici un in- 
teres personal; îl admirâm și'l iubim, fiind încredinţaţi 
că regele Carol personifică pentru România o mare mi: 
siune providențială. Ei bine, -ca Spiritişti, ei şi Dr. 
Istrati ne-am gândit nu o dată, fără a ne consulta şi 
fără a ne concerta unul cu altul, punând amindoi ace- 
iaşi întrebare: Care să fi fost - Gre personalitatea cea 
anterioră a providenţialului nostru Rege? 
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Având fie-care alte mijlce de mediumitate, eii la 
mine a:casă și Dr. Istrati a-casă la dînsul, noi am cu- 
getat în deosebi într'o sâră la pre-existența regelui 
Carol. Dr. Istrati a primit respunsul : mareșalul Vauban. 
Același respuns am căpătat eii: mareșalul Vauban. Con- 
formitatea cea independinte între ambele soluţiuni este 
„un adevărat control sciinţific. Dar îmi mai trebuia încă 
un al doilea control, constituind o verificaţiune a celui 
de'ntâiii. Ce fel de om fosta Vauban? Intre Vauban 
şi între regele Carol este re 'o conformitate de două 
persâne în aceiaşi liniă individuală caracteristică? Cu 
alte cuvinte, Vauban și regele Carol pot ei Gre a fi una 
şi acejași individualitate A(=A'+ A" +...)? 

Nu am d'o-cam-dată la îndemână o biografiă a- 
mănunţită a mareşalului Vauban. Regret mai ales că 
'mi lipsesc /Menzoriile sale, publicate de Poncelet. Imi 
ajunge totuși o noţiune ori-cât de elementară. Ca ostaș, 
Vauban a fost cel mai mare fortificator al Fran- 
ţei. Ca om politic, Vauban se preocupa mai cu samă 
de economia Statului și de libertatea religidsă: <Dixme 
royale» şi «Edit de Nantes». Ca particular, Vauban era 
independinte şi iertător tot-o-dată: independinte față 
de îngâmfatul Ludovic XIV, el permitea propriilor 
sei subalterni de a'i vorbi -cu francheță, deşi cei mai 

“mulţi, caractere mici, nu cutedaii din servilism, des- 
preţuiţi de elînsuși; iertător pentru dușmani perso- 
nali, el uită vrăjmăşia și îmbrăţișa pe al- de Cohorn, pe 
care —— dacă Vauban era suveran — l'ar fi făcut adiutant, 

Pe când eii meditam 'asupra acestei linie indivi. 
duale a lui Vauban, amicul meii colonelul de Rochas, 
administratorul Şcâlei Politecnice din Paris, a publicat 
din manuscript și mi-a trimis o broșură întitulată: <Projet 
d'une carte politique de l'Europe par Vauban en 1706» 
(Paris, 1891). . 

Mareșalul Vauban era de 73 ani, când scriea în 
acel proiect următorele: 

«Le Danemarck et la Suede sont assez bien li- 
«mitâs; et quand ils se renfermeroient dans leurs bor-
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<nes naturelles, ils ne seroient que bien pour leur repos. 
«Il 'seroit encore ă dâsirer que la Pologne fit tran- 
<quille, et qu'elle et la Su&de pussent, de concert, un 
«peu ctendre leurs limites chacun devant soy aux d€- 
«pens de la Moscovie, pour se mettre un peu plus & 
«couvert des entreprises de . ces Barbares. Ei sil se 
<pouvoit former une Monarchie de la Fongrie, Tran- 
«sylvanie, dloldavie, Valagute, Croatie, Serbie, Bul. 
<garie etc., joints ensemble, qui fit bien affermie, cela 
«produiroit par les suites un excellent Boulevart...3 

lată ce precugeta mareșalul Vauban tocmai în 
apropiarea, de a muri, adecă în ajun de a termină mi- 
siunea sa de atunci. . 

„Am uitat a mai adăuga că el era forte cumpătat 
şi sciea tot-d'a-una a lucra la timp, înţelept şi rece ca 
datoria. 

