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 VEYAO-KTNHTETIKOS 
—— 

Domnului C. C. Cornescu. 

Amice, 

Când *mi a! dat mal ântâi să citesc manuseriptul 
-tăă, întitulat „Aanualul Venătorului“, ai arătat dorinţa 
ca să”! fac eu o precuvântare. Mai apot "ţi al luat s6ma 

şi m'al scutit de acestă măgulitâre sarcină. 

În casul din urmă, răi nu te al gândit, ctcl ei, 
dupe ce am răsfoit cartea ta, m'am luat în adevăr cu 

plăcere de pe urmele tale de vânător; dar, pe când tu 

te ocupal cu gravitate a “ţi alege cea mal bună puşcă, 

a o încărca cu cea mai potrivită măsură, a o îndrepta 

dupe cea mai nimerită linie; pe când tu dresat, de mic 

şi cu o minunată răbdare, pe prepelicarul tăi ca să as- 

“ culte la semnalele consacrate : Pst/ Pil/ şi Aport]; pe 

„când tu în fine studia! cu luare aminte caracterele fisice 

şi etice ale celor mal obicinuite subiecte însufleţite de 

venătore, eă, ca un nsvânător ce sint, m'am apucat să 
1*
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colind r&stimpii şi spaţiele, căutând cu ochii, cu audul şi 

cu inima, privelişti, rtsunete şi emoţiuni vânătoresci. 

Colindând m'am rătăcit, şi Yată-m5 abi6 acum ajuns . 

din fantastica'm! călbtorie, cu un sac aşa îngreulat de tot 

felul de petice şi de surcele, adunate de pretutindeni, 

încât nu mal cutez, Domne feresce! nici chiar ei însu'mi 

să] arunc în spinarea Manualului t8ă. ” 

Am luat ar pretenţidsa hotărire a le deșerta într” 

un volum osebit, cel volu tipări numai pe sâma lor, şi 

care, subt un titlu pedantese şi archaic, spunând vânăto- 

rilor numa! lucruri ce sânt cu totul de prisos-artei lor, 

va întocmi un fel de Falş Tractat de Venitorie, tevdo- 
xvwnyerezăs, în. oposiţiune făgişă cu Manualul tăi, care, 

deşi mai scurt, este ânsă fără înduoislă cu mult mai 

folositor celor cari vori să înveţe ceva cu temeiu, 
Dar mal nainte de a pune sub tipar, mam simţit, 

amice, ca şi dator săţi trămit ţie, prinosul acestui vraft 

de pagine manuscrise, pe care, bune s6i rele, le datorez 

numai primului ti îndemn, amical. 

Priimesce-le precum îţi vorii place; dar crede totuşi, 

că, — deşi îţi vini acum cam ca futorul popii, — ele 

purcedi dintr'o afectu6să pornire a celui care de mult este 

Bucuresci, 7 maiu 1874, ! “al t&ă bun prieten - 

- 

 



COPRINSUL 

I. Să mă încure 6re şi ei în calea vânătorilor? — 
Cartea ta şi Precuventarea mea. — Utile dulci sâi Sosii 

şi dl Socecii, — Ce gice Nimrod despre podagra mea. — 

Areadia pe câmpul Bărăganului.—De la moş Doru, drept 

în pustii. — La conac! — Val de bietul Gogoll, ce. era 

să paţă | , 

II. Gigani! de zestre. — Grives en caisse. — Diserta- 
ţiune filologică, îmbâcsită cu erudiţiune. — 1000 galbeni 
venit pe an. — Graurii 'sciu franquzesce mai bine decât 

dl: Littr6! — Din fabulele lui Lafontaine până în pădu- 
rile Rusiei. — „Amărâta turturea, ofl sărmana,. val 

de ealt : ' 

III, Pentru ce poetul Lucreţiii scie mal bine ssma 
cârmuirii. decât stăpânirea nâstră. — Chiaă ! Chiai/ prin 

pădure. — Unde ne acățăm de c6da cânelul. — Braşove 

şi palavre vânătoresci. — De ce vulpea are câda lungă 

si ursul n'are de loc, SE
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IV. D'aş sci şi et carte câtă scia rtposatul Les- 

sing! — Ditirambă în. ondrea Artemidei. — Bine trăia 

Diana la curtea lui Henric de Valois! — Cuvi6să gravură, 
nemţâscă. — Kwwnyerexâs, salată eleno-latinâscă. — Sfâr- 
şim tot la codă, 

V. Iată-ne acum şi în Roma! — Mai mare ruşine 
pentru cotgog6-mi-te Împtrat | — Sculptura istorică po ar- 
cul de triumf al lui Traian. — Platon şi Xenofon ne 
poftesci la vânătâre. — Tren de plăcere prin epoca gla: 
ciară. — Faraoni vânători. — Păcat că Guilom Tell 
vorbea, nemţesce. — De la capra-nâgră la Iubită şi vice- 
versa. — Poemă câmpulungână. 

VI. Cum se pricepeaii să cânte la v&nătore Rossini 
şi Hayân, N6hul şi Weber. — Zonton, tonton, tontaine, ton- 
ton 1! — Duşmănia literară s6i efecte intuitive şi ana- chronistice ale Chambertinului de.la Cafe. Anglais, asu- pra poesiei române. — 'Precem dincolo de Bagdad. — Concert simfonic pe apă şi pe uscat, dat mistreţilor şi cerbilor de Şahul Persiei Khoşru Anuşirvan, 

"VII. Zoygagia privită, din puntul de vedere al teo- | riilor lut Darwin. — Amor şi .vânătâre! — Cum se în- gropai la Roma urmaşii bistului Ovidă, . răposat ca val de dinsul, cam pe la Klustengă. — Pustia, de oglindă, multe rele face! — Rubens n'a fost vânător, dar Horace Vernet fără înduoiâlă. — Filosofia absolută a esteticel venătoresci. — Italia ne a cam dat de ruşine. 

VIII. Bibliografie cinegetică a secolului „de mij- loc. — Înşiră-te mărgărite artistic şi venătorese. — Mi- strețul de Snyders. — Wouwerman şi calul bălan. — V&- dut'ar la Luvru pe Bonne, Nonne Și Ponne, s6i pe Aitle Şi Turla, adică pe. Desportes şi pe Oudry'? — Pringişorii
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nemți de mult visai a Versallia.— Ridinger şi babiţa.— 

Tot Ridinger și marchizul de Carabas. — Tot Ridinger şi 

Sir Edwin Landseer. — Cum te dai de gol băieţii de la, 
noi. — Cum umblu ei să te aduc pe tine a deveni un 

sportman fashionabil. 

IX. „La Carpaţi 'mi am adus jalea 1“ — Poesie pre- 

linsă şi dichisită. — Prepelicarul în gântă şi bicaţina în 

vânt. — Literatura, cinegetică a Muscalilor. — Tiroleză 

fără acompaniament de musică. — Steeple-chase siste- 

matic 4'a curmedişul artelor vânătoresei. — Uf! să răsu- 

flăm un moment sub umbrarul lui Kyr Ioniţă Buzdrună. 

X. Âncă un hop! — Sus pe plaiul Buzăului. — Stu- 
dit antropologic, lexicografic şi moral asupra locuito- . 

rilor din comuna Bisoca. — Basmul cu Fata din pâtră 
şi cu Feciorul de împărat, cel cu noroc la vânat.— Vul- 

tur, dihor şi ris, s6i zamfir, smarand şi rubin.— Câte 

se poti întempla unui nâmţ dâca nu pricepe românesce. 

XI. La cotul munţilor. — Tot basmul cel cu Fata, 

„din pstră şi c. 1. — Porumbiţa şi mărgăritarul. — Ce au 
spus despre munţii. Năculele do la obârşia Râmnicului, 

Caiu' Valeriu 'Catul, Francois Villon, autorul ânonim al 
Romancerulul del Cid Campeador şi mulţi alţi! — Iepurii 

din Codicele civil şi cei din Dictionnariulu Academicu. — 
Ne luăm dioa bună în tinda dlui Sterie, arondaşul de Ja 
Bisoca. — Post-scriptum unde se spune cela ce n'a sciut 

să spună r&posatul O. Negruzi, în statistica ce a făcut lu: 

pilor din Moldova. 

SII, Capitolul cel mai plăcut pentru cititor. 
i 4 

+





Difficiles nuge. 

Ai voit, amice, ca mai nainte de a o tipări, 

să citesc ei, în manuscript, cartea românâscă ce 
tu ai compus sub titlul de „Manuahui Venătoru- 

hă“ şi, dupe citire, să'mi şi dai părerea a- 

suprăi. -. 

Pentru atâta, încredere ,: nu am cum să'ți 

mulţumesc; dar, temă 'mi e că, acordângu'mi 

mie o aşa amicală şi linguşitore precădere, n'ai 
nimerit tocmai bine, o iscusite vânătorule! 

Ore nu scial sâii că ai uitat cum că la vâ- 
nătorie, ca şi la multe altele, eii mă pricep cam 

tot atâta, precât se pricepea vestitul agmii , 

carele, vădendu-se -se luat în răspăr de babele sa- 

„tului, pentru isbendile ce făcuse cu puşca dimi- 

nâţa, în batăţură, se apăra în dulcea limbă a 

| poesiel Şi ținea ur una că: . 

-De e curcă, 

Ce se 'ncurcă, 

La reversatul dorilor, 
În calea vânătorilor ?
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Istoria nu adaoge mai departe decă păguba- 
E şele s'au. mulţumit numai cu acâstă armoni6să 

desdăunare, precum, în altă, împrejurare, fusese 
silit să facă simigiul cel cu tocmâla, care, pentru 
plăcintele mâncate, rămase bun plătit numai cu 
cânticelul dascălului Caracangs : 

. Deschide-te punguliţă, 
Să plătesci plăcințelele; 

cânticel care, fără îndoială , este, în privinţa re- gulelor prosodice, cu mult mai prejos de iugeni6să improvisaţiune a vânătorului de cure. 
Veqi să nu paţi şi tu ca simigiul şi de unde, . cu drept cuvânt, te. aşteptai să, fii răsplătit, chiar de la, început,. prin laude meritate, pentru tâte cercetările seri6se, pentru tâte observaţiunile a “ dânci, pentru t6te ostenelile ce al depus în opera ta, să nu capeţi de la mine decat Un €22C0mi0n fluturatic Şi fără temeiu, psalmodiat şi acela pe drâng s6ă cântat din frunqă,. 

| Dreptul lui Dumnedeii, în asemen6 cas şi adică dâcă critica, mea, va fi, — precum este şi lesne de prev&dut, — nedemnă, şi nepotrivită pen- tru scrierea ce u Provocat'o, ruşinea va, rămân ntumaj pe sâma mea, căci este drept ca, fie-care să pârte ponosul faptelor Şi diselor sale, şi nu numai vânătorii Scii cum că „tâtă pas&rea, pe lume, dupe limba ei piere“,
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Pie acestea dise din capul locului, ca nu 
cum-va, să se întâmple ca, vre unui cititor, scârbit 
îndată de uritul precuvântării, săi vină răul 

g6nd de a lepăda, cartea ta din mână, mai na- 
inte chiar de a fi intrat în materia ei, tratată 

cu seriositate şi cu sciinţă-de-cause, de către con- 

sciințiosul autor, 
M& grăbesc a declara că, acel cititor va, fi 

adevăratul “păgubaş, căci dâcă nu scie regulele 
venătoriei mai bine decât mine şi voiesce cu 
t6te acestea, să le înveţe, el. perde cea mai bună 

ocasiune de a, se instrui, citind o carte plăcută, în 

care formulele costelive ale mecanicei şi recetele 
greţâse ale medicinei-veterinarii, sunt mai peste 

tot locul forte binişor furişate printre o mulţime 

de noţiuni istorice, de povăţuiri înțelepte şi de 
fapte interesante, care poti să placă şi să , folo- 

sâscă ori cărui cititor. 
Ca, să fii dar arept şi-să te pun îndată la, 
adăpost despre ori ce neajunsuri arii put6 să'ţi 
vină dupe urma cuvintelor mele, recunosc, iubite 

autorule, că, deşi tu n'ai avut de gând, ca li- 

ricul nostru străbun. Oraţiii, să arăţi poeţilor 

din viitorime poteca cea bună, ânsă tot ai sciut, 

chiar şi în materie de vânătorie, să urmezi. pă- 

rintescile lui" poveţe, luând drept devisă tăcută 

a scrierel tale,  faimosele lui versuri din Arta 

Poetică :
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Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci, - 
Lectorem delectando, pariterque monendo 1). 

Îţi urez ca să se pâtă aplica, cărţi tale şi 
exametrii următori, în care sper că d! Socecii, 
— carele în asemen6 cas ar priimi de sigur să'ţi 
fie editor, — nu va fi supărat a se ved6 înlocuind, chiar cu prejudiciul regulelor prosodiei latine, pe anticii domniet-sale Quasi-omonimi şi. colegi în librărie,. fraţii Sosii din Roma.: 

Hic meret ra liber Socecio : hie et mare transit Et longum noto scriptori prorogat wvum 3). 

Dar de vreme ce, pornindu-mă a'ţi vorbi des- pre v6nătâre, mă VEd. fără veste pribegind pe răz6rele literaturei, mulţumesce-te, te TOg, amice, ca, în loc de o analisă, Scrupulsă a Jfanaatului tăi, în loc de 0-aprequire a, meritelor ce “el va sci neapărat Şi cu mai bun succes să destăinu- iască la ochii Gmenilor. de Sciinţă şi de speciali- tate, întrun cuven » În loc de cea ce'mi af ce- 

I) oratii Ars poetica, v, 343—44 : 
“T6tă aprobarea o capătă acela care întrunesce folosul cu plăcerea, Desfitând pe cititor.şi in Struindu'] tot de o dată». > 2) Zdem. v, 345—46: 

: - cAcea carte produce bani. luf Socecit 
“ 

3 ea trece şi peste mărt Și Prelungesce în secol îndelungaţi » numele vestit ale scriito- 
m 
rulut»,
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rut, mulţumesce- te, die, săţi spuiu aci numai, în | 

ce chip, cum şi ce fel, imagin aţiunea, sufletul şi 

mintea, mea, aii putut alevâ să'șă însuşâscă” plă- 

cerile şi farmecul artei pe care tu,: cel d'ântti, 
o predai astădi cititorilor români, înjghlebati în 

regule mai mult s€ii mai puțin rigu 'Tigurâse. 
"Deca, chiar în anii tinereţii, pe când trupul, 
—la bete Gita), cum .dice Xavier de Maistre, — 
S'aventă mai lesne dupe sburdările inimei, a6că, 

pe atunci “chiar, gusturile'mi stătătore şi trân- 

dava'mi' fire nu mai iertat; să devii vânător, apoi 

d'acum. înainte 'ce "speranță 'să'mi mai rămână? 

mai ales când, pe tâtă dica, junghiurile în picidre 

şi podagra îmi chezăşulescii pentru restul vieţei, 

„cea, mâi nerevocabilă patentă de incapacitate: în 

deprinderile sprintene şi “obositâre ale vânătoriei. 

- Xorbă curată! nică un al duoil6 Nimrod, vâ&- 

nătorul biblic, nică un al: duoilă Sfânt] Hubert, „_ 

vânătorul minunat al creştinilor, ei unul nam să 

mă fac. 'Prebuie să renunţ, cu totul la aşa falnice 

năzuiri , şi chiar dâca desa citire a cărţii tale ar 

aprinde în mine un asemen6 dor semeţ, nevoia, . 

ar cere ca, să'l potolesc îndată şi să mă hotărăsc 

a rămână şi în viitor, din câta, acelora cari, când 

văd cloșca păscând bobocii. de rață pe malul 

balet, se miră Qicend 

Să fe rață? — Măsa, găină 

„Să fie ăină?—Botul lătăreţ!
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- Dar ânsg, şi eii:am crescut pe câmpul Bără- 

„ganului! Et în Arcadia ego ! Şi eii am vădut CAr-.. 
durile de dropii, cutrierând cu „pas m&surat şi cu 
capul aţintit la pază, acele şesuri fără margine, 
prin care aerul, r&sfirat în unde diafane subt ar- 
şița s6relui de vâră, oglindesce ferburile şi Dălă- 
riile din depărtare şi. le preface, dinaintea vederi! 
fermecate, în cetăți cu mii de minarele, în palate 
cu mii de încântări. | 

Din copilărie şi ei am trăit cu Tămădăienii, 
vânători de dropii din baştină, cari n6m de nâmul 
lor ai rătăcit prin Bărăgan, pitulaţi în căruțele 
lor acoperite cu covergi de rogojină şi, mânând 
în pas alene glâbele lor de căluşei, ai dat râtă, 
ore, dile şi luni întregi, împrejurul falnicilor dro- 
pioi, — cărora, ei le dică Mitropoliţi, — st cană 
aceştia, primăvera, se înteţescii, în lupte amorsse, 
s6ii când tâmna, ei ducii turmele de pui să pască 
țsrinele înțelenite. - . .  - MN - 

Ei n'am uitat nici pe r&posatul Caraiman, 
veselul şi priceputul staroste al vânătorilor 'Ta- mădăieni, carele putea să înghiţă în largele sale pântece atâtea veare cat Şi 0 butie de la Dâlul- mare, nici pe iscusitul moş Vlaâ, în căruţa, căruia ai adormit; tu adess, pe când el, cu ochi de vulpe, zărea creştetul delicat a] dropiei mișcând printre fulgii coliliei, nici pe bietul Gheorghe Giantă, cel care, cu 0 rugină, de puşcă pe care ork-ce vânător ar fi asvârlit'o în gunoiu, nimerea, mai bine decât
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altul cu o carabină ghintuită, şi care pe mine, 
nemernicul, ma adus de multe ori cu vânat, 1 

conacul de amisi. | , 
In cartea'ți plină de. regule technice şi de în- 

vățături doctrinarii, tu vorbesci, amice, cu.un 

despreţ superb despre tote acele. petreceri cine- 

getice, în care vânătorul n'are nevoie să umble 
pe jos, să caute venatul ajutat de cânele săi şi 

să lovâscă fâra sâii pasărea în fugă ori în sbor. 
Nu tăgăduiesc; în principiii trebuie să aibi drep- 
tate. Dar ce'i facă. firei? căci mie unuia, dâca 
cum-va *'mi a plăcut vre o v6nătore, apoi a fost 

tocmai din acelea în care picidrele şi mânele ai 

mai pugin de lucrat. . 

n adevăr, să şedem strâmb şi să judicăm 

drept : 6ră ce desfătare vânătorâscă mai deplină, 

mai neţ&rmurită, “mai senină şi mai legănată în 

dulci și dui6se visări,. pote fi pe lume decât aceia 

care o gustă cine-va când, prin pustiile Bărăga- 

nului, căruţa în care stă, culcat abi6 înait6ză pe 

căi fără de urme? Dinainte”i e spaţiul nemărginit; 

dar valurile de iârbă, când înviate de o spornică 

verdeţă, când ofilite: sub perlitura s6relui, nu'i 

însuflă, îngrijarea nestatornicului ocean. In depăr- 

tare, pe linia netedă a orizontelui, se profileză, 

ca moşordie de cârtiţe uriaşe, movilele, a căror 

urdâlă e taina trecutului şi pod6ba pustietăţii. 

De la movila, Necşului de pe malul Ialomiţii, penă 

la movila Vulturului din prâjma Borcei, ele stai
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semânate în prelargul câmpiei, ca sentinele mute 
şi gârbovite subt ale lor bătrâneţi. La polele lor 
cuibeză vulturii cei falnici cu. late pene negre, 
precum şi cei suri al căror cioc ascuţit şi aprig 
la-prâdă răsare hidos din ale 'lor grumazuri ju- 

„puite şi golaşe. E grâznic de a ved6 cum, aceste 
jivine' se răpedi a 'stervuri şi să îmbuibă cu 
mortăciuni, când prin sohaturi pică de bolesne 
câte o vită din cireqi ! i 

„Dar căruţa trece.-'n laturi de :acea privelişte scârbosă ; ea, înaintâză, încetinel şi rătăcesce fără, de ţăl, dupe bunul plac al mârţgelor arominde 
sei dupe. prepusul de "venat al Tămădăianului 
căruţag. . 

De cu dorile, atunci când. roua stă ânc aninată, pe firele de ierbă, ea, s'a pornit de:1a, co-  nacul de n6pte, de la coliba, unchiaşului morunt, căruia, “i duce acum dorul Bărăganul întreg 1), —şi tocmai când s6rele e d'asupra amiedului, ea so- sesce la locul de întâlnire al vEnătorilor. Mai ades6 acest loc e o cruce de pstră, strimbată din 

„Să fii la, Paicu, în gura Bărăganului, sâii la -Cor- năţele, în miequl l ui, ca, să găsesci câte -0' mică, a 
| 

1) Alusiune la cârcfuma u împrejurul căria s'a întemetat u 
vEnătoril din Bărăgan. 

nchYașului poreclit Dor-mirunt, 
n sat; acolo trăgeaii mal ades€
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dumbravă, de vechi tufani, sub care se adăposteseii - 
turmele de oi la pâle, far mik şi mii de cuiburi: 

„de ciori printre crăcile : copacilor. In ori ce alt loc: 
al Bărăganului, vânătorul nu află alt adăpost, 
spre a îmbuca s6i a dormi dioa, decât umbra 
căruţei sale. Dar ce vesele sunt; acele întruniri de 
una s6ii duoă ore, în care toţă îşi povestescii câte * 
isbenqi aii făcut s6ii mai ales erai să facă, cum 
“a amăgit pasărea viclână, cum “ a purtat din 
loc în loc şi cum însferşit s'a făcut nevădută, în 
sboru'i prelungit. | 
. “Dup. repaos, colinda prin pustii reîncepe cu” 
aceiaşi plăcere. Vânătorul, împrospătat prin som- 
nul, prin mâncarea, şi prin glumele de la conac, 
se aprinde din. noii de ispita, norocului; el, cu 
ochii caută vânatul, cu g6ndul sbâră pâte către 
alte doruri; dar simțirile i j sunt în veci deştepte; 

inima”i veghistă este. merei în mișcare şi urîtul 

fuge, fugă departe, dincolo de nestatornica,: zare . 
a nemărginitel câmpii. - 

Când s6rele se plecă spre apus, când. -murgul 
serei începe a se destinde treptat preste pustii, 
farmecul. tainic al singurătăţii cresce şi mai mult 
în sufletul călătorului. Un susur noptatic se înalță, 
de pre faca: pământului; din adierea, vântului prin 