Câmpina, 

Castelul Julia Iasdeii, 

9 Novembre 1596. 

FINE



 



CUPRINSUL 

  
Pagina 

„Dedicaţiunea, 

Prefaţa. 

Omenit dracului, eee... 1 

Povestea Crinului , , . .. . . . . . . . ... .... 7 

Sonata la Kreutzer, . . , . . . . . . . . . ...... 19 

Noi în 1802... . 1 1. 1... .  .  .... . . ... | 36 - 

Not şi vol. , . . . . . . |... . . . . .. . .. .... 47 
Zacherlina No. 1... 1 |... . . .  .  . .... ... 6: 

Zacherlina No, 2, . . . . . . . . . .. . 1. ct... . . . n 66 

Zacherlina No. 3. . . "1... . . ... .. . . ..... 73 

Zacheriina No, q, . . . . . . . 1... .. . ... . .... 74. 

O restaurațiune, . .:. . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 

Femeea. 1... . . .. . . . ... .  .  . . . . s6 

Der Rhapsode der Dimboriţa. . . e a. . . . . - 146 

Fakir şi Fakin. .. . . . . . . .. .. . .. .. . . . .. . . 149 

Scris6re cătră Gheorghe din Moldova, , , . . . . .. .. O OI51. 
Alb şi negru. , mama Î [1 . . . .. . | OI 

Multiplicamini. Baladă burgheză . . .. . . . . . . . . .. 155 

Cerebraţiunea. , . . . . . . . . ... . . .. .. . . . ... 155 

Mater dolorosa, . . . . . . . . . . . 1. . . . . 1... . . 159 

Stefan şi Radul. Cântec bătrânesc, . . . . . . ... . . ... 160 

Poesia, . . . . . .:. . . . .. ... 1... |... .. .. . . ... 107. 

Gaudeamus, [cc sn... ..  16S- 
Aşteptând. . . . . . . . . .. . 1... .... . . . ..... 170 

La Casa de nebuni. , . . . . . . .. .. . . . . . .. .ă 179 

Table-d'hâte, 1. 1... .. 1... .. . . .. . ... 187



236 

Cântec de ltgăn de Julia 

Dumnegei. ..-, 

Lecca, , . . . . .. 

Louis Leger şi Slavii, 

Philipidiotisme, , 

- Eminescu, Necrolog. 

O menţiune. 

Respunsul mei la revista 

Fondul «Julia Ilasdeii», 

Renascerea lui Vauban. 

. 

. 

Hasdeii. 

CUPRINSUL 

« Vicţa»,



Pagina: 

II 

12 

14 

33 
35 
40 
41 
49 
SI 

54 

64 
71 

109 

101 

107 
-127 
I4t 
IŞI 

159 
167 
172 

172 

174 
179 
1%0 
183 

Rîndul: 

L
a
i
 

_ 
| 

E
A
 
m
w
 

h
w
W
w
 

31 - 
29 
17 
17 
27 
32 

33 

10 

13 
17. 

19 

18 

        
        

ERRATA 

Tipărit: 

arătă 
” pici6rele 

Ia 
restii 

toții dulâ! 
românecei 

certăm 

manca 
national-liber. 

lor 
cel 

<popa 
semănătură - 

d'at'o 
bine că 

ho'ţ 
slăbiciuneaet 

h 
dară 

mârtea '* 
ce abia 
Intinde o 
De o 
cu al 

De atunci 
pomi amestec 

descriti 
d'al-de 

(Ei ue 

BUCUREŞTI 
;CaSITABĂ 

Citesce: : 

arăta 
picibreie 

. La 
rostil 

toţii dulâii 
românesci 
certâm 
mânca 

naţional-liberal 
lor, 
«cel 

popa 
semnătură 

dav'o 
bine să 

hoţi 
„slăbiciunea el 

în 
dar 

mârtea "ţi 
ce-abla 
Întinde-o 
De-o 
cual 

De-atunc! 

pomi, amestec 
descrii, - 

p'al-de 

 



C
O
N
D
 

9. 