Yerburi, din ţiriitul greerilor, din mii de sunete 
uşâre şi nedesluşite se nasce ca, o slabă suspi- 
nare eşșită, din sînul obosit al naturej. Atunci, prin 

nălțimile v&sduhului, sbâră cântând ale lor doine, 

III. 25,682. 2 

OTE oi Ec3 

prea 14 Țe! 9.:7A:     
   

      

Ss 
3 

1
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lungă şire de cocori, brâne şerpuinde de acele pa: 
sări călătore, în care divinul Dante a întrevădut 
gragi6sa, imagine a stolului de suflete dul6se, de 
unde se desprinde, spre a'și deplânge r&striştea, 
gingaşa, lui Francescă : 

E come i gru van cantando lor lai, 
Pacendo in aer di să lunga riga; 

.. Cosi vid'io venir traenao guai, 
"Ombre portate dalla detta briga. 1) 

Dar câte una una căruțele sosescit la terla s6ii la stîna, unde vânătorii ai să petrecă, n6ptea;, un bordeiu acoperit, cu paie, — trestia, Şi şovarul sunt scumpe în Bărăgan, — câte-va, salele şi olu: muri pentru vite, o câtă de dulăi ţepeni lătrând cu învierşunare Şi în t6ta împrejmuirea, un miros greii de 6ie, de câpă şi de rachiii, Xată- adăpostul şi strâja ce le pâte oferi baciul de la, Rădana, sâi cel de la Renciu. Din acestea cată vânătorii să "ŞI întoemâscă, culcuş şi cină, dâca cum-va, n'ail avat grijă a “şi aduce aşternut şi merinde în că. ruțe. Pe când ans, pe sub şure şi la vatra, bor- deiului, ospăţul Şi paturile se gătesci, dupe cum PI 

1) Dante, Divina Commedia ; L'Inferno, cant, V; «Şi Precum cocori! mergi 
"Făcând prin aer dih sin 
Așa vEdulu. viina, trăge 
Umbre purtate de pom 

ii cântând ale lor dotne, 
e lungi şire, 
nd vatete, 
enita sufare,»
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„pe fie-care 1 tale capul, limbile se desmorţeseii şi. 

prin glume, prin risuri cu hohote, ele rescumpără 
lungile ore de tăcere ale dilei. i 

Spune tu ce vei voi despre superioritatea: 

vânăt6rii cu perpelicarul şi despre plăcerile inte- 
ligente şi alese ce resimte omul în-unica societate: 

a unui câne dresat dupe regulele: artei; cât “despre 

mine, eii r&mâlu tot bine încredinţat că cel mai: - 
dulci mulţumiri ale venăt6rii sunt acelea în care: “ 

trupul nu se află osândit la pedâpsa jidovului ră-: 

tăcitor, şi apoi âncă acele care isbucnescii cu ve-!. 
selie printre nisce -buni tovarăşi, întruniţi la un 
loc dupe-o di petrecută în emoţiuni isolate. 

Dar chiar şi în căruţă, vânatul obosesce 
Şi dup'o cină scurtă şi somnul a sosit ). 

Vânători şi căruțaşi, mârţ6ge şi dulti, cul- 
„câţi toţi la pământ, dormi acum duşi, la terlă!.... 

„Singure, stelele nopţei se uită de pe cer la, dînşii; ; 

ei audi cu urechile totă, acea nenumărată lume 

de insecte ce se strecâră -prin ierburi, ţiuind, scâr- 

ţiind, fluierând, şuerând şi tâte acele mii de gla- 
sură se "nalţă cu răsunet potolit în tăria nopţii, 
se limpedescii în aerul ei r&coros şi legână în 
somnie, audul- lor aromit. Când ânsă vre unul 

1) Fiad gice în «Sburătorul» săi: 

«Dar câinpul şi arg6oa sătenul obosesce! ! 

Şi dup'o cină scurtă şi somnul a sosit», 
9*
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se deşteptă, şi clipesce ochii, câmpia i se înfăgi- şeză luminată de scînteiele strălucitâre ale licu- 
ricilor ; une-ori cerul se încinge pe alocură în de- părtare , de o vâlyore roşatică, provenită din pârjol, şi un stol întunecos de pasări se strecoră, prin nopte....,& 

- M5 opresc, căci mi se pare că, fără scirea, lui Dumneqeii şi a cititorilor, am început să tra. duc .descrierea, “stepei malorosiene, una din pagi- nele - cele mai minunate din minunatul romanţ, istoric Tara Bula, de N. Gogol, seriitor rus, carele, de au mă 'nşel, a scris, el mai antei pe Tusesce, comedia Revisorul general. Aş transerie aci cu plăcere totă, acea încântătâre descripţiune; ca şi Gogoli, într”o pornire de drăgăstos "necaz, aş Sfirşi şi eu dic6nd: „Dracul: să, vă lea, câmpiilor, că mult sunteţi frumâse!“ 1) Dar atunci 'ce sar mai alege din descrierea, Bărăganului, pe care n'am. încercat a 0 face eii roniânesce? „Las dar pe Gogoli într”ale sale, că 'mi e temi, să nu:mă:pr6 dea de Tuşine...., “ “ Dar'ce făcui, vai ae mine! Am uitat cu to- tul că este acum admis: în 'radicalele principii de Suprem şi absoluţ patriotism român că, de vreme. 
I) <Wopaz, naca, PASEMIT, CTENII; Ka, pr XOpoui 13 —Ro. manțul Zaras Buda este o admirabilă descriere a vieţei Kasa- 

cilor ZaporojenY , cari ai jucat un aşa 'mare rol în istoria țărilor 
române sub domniile strălucite a 1uy Matetu Basarab în Era 
Român€scă şi a luf Vasile Lupu în -Moldova,
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ce Muscalii trebuiescii în genere priiviţi ca inimică şi r&u-voitori al naţionalităţi nâstre, să ne -dis- 
pensăm cu-totul de a numi, ba; chiar să ne şi 
impunem datoria de a. desfigura pe autorii lor, 
de câte ori bine-voim a.“ traduce,. a % imita, 
S6ii a “i localisa. Prin 'acâsta, chiar le facem :pr6 
multă ondre! -: a at 
E e. Vous leur fites, 'seigneur, pr 

En les: croquant, beaucoup d'honneur! 9: 

i 

d 

a i NI - II - 

„Eram băiat de vre-o trei-spre-dece ani când 
am învățat să dai cu puşca ; — mărturisesc ânsă 
că, de atunci n'am mâi făcut nici un progres în 
acestă arță,; ba chiar aş put6 dice din contră !— 
Insogișem. pe tătă-mei la băile de la Balta-Albă, | 
unde să adunase în acl an, sarea Şi marea, pre- 
cum a şi povestit'o cu atâta Spirit, d V. Alec: 
sandri?), pe carele atunci, acolo, pentru, prima ră 
lam zărit, dorhnia-lui t6năr, vesel şi ancă-de a: 
tunci cunoscut” prin farmecul n6oş-românesc al 
musei ce *] inspiră, eii copilul, credend că tot ce 
sbâră se'mănâncă. SD 

  

| I) Za Fontaine, Les animaux malades de la peste: 

<Păpându'”, le a! făcut, stăpâne, multă ondreb . .. £ 
2) «24. de câsurt la Balta-Albă, 1873 în România lite. 

rară, fâie periodică. laşi 1855. i
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Locuiam întrun sat de pe malul stâng al 
Buzăului, la, Grădiştea, tot într”o casă cu bătrânul 
colonel Enghel, acela, carele, prin buna sa, inimă, | 
prin vioiciunea, glumâţă a caracterului săii şi prin 
pocita, şocăţie a vorbirii sale românesci, a lăsat 
plăcute şi vesele suvenire printre subordonații 
lui, acum toți veterani al oştirii; polcovnicul 
Enghel, care, luând de soţie pe o cocână româncă 
a cării bogată zestre coprindea o late de robi qi- 
gani, dicea nevestei de câte ori se întemplă să 
mOră vre unul din aceşti nenorociţă: „Plinci, 'Ani- 
cuța'! met? a, murit la dine un sestre It 

Colonelul Enghel îmi dărui o puşcă, cu duoă 
ţeve, scurtă Şi uș6ră, croită şi cumpănită chiar 
dupe trupul şi dupe puterile mele; el mă şi în- văţă cum so împlu, cum să ochiese şi cum să trag.. De aci înainte, vai şi amar de bietele vrăbii -de pe garduri! Pe t6tă, dioa stricam într'insele 
câte un corn de praf Şi câte o pungă de alice ; Qar apoi şi ce pilafuri ne gătea la masă meşterul- bucătar, sestre al cocGnei Anicuţe! 
„Mi se pare că întru atâta se cam mărginescii foile de dafin ce am putut culege în cariera, mea cinegetică. Vei bine că cu dinsele nu sar putâ găti nici măcar vahnia de mistrej, pe care tu.o descrii în cartea ta, 

D'aşi fi mai lăuduros din fire, — lată o puternică dov 
fii bun vEnător, 

şi nefiind astfel, 
adă: că nu sunt şi: nu pot să 

nică măcar ca, amicul Budurof!—
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d'aş fi, dic, mai Juduros, aş put6 să adaog că, 
tot pe malurile Baălţei- -Albe, m'am încercat a da | 
şi ?n clovlice de cele moțate, care se tot cletină 
în aer şi pe uscat, strigând ca puii de jidan de 

pe uliţe: „Eibrit ! kibrit 1, am ochit ades6 şi în 

Ciocârlia cea volosa ce n văsduh se legăna; 1) 

ba unde pui că am cutezat a trage cu puşea şi 

-?n cârdurile de gâsce sălbatice ce trecii merei cu 

grămada d'a lungul Buzăului! 
„De nu m'ar fi oprit văcarul satului, aş fi ni- 

merit, de sigur şi câte un graure din cei cari sboră 

printre vitele din ciredă, E împreună cu ciorile, 

se cocoţeză jucând pe spinarea boilor, cari, cu 0. 

filosofică nepăsare, rabdă aşa batjocure. Ore ce 
vorii fi qic6nd boii 'în mintea lor, despre. acele 

obraznice păsăruice? şi ce genâuri voră fi rume- 
gând ei, când se simti într'astfel călcaţă sub 

picăâre ? Mare e limba boului, păcat că nu 

pâte grăi! 
Nu sciu ânsă cum şi ce fel ne aduse vorba 

a pomeni despre grauri şi aci, Y6rtă-mă, amice 

autorule, să te ţii de răi fiind-că, în cartea ta, 
n'af spus nimic despre -acest. vânat şi mai cu 

sâmă despre o altă pasăre pe care mulţi la noi 

o confundă cu u graurele, din causă că ea portă pe 

1) C. Wegruszi, în cAprodul purice>,.
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franquzesce, un nume ce sar crede că, corespunde cu al. acestuia, i 
Du-te într'o diminsţă la Capşa şi spune'! să "ţă facă pentru dejun, un paştet din cele ce se chiamă Pâte de Qrives ;: apoi a duoa di la masă, cere la Hugues să "Ă gătâscă o mâncare, ce ţi se va presenta într'o gingaşă cutidră de hârtie Velină albă, sub numirea, de Grives en caisse. << -_ Dupe ce vel mânca, o să, simți fără îndoislă o „mustrare de. cuget „pentru că ai trecut cu vederea, Şi ai nesocotit VEnatul numit grives, Yar, dupe cum se crede, pe românesce, sturgdi şi cocoşari(?) Aci vrând nevrâna trebuie să mă urmedi, — şi acesta îţi va fi pedâpsa, — într'o lungă contro- 

Romanii, — noi, Strănepoţii lui Traian, înce: pem tot-d'auna de la Romani, — Romanii cuno- Sceaii, printre altele multe, şi aceste. duoă specii de pă sărele Şi le precuiaii dupe .dr&pta lor val6re; unora le qicea, burdus, şi altora Sturnus. . Turdi erai un soiu de pasări fârte lăudat de gastronomii noştri Străbuni. Postul Marţial, —pe
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Inter aves turdus, si quis me judice certet, 

Inter quadrupedes, mattea prima lepus. ?) 

Fie cum dice Marţial în privința, pasării ! dar 
cât despre iepure, să mă ierte domnia-lui; ei ţiii 

cu “tata Traian şi nu aprob disele poetului. Ba, 

âncă, de nu 'mi ar. fi ruşine să vorbesc româ- 

nesce : cam în felul Frangozitelor răposatului ( Co- 
stache_Faca, cele cu „mantelă amour-sans-fin“,. 
aş potrivi: aci,—şi nu fără 6re-care iscusință, — 
vorba Românului : Departe griva (adică la grive) 

„de Iepure! 3) | 

„_ Oraţiii ânsă se arată şi mai entusiast în 
privinţa turdilor şi, du, nu se miră că unii “şi 

mănâncă averea dumicând! la turdi graşi, căci 
nimic, dice el, nu este mai bun : 

Non, hercule, miror . 
Aiebat, si qui coimedunt bona, cum sit obeso 

: Nil molius tardo o... .. ad). 

1) adsekialis Epigrara. XIII. 92.: « Dintre pasări. sturdul, 

—deca cine-va m'ar alege drept judicător,—iar dintre patrupede, 

cea mal d'ântâ! delicăteţă, este Yepurele 1» - 

2) Eliad a publicat în vol. V, (pag! 287—311), al Bi- 

&liotecel portative (Bucuresci, 1860), puginele fragmente de scrier! 

rimase de la ' Constantin Faca, .carele a „murit, la 1845. 

3) Horatii Epistol. 1, XV. v.. 39: 

i . .. ...... “Dau, nu mă mir, 

"Dicea, decă unit îşi mănâncă averea ; de 6ră ce,-decât un 

ii Ea „targ gras 

Nimici nu este ma! Buna: -
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Terenţiu Varrone, în cartea sa despre agro- 
nomie, ne vorbesce prelarg despre crescerea, şi 
îngrăşarea acestui solu de păsări, în case înaâins 
clădite pentru Ssburăt6re, ornithon, pe care le de- 
scrie cu de-amăruntul - şi mai adaoge cum că o 
mătuşă a lui avea la vila sa de pe via Salaria, în țâra Sabină, la, 24 mile de Roma, un asemen6 ornithon, Gin care vindea, pe tot anul cinci mil de turdi, câte trei dinari unul; ceia-ce "1 producea un venit anual de 60,000 sesterţii, adică, pe banii de acum, 12,000 lei noui »). 

Ce stăm de ne maj g6ndim, amice? Hai să căutăm a prinde turdi Şi. să ne asigurăm din- tr'înşii o miie de galbeni pe an, ca mătuşa lui Terenţiu Varrone. 
Dar unde să » găsim ? Iată dificultatea. Adevărul e că naturalistul latin Pliniă ne Spune că turdi, precum Şi merulce (mierlele) şi sturni (grauri)), fără de a “ŞI schimba, penele, se duci prin ţări vecine Şi că iârna sunt forte mulţă turdi în Germania, 2), 

| 

1) Zar. Varronis de re Rustica. II, 3. 2) Plinii Secundi -Histor, natural. IX. 25.
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gulate ce ea are în tot-dauna pe pept, împarte 

acest solu de volatile în patru specii, numite 

franguzesce: grive, propri qisă,.draine, care este 

mai mare la trup decât tâte, litorne şi mauvis. 

Aceste duo din urmă sunt cele mai preferabile 

la mâncare. | | 

Diferitele specii, precum şi varietățile lor, se 

distingă prin mărime, prin „coloritul penelor . şi 

chiar prin unele. năravuri; dar în genere, aceşte 

păsări sunt sălbatice, . pugin jucătâre, mai muit 

triste; ele vieţulescii isolate; cuiburile lor sunt 

fârte curat clădite şi ouşorele lor, frumos colo- 

rate albastru sii verde. Ele trăiescii. în rile de- 

spre nord şi vinii mai cu s6mă către tâmnă. în 

părţile meridionale. Sunt fârte mâncăci6se : însuşi 

Oratii ne o atestă: 

Amite levi rara tendit retea, 

'Purdis edacibus dolos, *) 

şi le place cu deosebire strugurii, causă pentru 

care Francezii aii şi creat gicăt6rea: sol comme 

une grive, ce se aplică celor cari la noi ai furat 

lulsoa nâmţului. E 

In cetatea Dantzig din Prusia se consumă 

  

1) Zzorarii Epod. LI. v. 33—34: 

«Acaţăi de .nutele laguri căscate, momeli pentru sturdit 

mâncăcioși>. ”
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pe an ca la 90,000 părechi din specia celor nu: 
mite maudis; cele dise 'litorne lern6ză în Austria: 
de-Jos şi în Polonia; far în unele părți ale acestei 
ultime - ţări, câtimea, “speciei grive este aşa de 

„considerabilă, încât se: prindă fără număr şi se 
transportă luntiri pline, încărcate cu de acest vânat. 

“Deca, ele ânsă se afla aşa de multe prin ți- „Nuturi - vecine: cu' noi, prin Polonia şi Austria; decă, "ducând dorul viței, ele se nascii cu. gră- mada, îri împărăţia hămeiului şi a beret, este dre prin putinţă: ca, flămengite, să nu' fi însemnat ele âncă de mult prin aer, căile pe unde, în timpul de acum, avea să ne calce, cu fer Şi cu foc, năpastia consorţilor nemţesci? Despre aceşti nou bumbaşiri -ai ţărei, scim cu prisos ce solu de pasăre sunt Şi numele lor is cun6scem- mai cu prisos decum am dori; cu mult may greii ne vine de a nimati pe acela, maj, pugin. ilustru al împenaţilor lor compatrioță, | 
Am consultaţ „Pentru -acâsta, tâte dicţionă- 

Grive se dice pe românesce. Sturg : . Draine se chiamă în limba, nâstră Cocoşa» ; « Zătorhei este un-'fel de Cocosar, cu capul cenuşiii Şi Mauvis este un fel de Stura,
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„Autorii Dicţionarului “Academic nu . înscrii 

cuvântul cocosiariu; — pote că nu va fi de ori-. 
gină latină? Cât despre sturdiu, âncă nu ait ajuns 

la litera S. 
Intrun cuvent, la grive, pe latinesce turdus,: | 

nu este câtuşi de pugin: graurele_românesc, cu. 

tote că, judicând dupe asemuirea lor, aceste duoă: 
numiri pari a fi rudite. | 

D Littr6, în monumentalul: săi. dicţionar al 

limbei franceze, nu scie ce origină să- dea cuvân:. . 

tului grive. Ore acest nume nu va fi el derivat. 

din adjectivul latin gravis, — grei, gras, — pe 

care îl găsim calificând pe turdi, în. următorul 

"vers al lui Marţial : 

Sylva grates turdos exagitata deăit. 1) 

Acâsta ar fi o derivaţiune în formă, de sy- 

nodoche, către care sar alipi, ca o metonomie, 

denumirea, românescă de-graure, dată unei alte 

păsări, pe care tot Marţial o pune în oposiţiune 

cu turdi, îngrăşaţi cu măsline din Picenum: 

Si mihi Picena turdus pelleret oliva, 

Nunc sturnos inopes. . ... -%) 

1) Martialis Epigram, IV, 66. v. 6.. 

«Pădurile bătute ai dat sturgi grai: 

2) Zdem, idem. IX, 53: 

«Deca aş avâ sturgl îngrăşaţi cu măsline âin  Zicenum 

Dar acum (am numat) grauri buni. de nimic ;.. . . -
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* Despre sturni nu s'a pr6 dis mult bine; 
Marţial;. dupe cum vădurăm, îi declară buni de 
nimic, înopes. Pliniii 1) vorbesce numai de obi- 
celul lor de a sbura în cârduri rotunde, îndesaţi 
unii într'alţii. Şi mai. mult insistă asupra, acestel 
particularităţi Buffon, arătana, că în sburarea, lor 
răpede şi sgomotâsă, graurii parii a fi supuşi la 
o tactică ce se exercită cu o disciplină militară, 
subt, ordinele unui şef. Chiar şi Dante a luat fur- 

„ tunosul sbor al graurilor, grămădiţă în stol larg 
şi. plin, drept termen de comparaţiune, -ca, să 
descrie, în versuri “nemuritâre, cum spiritele ne- 
norocite :sunt purtate fară repaos, de suflarea 
vijeliilor infernale : 

E come gli stornei ne portan Vali, 
Nel fredao tempo, a schiera, larga e piena; Cosi quel fiato gli spiriti mali. " Di qua, di li, ai giu, di să gli mena ; 
“Nula speranza gli conforta, mai, 
Non che di posa, ma di minor pena 3). 

  

1) Zlinii Histor. natura], X. za. 
2) Dante, Divina Comedia, L'Inferno, cant. V. y. 385—44: 

<Şi precum grauri! sunt purtați de ale lor aripe Pe timpul rece, în stoluri largi şi pline, „Așa şi acea suflare Purta spiritele. nenorocite. In c6ci, în colo, în jos, în sus le mână; Nici o speranţă nu le mat mângâte 
Nu dâră de repaos, ci de o ma! mici pedepsi».
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Nu rămâne îndoi6lă că, stornei lui Dante, les 

ctourneauz ai lui Buffon şi sturni lui Plinii şi lui 

„_Marţial sunt graurii noştri, cu penele -negriciâse_——— 

şi presărate. cu pete albe s6ii sure, cari trăiesci 

în Europă, — din fundul: Şvediei până în insula 

Malta, şi chiar în Africa, până la capul Bunei- 

Speranţe, — cari, dupe ce în luna lui iunie, 'şi ai 

clocit ouăle lor cenuşă, în cuiburi străine s6i. în 

scorburi de copaci, se adună de petreci în stoluri, 

dormii n6ptea, în stuf, se ciorovăiesci sera şi dimi- 

nâţa,. se sc6lă, toţi de o dată cu mare volbură 

şi treci răpede ca un nor negru îndesat, se ame 

stecă printre porumbiei. şi printre “ciori, se do- 

mesnicescii bine în colivie, ba chiar, dec, îl pui în 

pension, învaţă franquzesce, pronunţând gras 

litera, 7, întocmai ca, la Paris. 

Se vede că Bufion,—o spune însuşi, — a au- 

dit grauri vorbind nemţesce, latinesce, elinesce 

şi alte limbi; câţ despre mine n'am avut parte 

a constata de visu et auditu, talentele poliglote 

ale acestui interesant n6m de păsări. Atât numai . 

pot dice despre dînsul că despreţul cu care îl 

trateză intrigantul acela de Marţial, eclarându'l 

bun-de-nimica, înopes, mă îndemnă şi mai mult 

a lua în antipatie pe acest poet servil şi demo- 

ralisat, urmând şi întru acesta, exemplul dat de 

augustul mei. 'strămoş, Caiu Ulpiu Traian. 