10. 

1. 
12, 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

OPERELE D-lui B. PETRICEICU-HASDEU 

. Vi6ţa şi scrierile lui Luca Stroict; Bucnresci, 1864, în-16. 

. Filosofia portretului lui Ţepeş; Bucuresci, 1804, în-16. , 

. Analise literare externe : Wolf, Raicevich, Eutropius, Palauzow ete. 

Bucaresct, 1864, în-1G. 

, Micuța, 6 nuvelă satirică ; Bucuresci, 1864, în=16. 

I6n Vodă cel Cumplit; cu un portret şi 10 gravare; ediţiunea 2, 
Dacuresci, 1891, în-8. 

. Shylock, Gobseck şi Moise; stadii literar; Bucuresci, 1866, în-8. 

, Talmud ; studii filosofie; Ducuresci, 1866, în-8. 

„ Industria naţională faţă cu principiul concurenţei: studii politico- 

economic; Bucuresci, 1866, în-8. 
Răsvan şi Vidra; dramă istorică în 5 acte: în versui ; Bucuresci, 

1895, în-8,. Ediţiunea IV. 

Istoria toleranţei religi6se în România: Protestanţi, Catolici, Ma- 

hometani, Lipoveni şi Jidani; ediţiunea 2, Bacuresci, 1865, în-8. 

Satirulș diar umoristic; Bucaresci, 1866, în-fol, 

Archiva istorică a României; Bacuresci, 1865—1867, în-4, 4 to- 

muri mari. | 
. Poesii; Bacaresci, 18783, în-8.— 

istoria critică a Românilor; tomul I-ii. a 2-a ediţiune. În-4 mare 

în 2 colâne fără linie, 

Principie de filologia comparativă. Cars ţinut la Facultatea de litere 

din Bacuresci. Ati eşit numa! patru lcţiuui, pag. "108. 

Fragmente pentru istoria limbei Române. Elemente Dacice |. Ghiuj.— 

Bucuresci, 1876, în-8. 

Fragmente pentru istoria limbei Române. Elemente Dacice Il. Ghiob.— 

Bucuresci, 1876, în-8. 

Baudouin de Courtenay şi dialectul Slavo-Turanic din Italia. — Cum 

s'a introdus Slavisimele” în limba Română ?—Notiţă linguistică. — 

Bucuresi, 1876, “în s, j 

Dina Filma. "Goţir” şi Sepidii în Dacia: — Studii istorico- lingaistic, 

Bucuresci, 1877, în+8.-. - ză



20. 

21. 

22, 

23. 

2, 

26. 
_7, 
08. 

29, 
30. 

Columna lui Traian. Revista mensuală pentru istoriă, linguistică şi - 
psicologia poporană. 8 tomuri. | 

Trei crai dela Resărit; comedii în .2 acte, Bucuresci, 1879, în-16, 
Originile Craiovei. 1230—1400. Bucuresci, 1878, în-8. 
Cuvente den bătrâni. Tom |. Limba română vorbită între 1550-1600, . 

Stadiii paleografico-linguistic ; 448 pag. în-8 maj. : 
Cuvente den bătrâni. Tom II. Cărţile poporane ale. Românilor în se- . 

colul XVI. Studii de filologiă comparativă, Pagine ALVI şi 768 : 
„ în-8 maj. : 

. Guvente den bătrâni, “ Suplement la tomal |. Controverse. Pagine : 
a—u CĂ în-8 maj. 

Olienescele. Craiova, 1884. 
Revista Nouă; sub direcţiunea lui B. P. JIasdei, 7. tomul în-4. 
Sic Cogito. Ce e viaţa? Ce e mârtea? Ce e omul? Studii filosofic. . 

Bucuresci, 1895, ediţianea. IL , : 
Etymologicum Magnum Romani ; 3 tomuri mari în-S în 2 cole, 
Psaltirea lut Coresi. — Zilot Romanul, ete, 

  

  

  
VERIFICAT 

    

2017 

  
 