Ei, de câte ori mi s'a întâmplat să mănânc 

grauri, — adică sturni latinescă, or. €tourneaux
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francezi, şi nu sturgă românesci, s6i grives fran- quzesci, — le am găsit un gust fârte bun şi maj ales un miros de venaţ din cele mat plăcute. Nu căuta, dar la cele ce dicii autorii şi, când vel da peste stoluri de grauri, împuşcă fără dispreţ, cât; vei put maj mulţi. Poă fi încredinţat că, eii unul îţă votu Tămân6 tare recunoscător pentru peşcheş !. - 
Decă cum-va acum te simți cam obosit de lunga digresiune zoologico-filologică prin care am r&sbunat de nepăsarea, ta, pe sturdă, pe coco- şari şi pe grauri, apoi tot maj Y6rtă-mă& sa adaog vre o ducă trei cuvinte în materii analge, adică să'ţă fac câte-va, întrebări, şi apoi, dău, vă dai pace şi ţie şi n&mului păsăresc, . o Mai ânt6i, te TOg Spune'mi dâca, scit s6i nu Sci ce solu de Sburătâre este. grangurul?2 Am 

chiar acel vrăbete: grăsun care se. înd6pă. cu fructe de prin grădini,  emeriza hortulanus, şi care cu drept cuvânţ este socotit în Francia ca una din cele maj delicate îmbucături ornitolo- gice. i) Abi6 expus la dogorsâla, jaraticului, el se 

  

————— 

I) "MY am luat sema, sâii—ca să. dic. mat adevărat, —dupe, 
„Ce am scris acestea, am aflat că S7angorele este o pasăre gal- 
benă şi mare Cât mYerla, care pe latinesce se: chiamă oriolus 
galbula, Yar pe franguzesce Zoriot. Dar numele românesc.- a]...
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preface într'o sărmăluță, de grăsime profumată. 
Gendindu-mă& la ele, aş vr6 să fii şi ei „printre 

Ospeţii şorecelui din Lafontaine : - 

Autrefois le rat de ville 

Invita le rat des champs,. 
D'une facon fort civile 
A des reliois dortolans ?). 

Trec !a a duoa întrebare. Pentru ce, rogu- te, 
mai spus nică măcar un cuvânt despre o altă 

pasăre de pădure care, deşi e cam rară la noi, 
ânsă este privită pretutindeni ca unul din .cele 

mai delicate vânaturi? Francesii. îi dici gelinotte ; 

Germanii hasel-hauhn (adică. găină, de. alune); Ru- 
Şii, — îţi amintesc numele" rusesc, fiindcă pă- 
durile de brad şi de mestâcân ale Rusiei sunt 
pline de acâstă pregi6să sburătore, — Ruşii o 

numescii 7repcik; iar la noi, ea se chiamă. . .. - 

  

gustosului orfolaz, tot nu "l am aflat, ci din contra mat mult 

m'am încurcat vădând în museul de istorie. naturală de la Aca- 

demie, ducă păsăry de mărime și de formă cu totul diferite, 

purtând.” amenduot numirea latină de FEmeriza . hortulanus, fără 

de ecuivalente românesct. — Confusio summa sequetur! — E pur, 

ei am mâncat ortolanl, vânaţi în ţără la nol.: 

1) Za Fontaine, Le rat “de ville et le rat des champs : 

« Odini6ră ş6recele de oraş 

Pofti pe. ş6recele de la câmp, 

Intr'un mod fârte politicos 

La mezelicuri de ... . + (2) 

IUL. 25,682.
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cum se va fi chiămând?..... Sciii de sigur 

că în judeţele de munte ale Moldovei, unde v6- 

nătorii le pândescii pe muşchiul cel verde de la 
tulpina bradilor, acele pasări, mai mari decât un 

sitar şi împodobite cu sprîncene roşii ca cocoşii 
sălbatici, pârtă numele. de ferunei, Dar dinc6ce 
de Milcov, cum le dice? găinuşe sălbatice? găi- 
nuşe de alun? ......7? 

Când divinul cântăreţ al Divinei Comedi], 
călăuzit de majestrul săi Virgil, ajunge în cer- 
cul acela din infern unde eraii muncite de o 
aprigă, şi neimblândită furtună, sufletele păcătâse 
ale muritorilor cari, aci pre pământ, dând uitării 
sănătosele dar asprele : legi ale înţelepciunii, își 
petrecuse - viața în desmierdări lumesci, 

„a cosi fatto tormento 
Eran dannati i peccator carnali, 
Che la ragion sommettono al talento, 1) 

atunci poetul nu află, în puternica sa închipuire, 
alte imagine mai potrivite spre u descrie pe acei 
nenorociță, decât, ai asemui, când cu şire lungi de melancolici cocori, când cu stoluri zăpăcite de grauri, -când în fine cu amorâse porumbiţe care, Chiămate de dorinţă, cu aripele întinse şi 'ncordate, 
——————_—— 

  

1) Dante, Divina Commedia. L'Inferno. Canto V. v. 37-39: <La cazna aci descrisă eraii osândiţi . cel cari ati păcătuit cu carnea, şi ai pus înţelepctunea ma! prejos de plă cerile lor.
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sbâră către dulcele lor cuib, purtate prin aer de 
dorul ce le "ncinge: 

Quali colombe dal disio chiazmate, 

Con Pali aperte e ferme, al dolce nido 

Volan, per laer dal voler portatet). 

Răpită de armonia acestor 'suave versuri, 
ciripite în dulcea limbă toscană, inima se avântă 

şi dînsa pe urmele amorâse ale pastrii uşore ; 

ochiul o însogesce prin spaţii; gândul se r&sfaţă 
în desfătările acelui cuib dorit! 

Dar. colo, sub adâncul frundiş al. codrului 
stă pitit vânătorul; cu ochiul ţintit la pradă, cu 

bragul ager la trăgaciu. Blânda turturică a sosit, 

ameţită de bucurie, aprâpe de soul £ă; ea sa 

pus alături cu dinsul pe o cracă verde a steja- 
rului ; gungunind, ea îşi scutură aripile şi “şi în- 

covâiă gușa argintie. Sorele de ami6di versă ema- 
naţiuni voluptâse de căldură în rariştea pădurii 
Şi subt umbra, copacilor; radele lui se strecâră lu- 
min6se printre frunde şi sclipesci ca aurul pe un- 

dele limpedi ale pâriului. Totul în fire e linişte, 

tăcere, dor şi speranţă; totul, pentru norocita 

păreche, plutesce în visuri de plăcere, în farmec 

  

1) Dante, Div. Com.—L'Inferno, Cant. V, v. 832—854: 

«Precum porumbit, de dor chiimaţi, 

Cu aripele deschise și ţepene, la dulcele curb 

Sbâră, purtaţi prin aer de ale lor dorinţe». 
3*
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amoros! Cu gândul, ea sârbe pâte o eternitate 

de fericiri! 
“Dar qe o dată un pocnet fatal răsună; echo 

îi r&spunde de prin tote adâncimile codrului tre- 

zit. O strmană păserică a picat mârtă sub ste: 

jar. Venătorul vesel o asvârlă sângerată în tolba 
sa. Dar sogia turturică, cea care, vai! a rămas 
cu ile, 

Cât trăiesce, tot jălesce 

Și nu se ma! însocesce L 

Trece prin flori, prin livede, 

Nu se ultă, nic! nu vede. i 

Şi când ş6de câte-o dată, 
Tot pe ramură uscată; 

. Umblă prin dumbrav'adincă ; 
„Nici nu bea, nici nu mănâncă. 

Unde vede apa rece, 
_Ea o turbură şi trece ; 
„Unde e apa maj rea, 

O mal turbură şi bea, 

Trece prin pădurea, verde 
Şi se duce de se prerde; 
Sbâră până de tot cade, 
Dar pe lemn verde nu ş6de. 

„Unde vede vânătorul, 
Acolo o duce dorul, 

Ca so vâqă,, s'o lovâscă 
Să nu se mat pedepsescă!
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De vreme ce tu, autor al Manualuluă de 

vânătâre, m'ai socotit de cuviinţă a număra şi 

turturica, printre pastrile de vânat, eii am dat 
cuvântul răposatului întru fericire, marelui ban . 
Iănăchiţă Văcărescu, ca să r&sbune de a ta uitare 

pe aceste dulci şi fragede sburâtâre. Tot-d'odată 

gragi6sa şi jalnica elegie a vechiului poet român 
îmi va, servi drept; oraţiune funebră pentru tot 

vânatul împenat, asupra căruia m'am întins, — 

mi se pare, — cam fârte peste m&sură. 

Până aci dar cu păsările bune de împuşcat 

şi bune de mâncat! S8 le fie ţărâna, — adică 

DU... să le fie maj bine carnea uşoră 

stomacului, şi apoi vecinica lor pomenire ! 

III 

În tâte ţările ce se bucură de legiuiri înțe- 

lepte şi prevădătore, pe care le şi pune în lucrare 

“o sistemă de administraţiune regulată, ca, cESor:. 

nicul, prin tâte acele. ţări, vine un moment al 

anului când d'odată vânăt6rea se închide. Atunci 

câte-va luni Ga rondul nu maj .audi: nică prin 

holde, nici prin crânguri, pocnetul erbei de puşcă -. 

şi şuierătura alicelor; atunci se Qă recreaţiuni şi 

vacanţii vânatului, iar v&nătorilor li se impune 

pedâpsa poprelei.
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La noi până acum nică legea nu prevede ni- 
mic, dar nici înalta oblăduire nu simte trebuința 
de a se amesteca în traiul, mai mult sâi mai 

„pugin turburat, al lighi6nelor sălbatice; ea de o 

camdată, se mulțumesce a regularisi vitele cu 
patru, şi mai ales pe cele cu duoă picidre. 

Astfel stând lucrurile în patria ucenicilor 
tăi, pentru ce, o tu, dascăle de vânătorie siste- 
matică, şi raţională, n'ai suplinit lipsele legei şi 
nepăsarea, cormuitorescă, dând 6re-care poveţe în 
privinţa timpului. când se cuvine ca vânătorul 
să'şi pună puşca şi pofta în cui şi să dea nevi- 
novaţilor sti adversari, un răgaz ce, în curând, 
îi va asigura, tot lui, o mai spornică şi mai dăi- 
nuitre isbendă ? Spune adevărat! câte-va cu- 
vinte asupra acestui punt n'ar fi fost ele 6re 
forte la locul lor, în Manualul tăi de vână- 
torie ? | 

Bag ânsă de s6mă că devii din ce în ce mai 
exigent şi că nu fac alta decâţa, scâte mereu 

“la mărunte pondse, cărţii tale. Sunt sigur că, 
de când citesci aceste - lungi pagine fără, şir, al 
dis mii de ori până. acum: „Lips'mi de ase- menea critică, unde se vorbesce mai mult de cela ce nu 'mi a plăcut săi nam socotit de „trebuintă a le spune! 

Scii ânsă că sunt tot felul de firi pe | . Când, 
send e 

spre exemplu, dai unui om “flămend, un 
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prând cu care îşi pâte forte - bine potoli f6mea, 
mâncând tot lucruri simple, dar sănătose şi cu- 

rat gătite, e învederat că nu se cade ca el să 

câră mal mult. Dar decă acel om este lacom in 

fire şi mai ales decă are gusturi r&sfăţate, el o 

să se tot plângă că nu i ai dat mezelicuri şi tru- 

fandale, prăjituri şi zaharicale; o să pretindă că, 

în loc de carne de vacă, ar fi trebuit.să'i pre- 

senţi dobe de mistreţ, şi kebapuri de căpridră, în 

loc de pui de găină fripţă, prepeliţe tăvălite în 

mălaiu şi bicaţi prăjiţi în mustul lor, - - | 

Socotesce că .tot cam -aşa fac şi eii cu Ja- 

nualul tăi, cerând pâte prisos acolo unde se află, 

„ceia ce este de neapărată trebuinţă, şi, în pute- 

rea, prieteniei, Iartă'mi aceste nazuri de lăcomie 

literară. | i 

Di'mi dar voie să mă întore iar lu vorba de 

mai nainte şi să arăt, în câte-va, cuvinte, causele 

ce trebule să îndemne pe vânătorul înţelept a 

curma, pentru un moment, isprăvile sale. Dar 

de vreme ce tu nu al voit a spune acele cause, 

“mie "mi e t6mă că ei nu voiu put6; de aceia, 

ca să scăpăm amânduoi cu faca curată, hai să 

facem loc aci între noi, poetului Lucreţiii, pentru 

ca, în versuri turnate ca, de bronz, precum eraii 

şi legile Romei, să invâce el, în favârea naturei 

aprinsă de dor, pe născătârea spornicei ginte To- 

- mane, pe desmierdătârea deilor şi a 6menilor, pe
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antica Vinere, fecunda şi neobosita prenouitore 
a seminţiilor lumesci : :) : 

„Născătâre a gintei lui Eneii, voluptate a Gmenilor 

şi a deilor, spornică Vinere! tu, care sub stelele lucinde 

ale cerului, împoporezi marea cea plutitâre şi pământul 

cel roditor, prin tine tot n6mul vleţuitârelor concepe și 

se nasce spre a ved6 lumina sorelui. Dinaints ta, deiţă, 
dinaint6 ta şi la a ta sosire fugii vânturile şi nuoril de 
pre cer; sub tine, pământul împestriţat aşterne flori 
arăgălaşe; ţie “ţi zimbescii valurile mării şi cerul, înseninat 

€ 
  

1) Zacretii de rerum natura, L v. 1—20: 

dEneadum genetrix, hominum divomque voluptas, 
- Alma Venus, cel subter labentia signa 

Quz mare navigerum, que terras frugiterentis 
„Concelebras, per te quoniam genus omne animantum 
Concipitur visitque exortum lumina solis. 
Te, dea, te fugiunt venti, te nubila cali 

" Adventumque tuum, tibi suavis dadaia tellus 
Summiltit fiores, tibi rident equora ponti 
Placatumque nitet diffuso lumine ezeluin, - 
Nam simul ac species patefactast verna diei 
Et reserata viget genitabilis aura favoni, 
Ari primum volucres te, diva, tuumque 
Significant initum perculsze corda tua vi 
Inde. fera pecudes persultant pabula zeta , 
Et rapidos tranant: amnis: 
Te sequitur cupide quo qu 
Denique per maria ac mo 
Frondiferasque domos avi 

" Omnibus incutiens bland 
Eflicis ut cupide generat 

ita capta lepore | 
amque inducere pergis. 

ntis iluviosque rapacis 
um camposque virentis 

um per pectora amorem 
îm ssecla propagent.
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de tine, lucesce de o lumină preste tot împrăștiată. Căci, 
îndată ce primăvera deschide şirul frumâselor qile şi 

îndată ce suflările înstrunate ale Zefirului reincepi a 

| deştepta puterile fecundării, mai ântâi sburătrele cu 

inima străpunsă de a ta virtute, vestescă, o deiţă, a ta 

venire; apoi turmele îndârjite saltă cu veselie prin pă- 

şun! şi străbatii în not răpedile riuri; astfel, aprinsă de 

frumuseţea şi da farmecele tale, 'tâtă firea însufleţită te 

urmâză .cu înfocare pe tine, ori unde tu o mânia se! 
duce. De aceia prin mări şi prin munţă, prin apele rol- 

burâse, prin locuinţele frundese ale pasărilor şi prin 

câmpiile înverdite, suflând tuturor în:pept o dulce iu- 

bire, tu faci ca cu plăcere sâ se înmulţescă în etern 

generaţiunile lumel“, A 

Aşa dar. când sosesce primăvsra, - amice vâ- 

nătorule, îndură-te şi tu, şi lasă. gingaşei. Vineri 

şi dulcelor ei desmierdări, .într6gă “domnirea lu- 

mil. N'ai avut tu: 6re 'timp îndestul ca să r&- 

spândesci grâză şi morte prin .crânguri! şi pe 

câmpii? Chiar pe acestă zăpadă ce se topesce 

acum subt adierea, încropită a zefirului primăvă- 

ratic, n'aii fost 6re tipărite urme încrucişate ale 

copoilor, gonind prin „pădure . lepurile fricos şi 

vulpea, viclână, cari, fie-care dupe firea, sa, se si- 

lescii a *şi minţi sonacii şi a încurca dira lor prin- 

tre tulpinele. despuiete? Dar Braicu, Grivel şi 

Dudaş, cu botul la pământ, cu urechile blegite, 

cu câda întinsă, alergă fără îndurare şi cu glasul 

lor spăimântă făra prin tâte cotiturile e. Lătră- 

tura lor chielălăită, când mai apropiată, când 

apoi pierdută prin atmosfera rărită de ger, r&-
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sună cu o ciudată monotonie la urechile v6nă- 
torului, încremenit pe locu! de pândă. Nu sciii 
ce cordă misteri6să a inimei sbârnie la, acea, săl- 
batică armonie! Când copoii vestescii apropierea 
venatului, nerăbdarea, îl face să tresară mai mult | 
decât frigul. Cu ochiul: pironit către partea unde 
s'aude lătratul, el aşteptă, ispitesce, caută, mă- 
s6ră luckul zăpedei fără, de cărare. far când d'o- 
dată, s'arată şoldanul cu urechile ciulite s6ii vul- 
pea cu coda tiriş, ca, întrun fulger el tea pușca, 
la cătare şi trâgă! . 

- Pe: când eram : ajuns aci cu scrisul, - fusefu 
întrerupt de fetița, mea, care venea, în fuga mare 
să "mi aducă o veste-ce o înveselise fârte; mer- 
gena în curte ca să 'se jâce cu. Capiş6na, căţeoa, a găsit'o culcată pe un minâir 48 paie şi având 
împrejurul ei o grămadă de cățeluşi, “mici cât pumnul şi orbi-ca sobolii. Eraii un-spre-dece bur- sucei, cari se svercoleai, chiţăind şi mierlăind, subt; ugerul mamei, unik negri, alţii murgi şi -alții bălţaţi. A trebuit negreşit ca dintr'o aşa de nu- merosă prăsilă, să fac şi partea, engherului.. Aci dar, în -alegerea cățeilor cu drept de viață, am avut ocasiunea, de'a, pune îndată în aplicare, în- vățăturile şi poveţele ce se găsescii în cartea, ta; am oprit: dar căţeii „cari aveau cap mai mare, bot mai larg, nări mai deschise, urechi mai sub- iri Şi mai bine croite, pept mai lat, picidre mai
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lungi, c6dă mai grâsă la rădăcină şi mal subţire 

la vârf. E i 

îtă mărturisesc, amice, că în privinţa acestei 
ultime recomandaţiuni, — cu totă încrederea, ce 
am în cunoscinţele'ți şi în experienţaţi cinope- 

dice, — r&măsei pe genduri, întrebându-mă ce fel 
de influenţă, vori fi având grosimea şi forma 
cdei asupra facultăţilor intelectuale şi fisice ale 
unui câne? Aşa, dar acest apendice al şirei spi- 
nărey are şi el o însemnătate etică în natură, şi: 

prin urmare filosoful comunist . şi 'falansterian 

Ch. Fourrier scia ce spune, când pretindea că 

omul, spre a fi perfect, ar trebui să aibă la 

spate o câdă cu un ochiu la vârf? 

Alţii, din contra, aii aşteptat de la scurtarea 

c6dei, chiar şi la animale, efecte estetice . pentru 

acestea, — dovadă caii englezesci,-cărora li se tale 

c6da pentru frumusețe, — ba, chiar şi efecte mo- 

ralisătâre - pentru omenire; căci, spre exemplu, 

Plutare ne spune că frumosul, r&sfăţatul şi 

sburâalnicul Alcibiad,  fldrea efebilor din. Atena, 

tăie într'o qi câda, cea frumosă a unui câne mi- 

nunat pe care 1 cumpărase cu ş6pte-deci de mine 

(vre o 6,500 lei nuoi), numai-pentru ca, dând de 

„vorbă concetățenilor sti. asupra acestei nevino- 

vate nebunii a lui, să "1 oprâscă. de a cârti de- 

spre dînsul alte lucruri mai. rele 2). 

- 1) Plutarchi vita Alcibiadis,. IX.
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Apoi mai este âncd şi o vorbă românescă : 
Codă lungă, minte scurtă! dicătâre' nesocotită a 
poporului, pe care ades6 o dă de minciună 
Şi “femeiea cu lungi plete şi vulpea cea lung- 
codată. E | 

Dar dintr'una într'alta, vorbină despre codă, 
despre venători şi despre vulpe, îmi adusetu a- 
minte o poveste pe- care am audit'o ades6 ori, pe când eram copil, spuind'o un bătrân vânător, căruia îi plăcea să, glumâscă: cu tovarăşi! să. 

Deca cum-va, vrei să dormi. şi nu “ţi vine de sine'şi somnul, apoi pune capul pe pernă. şi ascultă : 
A fost o-dată ca nici o-dată, — dâca n'ar fi nu s'ar povesti, — pe. când se potcovea puri- cele...., şi cele-l-alte....... Şi cele-Valte. | "A fost o dată un vânător care, de câte ori mergea la vânătâre, avea, obiceiu sa tea cu dîn- sul pe slujitorul s&ii, far când se întorcea, înapoi, povestea, cul vrea să *] asculte: o mulţime de întemplări minunate care de cânâ lumea nu tre- cuse nimenui nici măcar prin vis, şi la tâte aceste basne, nu lipsea, nici o dată de a aduce ca mau- tor pe biâtă slugă, adevărat om al lui Dumneaei. 

„Ad aşa, mâne aşa, penă când într'o di a-
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Stăpânul stărui ca să afle pricina, acestei ne- 
aşteptate hotăriri şi cu vorbe blânde, îl întrebă: 
— „Ore nu te mulțumesci cu simbria ta şi cu 
traiul ce ai în casă la mine, de vrei să mă laşi 2% - 

— „Să nu păcătulesc, cocâne“, —îi răspunse 
slujitorul ;— „tâte 'sunt bune la domnia-ta. D-Qei 
să'ți dea tot bine! Dar să'ţi spui curat, şi să, 
nu'ți fie cu supărare: uite, m& mustră cugetul 
de atâtea, dovedi mincin6se ce'mi csri să dai pe 
totă dioa, când începi, — adică să fie cu fertă- 
ciune, —când începi a tăla la palavre vEnătoresci. 
E păcat de Dumnedeii, cocâne, să mă afundez ei 
cu totul în focul Gheenei şi să port eă, săracul 
de mine, tot ponosul păcatelor cu care domnia-ta 
îţi încarcă de bună voie sufletul. Lasă-m& mai 
bine să mă duc cu Dumnedeii!* 

Aşa vorbi servitorul ŞI stăpânul se puse pe 
genduri; dar fiind-că el cunoscea, precul unei slugi 
drepte şi credinci6se, se r&sgendi bine şi "1 r& 
spunse într'ast-fel : 

— pla ascultă, băiete! Vă&q că tu eşti om 
cu frica lui Dumnedei. Rămâi la mine şi ajută- 
mă ca să mă desbăr de pârdalnicul mei de nă- 

rav. Crede-mă, nici ei n'aş voi să spun ceia ce 

nu pr6 este tocmai adevărul; dar ce să'i faci 
năravului ? Mă Ye, gura pe dinainte. Aşa dar, să 

facem cum -e mai bine; să facem între noi o 
învolală, ca, să scap şi ei de aşa urit cusur, să 
rămâi şi tu împăcat cu sufletul. Când mă voiu
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afla, în vre o adunare, tu să stal la spatele mei, 
şi cât vei audi că încep a croi câte una mal 
deochiată, tu să m& tragi de mânica hainei, căci 
ei îndaţă voiu îndrepta-o dupe fiinţa adevărului“, 

Aşa spuseră, şi aşa, rămase să fie., 
Peste câte-va dile, şedend la masă cu alții, 

venătorul începu să povestescă că la o vânătore la, care fusese de curând, % a eşit înainte o vulpe, care avea o c6dă, o c6dă lângă, lângă cel pucin de cinci stânjeni!!! | 
Pe cână, în focul povestirii, el rostea ace- stea cu cea mai deplină încredințare ca şi când lucrul ar fi fost întocmai dupe cum îl spunea, de o dată se simţi tras pe dinderăt, de mânica, Surtucului. Îşi aduse aminte de tocm$la, cu slu- jitorul ; îşi luă vorba înapoi şi îndreptându-se că, în înferbinţela, vEnătsrii, nu va fi vedut toc- mai bine, reduse ca, vulpei până la vre o duoi stânjeni. | 

-O nouă smîncâlă de haină, îl făcu s'o maj scurteze cu un stânjen. 
La a treia, o clonti penă la duoi coţăi. Simţind Ancă şi. acum efectele restrictive ale consciinţei servitorului, se înduplecă a mai re- teza din c6da vulpei: — „Duoi coţi întocmai nu va fi fost; — dise el asudână, — dar, pre legea mea, că era de un coţ Şi mai bine! “Sluga,, care se bucura acum şi mulţu. mea în sine lui Dumneqei, audina pe stăpânul
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sti cum se lepăda din ce în ce mai mult de 
ispitele Șatanei, credu că e „momentul nimerit 

spre a'i aduce la o deplină, pocăință şi '1 mai 

-trase âncă odată de mânică. 
Dar răbdarea vânătorului era, ajunsă la culme, 

şi întorcându-se de o dată înfuriat către neîm- 

blânditul săi censor, se răsti la dînsul, strigând 

în gura, mare: — „Bine, mişelule! Nu” ţi e destul 

cu atâta? Ce! vrei să las vulpea. bârcă? Dar 
mai bine să te iea pe tine dracul de o mile de 

ori, decât să r&mâle vulpea mea, fără c6dă!“ 

Să nu dd închipuiesci, amice, că am copiat 

acestă istoridră din cartea reposatului Anton 

Pann, întitulată, 

Povestea vorbei săi culegere de proverburi 
de prin lume adunate | 
şi iarăşi la lume date; 1) 

dar precum am audit'o de la bătrânul mei v6- 

nător, toţ cam aşa "ţi o şi povestilu; 

Morala, ei, — dâca va căuta cineva.o morală 

întinsa, —este, precât mi' se pare, că de vreme 

ce exerciţiile vânătoresci aii darul de a desvolta 

întrun chip cu totul excepţional imaginaţiunea 

omenescă, 'nu trebuie să ceiem de la vânători o 

apreguire rece, şi nepărtinitore a întâmplărilor şi 

' 1) 3. volume. Bucuresci, 1852-—53.
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a, isbândilor ce se atingi de arta, lor favorită. Ce- 
lor ce sânt Achili şi Diomeqi pe câmpul de bă- 
taie, se cade să le fertăm a fi Şi Omeri, când 

„începi a rapsodia pe lira Caliopel. 
apoi, în tesă generală, făcâna partea slă- 

biciunilor omenesci, să nu uităm că năravul din 
fire nu are lecuire şi că. cei mai mulţi dintre 
Gmeni sunt ca lupul, care părul 'şi *] potii lepăda, 
ar năravul -ba. Se 

| De acela, când vine unul şi "ţi istorisesce, 
bună-6ră, că a împuşcat de la pândă lupul, pe 
“când i Paii adus copoii gonind; că. a înjunghiat 
cu cuțitul de la brâii şi a culcat la pământ pe 
ursul, care se răpedise asupră”, rănit fiind de 
glonţ şi înfuriat, eu unul nu sunt de părere că 
trebuie să te frămenţi aşa, tare cu firea şi mai 
ales mi se pare că este cu totul de prisos ca să te cerci a "i dovedi cum că se amigesce şi că cela ce spune nu a fost 'nici o dată şi nici se pote aleve întempla. Ore făcână astfel, nu cam. perdi ordul pe gâsce ? E 

Dar îmi vei dice :.— „Pentru ce să nu com- batem erorile respândite în public de râoa cre- dinţă s6ii de fanfaronada unora, ? De ce, chiar în materie . de venătorie, să nu hotărim marginile posibilului? Pentru : ce să. nu arătăm. celor ce Voiesci a se scrie printre vrednicii cetaşi ai sfântului Hubert, la ce: punt al orizontelui vână- toresc sfinţesce s6rele putinței şi începe să licu-
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rescă fofengherul!') indoielnic al fantusticelor plăz- 
muiri? La ce mintea şi gura să nu fie drepte, 
tocmai la, aceia cari, cu ochiul şi cu mâna nu 
poiii să dea greş? Pentru ce .....2% 

La t6te aceste întempinări judici6se şi dic- 
tate de cea, mai candidă ! virtute, temă 'mi e că 
tâtă brasla veselă şi uş6ră a v6nătorilor, înce- 
p6nd de la vătâful Pasachg şi până ia, tiriachiul __— 
Cafe. "subţire, îță va răspunde în cor cu o “păcăli- 
tură v6nătorescă,  dicându' ţi: — „Vedi daia n' are 
ursul câdă!“ 

" Pasă atunci de 1 mai învaţă, carte ! 
Noi âns8. ceştia.l. alţi cari judicăm sănătos, 

cari scim vorbi şi cu gravitațe, cari ne silim a 

găsi. adevărul, binele şi frumosul, în ori ce fapt, 

să ne vedem de trâbă şi să urmăm a culege, 
chiar şi din vânătorie, cugetări seri6se Şi - impre-. 
siuni uni plăcute, atât pentru minte cât Şi pentru 
inimă, îi 

Dar de vreme ce nu ne pr6 înţelegem amân- 
duoi asupra felului preferit de vânătâre, — tu 

țin&nd cu prepelicarul şi eii cu căruța Tămădăia- 

1) Deca cum-va nu cunosci acestă expresiune, mă grăbesc 

a "ţ! spune că astfel numescii țăranil, în unele locuri, 'luceftrul 

dimineţet, cărula M dici și s/foa porculul. Expresiunea al6să de 

mine este fără înduotâlă mat clasică, căct derivă evident din 

duoă cuvinte elinesci: gs, fumina şi wpâppe, Zucesce. “Termi- 

națiunea, dreptul luf Dumnedeii, e cam şocăţescă, 

III. 25,682. . +
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nului, — aidem, amice, să căutăm împreună, prin 
largul domenii al vânătoriei, un câmp pe care 
ne vom potrivi pâte la gusturi! 

IV 

Sânt acum mai bine de o sută de an! de 
când unul din cei mai mari scriitori ai Germa- 
niei, Lessing, a scos o carte sub titlul de Laocoon 
scii despre mărginile vespective ale poesiei si ale 
picture. 1) Intwacest cap de operă de critică şi de 
“bun gust, autorul Gescrie cu fineţă, :cu claritate 
şi cu eleganţă, mijlâcele diferite ce fie-care din 
aceste duoă arte pune în lucrare ca să intereseze, 
să mulţumescă, să misce Şi să răpâscă pe om. 

"Mi a venit -în gâna că o carte de felul a- 
cesta Sar put scrie, luână cine-va de subiect 
v6nătârea, spre exemplu , şi analisând_pe.. rond 
tâte impresiunile ce ea produce asupra imagina: țiunii şi asupra, simţimintelor_omenesci, atât prin împărtăşirea omului la înseși acţiunile ei,” cât şi prin descrieri literarii, prin. imitaţiuni ar- monice sâi prin representări plastice ale scenelor de vânătore. . Ea 

S'ar pute deștepta într”o : asemenea operă, 
n 

1) Tipărită mat ântâr ] a 1763 şi tradusi în limba fran: ceză, la 1802, de 77, Vanderburg.. Di
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mil de idei energice şi salubre care arii scălda 
mintea” obosită, şi. sufletul amorţit în roua întă.- 
ritâre a timpilor de antică virtoşie trupâscă ; 
apoi ar veni rândul cugetărilor dulci Şi dui6se ce 
vlăstărescii adess în traiul singuratic al vânăto- 
rului şi care, cu tot nesaţiul lui de omor, faci 
une ori ca o lacrimă, de dor şi de îndurare săi 

-Toureze gâna. Intr'acea carte "Şi arii găsi locul şi 
întâmplările comice, şi spusele glumeţe, Şi petre- 
cerile sgomotâse, care înveselesciă viaţa vânăto- 
rescă,; apoi întrinsa sar ved6 âncă - cum artele - 
Şi poesia aii stiut să "şi însuşâscă şi ai isbutit 
să resfrângă în producţiuni de merit, tâte aceste 
felurite fapte şi simțiri. 

"Intrastfel, mintea cititorului, preumblată, 
prin spaţiu şi prin răstimpi, fără ânsă a perde 
un_minut urmele v6nătoriei, ar ved6, ca într'o 
panoramă, desfășurându-se dinainte'i tgte acţi- 
urile pornite din acestă crudă dar bărbătâscă 

- aplecare a, firei omenesci; călăuzită de o critică, 
judici6să şi atrăgătâre, ea ar trece în revisuire 

„i6te creaţiunile prin care geniul s6ii talentul aii 
sciut, cu mai mult sâii mai pugin succes, să con: 

cepă, să ilustreze, să reproducă şi să idealiseze 
instinctele şi faptele vânătoresci ale omului din 
toți secolii şi din tâte părţile lumii. | 

Unei asemenea cărţi, — ca să nu "i lipsâscă 
nici ei patronagiul mitologic s6i divin, — unei 
asemen6 cărți "i aş da, în fie-care din părţile 

, 4*
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sale, câte un titlu luat din regiunile ideale ale 
venătoriei; aş caracterisa-o, pe rână, prin trei 
capete d'operă ale artelor plastice, în care pari a 
se -fi întrupat, tâte cugetările cele “mai nobile, 

„cele mai puternice, cele mai graci6se ce instinctul 
vânătoriei. a putut vre-o-dată să însufle unor 
Gmeni de genii. | 

„Aceste trei capete d'operă, mărețe embleme 
ale artei venătoresci, . le aş afla în statua, antică, 
numită Diana cu căuta din galeria Luvrului, în 
grupa Dianei de Poitiers, sculptată, de artistul 
francez - Jean . Goujon, Şi în : gravura, pictorului 
german Albert Ditrer, representând Vocaţiunea 
miracul6să a, sfântului Hubert). . 

  

  

1) Despre Diana cu „cuta, care se numesce şi Ziana de . Ja Versalia, fiind-că a stat lung timp în acest loc, dupe ce mat întâi sa adus în Francia sub Francisc I, descoperită fiind în lacul Nemi(2) din Italia, şi a fost succesiv expusă în castelurile de la Meudon şi de la Fontainebleau, vegi : Braun, Vorschule der . Kunstmythologie, (Gotha, 1854) n. 52.— Clarac, Muse de sculp- , ture, (Paris, 1850) vol. IV. n. 1 202, stampa 284.— VV. Zrăhner, Notice de la sculpture antique du Muste Impârial du Louvre, (Paris, 1S70).==Diana de Poitiers a lui Jean Goujon e repro- dusă în Clarac, vol. V. n. 2600, stampa 359. O notiţă despre J: Gcujon figureză în vol. |. — Pal a publicat t6te” ope- rile lut, care se află şi în Afusce des  Hlonuments fiangais de Robillard Pironville (Paris, 1So3—181 I).—Gravura lui Albert Diirer intitulată Ss, Fubert şi executată cu apă. tare “pe fer, se află reprodusă în P, Lacroix, Les arts au Moyen-âge et ă l'Epoque de la: Renaissance (Paris, 1869), pag. 343. Pentru biografia ar- 

/
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In aceşte trei creaţiuni se vede intr'adevăr 
unul şi acelaş scop; dar în câte-şi trele, el este 
exprimat-sub forme perfecte, a căror singură di- 
versitate dovedesce cât sunt de fecunde şi de 
variate simţirile şi gândurile ce ai putut să se 
resume în aşa frumâse şi felurite concepţiuni. 

Cine ar sci să descrie t6te perfecţiunile, tot far- 

mecul acestor trei opere, cine ar pute să rostescă, 

„tot ce spune ochiului şi minţii aceste splendide 
idealisări plastice ale artei v6nătoresci, acela ar 

face cel mai minunat panegiric al acestel arte ; 

acela ar fi tot-d'odată rapsodul, ţrubadurul şi 

psalmistul seminţiei lui .Nimroa. 

Acela ar lăuda-o cântând imnul elenicei Ar- 

temide, sgomotâsa sor-gemene a argintarcatului 
Apolon şi venerata feci6ră, care pârtă săgeți de 

aur, bucurându-se de larma venătorâscă,;' care 

prin codri umbroşi şi pe piscuri furtunâse, stră- 

punge_cerbii; care întindendu: şi auritul arc, a- 
svârlă, darde ucigăt6re de se cutremură creştetul 
înalţilor munţă; de răsună, pădurile întunecâse sub 

. 

tistului vegi: Histoire des peintres de toutes les €coles par CZ. 

Blanc, Ecole allemande, şi viaţa lu! de Zye (Leipzig, 1860). — 

Pentru diferite representări ale sfântului Hubert se pâte consulta: 

Guânebaull, Dictionnaire iconographique des Monuments de lan- 

tiquit€ chrâtienne et du Moyen-âge, (Paris, 1843) şi Dictionnaire 

iconographique des figures, lgendes et actes des saints, de a- 

celaş (Paris, 1850, edit. ]. P. Migne).
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gemetele ferelor isbite, de se înfioreză pământul 

şi marea, cu toţi pescii din ea!). E 

Acela ar face să r&sune fanfara tiumfală a 
„ venătorilor feodale, reamintind prosaicului nostru 
secol, imagine poetice din timpii de cavalerâscă 
cortesie, din acei timpi de vesele şi elegante pe- 
treceri, când nobilul” castelan, subt ochii dalbei 
regine a cugetelor sale, se pornea, călare pe fal- 
nicuti armăsar, ca să vâneze, cu sprintena şi tu- 
mult6sa, lui haită ae arcaşi, de slujitori, de dulăi 
şi de ogari, cerbul şi mistrețul de prin coâri sâii 
ca, să dobâre, pe sub nuori, cocorii, răpedind a- 
asupră-le agerii . săi şoimi, legață de oblâncul 
şelei ! SE 

„Acela ar căi cu sfinte miresme, cu smirnă 
şi cu tâmâie, altarul vEnătorilor, povestind cum 
sălbaticul uriaş al anticelor legende germanice, 
cum v6nătorul afurisit care 'ȘI venduse sufletul 
câtre diavol pentru ca, să p6tă, lovi tot drept, 

  

1) Zymni FHomerici : XXVII, in Dianam. v. 1-9. 
>» 

>> 
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printre braqi şi printre stânci, cum acea fanta- 
stică, fiinţă a posomoritelor visuri păgâne, prin- 
iro minune cerâscă, se prefăcu în blândul şi 
cuviosul episcop Şi apostol al Ardenelor cre- 

ştinate ! o 

A fost fără înduoi6lă un vânător inspirat şi 
a sciut să mânuiască bine arcul şi săgețile, arti- 

stul subt a cărui daltă s'a mlădiit statua Dianei 

„de la Luvru, acea mândră şi spintenă fecidră, de 

marmură, care s'aventă, ageră şi uş6ră, sub cre- 
urile dese ale tunicei ei spartane, scurtă în pâle 

şi larg- -despicată, la umeri.” O mişcare vie şi gra- 

ci6să a grumazului a înălțat capu'i, cu perii 

sumeşi la csfă, în corimb, şi pe fruntea”, COro- 
nată cu o ângustă diademă, se strecâră ca un 

prepus de mânie. Peplul. îi înfăşâră, ca un brâi, 

talia sveltă şi cutele văşmântului ascundi sînu'”i 
fecioresc; dar bracele”i gâle, unul se încovâie în 

sus ca să scâtă o săgstă din cucura de pe umeri; 

cel-l-alt se r6zimă pe creştetul cornut al ciutei. 
Ce neastmpăr va, fi făcând pe deiţă să calce aşa 

lute pământul, sub crepidele”i împletite pe picior. 

ca opincele plăieşilor noştri? Pe cine ameninţă 

ea cu darda împenată ce ea atinge cu degetele” 
delicate ? 'Trămite ea 6re în câmpii etolici al Ca- - 
lidonului, pe mistrețul uri6ş care va muri înjun- 

ghiat de mâna regescului vânător Meleagru ? 

Urdesce ea 'o crudă r&sbunaire în contra nenoro- 
ciţilor fil ai nesocotitei Niobe ? s6u că, încrun-
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tată, se gătesce a da, pradă cânilor, pe îndrăznețul 
Acteon, care, vânând: prin dumbravă, a cutezat 
să "şi desfăteze vederile cu uimitrea priveliş 
a castei deiţe, scăldându-se în pârii?... Cugetu 
ei e o divină taină. Artistul a _sciut numai să 
împetrescă, în răpedea, şi mândra, pornire a mer: 
Sului qeiţei, acel vers caracteristic al piosului 
cântăreţ: 

„Cu inima vit6ză, ea, trece pretutindeni, prăpădind 
odrasla fârelor sălbatice“ 1). 

Astfel a isbutit a crea, un ideal sublim al 
artei vânătoresci ! 
e rare 

O inspiraţiune de altă natură a dat nascere, 
în al XVI! secol, Dianei lui Jean Goujon, care Şi dinsa va rămân6 purur6 ca o măreţă simboli- sare a aceliaşi idei. Dar sculptorul francez, unul din luceferii acelei epoce, — cu drept cuvânt nu- mită hRenascere, — în care producţiuni de trunte în litere şi arte, ca, florile primăvâra, răsăreaii prin t6tă Europa din imaginaţiunile stimulate de 

» Jean Goujon, trăit la 
gelui Henric al 1115 de Valois, 

frumâsa ducesă de Valenti- 

curtea, desfătată a re 
vEduse ades6 pe 

——— 

  

1) fDmri Ilomerică : XXVII. In Dianam. y. 9—10: 
< > > ” + 

” 70 dlzeuov 11700 Eovoa - , 
A . 7rărTn Exsaroigeriu, Por 6jtrovoa yeviSirv.
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     nois, pe Diana de Poitiers, favorita regelui. 
adevărata stăpână a Franciei, presidând la splen- 7 
didele şi voi6sele. vânători regale ce se dai în 

pădurile de la, Fontainebleau şi de la St. Germain. 
Pe chipul acelei voluptudse regine a frumuseţe, ___. 

mâna, mayestră a r&spânâit aureola, unei. divini- 
tăți venătoresci. . | 

Ânsă creaţiunea sa, modulată în linii undu- 
l6se şi pline de morbideţă, nu -maă are nimic din 

aspra candâre şi din energia virginală a anticei 

Artemide. Dianu lui Goujon e o deitate len6să; 
ea se odihnesce, .pe jumătate culcată. Trupuii, 

- fără 'văşmânt, nu ascunde nică una din desmier- 
dările sale ; 'gura'i zimbesce cu o trufaşă nepă- 

sare; păru'”, în viţe: unâul6se, e ridicat. cu o 

. măiestrită eleganţă, sub pod6ba artistică de pe 

creştet; braqul stâng, ornat 'cu brăgăr la, umăr 

şi la mână, ţine un arc destins; tur mâna dreptă, 
cu un mănuchiu de flori, înconjâră şi mângâie 

grumazul unui cerb măreț. Adăpostită sub cor 
nele trufaşe ale nobilului animal, deiţa îşi rezimă 
«trupul pe şelele lui; un câne se odihnesce sub 

„picidrele pe jumătate lungite ale Dianei şi altui, 

lăţos, stă alături cu cerbul. 

Un aer de nobilă moleciune domnesce într'a- 

câstă grupă; înfăgişarea” fastuosă şi elegantă 

repârtă mintea, către. timpii când plăcerile venă- 

t6rii, cu tot cortegiul lor de lux şi de galanterie,
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era numai petrecerea favorită a regilor şi a feri- ciţilor de pre acestă lume. | Când de la aceste duoă modeluri, caracteri- 
sate unul prin gragia corectă şi prin vig6rea juvenilă a Antichității, cel-l-alt prin eleganța, mai răsfăţată şi may sumptudsă a Renascerei, ne în tOrcem privirea asupra gravurei vechiului artist german, mai nainte de tâte, mintea n6stră, în- „Cercă ca un simţimânt de sfisla. Ne întrebăm dâca acea scenă, complicată, cu tot vulgarul apa: at al vânătdrii, posedă, cu adevăr în sine ele- mentele unei opere estetice? dsca cum-va fru- mosul pâte să existe acolo unde el nu isbesce chiar de îndată "vederile ? Ne uităm, ne între- băm ..,.., 

- Dar cu cât privim mai cu: băgare de s&mă combinarea acestei composiţiuni, în care geniul tudesc se vădesce cu t6te naivele sale amănunte şi cu tâte precugetările sale reflective, cu atât mai mult încolţesce în noi 0 simţire înduolelnică de mulţumire, care cresce treptat Şi ajunge penă la, sfârşit a ne pătrunde de o admiraţiune ane-. 

nu perfecțiunea, nici Simplitate corectă a compu- neril deştâptă în noi acest ciudat simţimânt, ci mai mult nu sei ce cugetare aââncă care a pre- sidat la concepțiune, nu sciii ce misterios efect pe care *l produce întrunirea intenţionată a atâtor detaliuri, aşa de naiv representate.  
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| Scena, se petrece la pâlele unei stânci .pădu- 
rOse, pe care o încunună un castel feodal cu tur- 
nuri şi cu metereze; la drâpta curge un rîi, în: 
undele căruia, se. resfrănge umbra, tufişului de pe 
mal; peste riii trece o punte de pâtră ; la stânga, 
tărâmul se *nalţă acoperit cu câţă-va rari copaci, 
mai mult frânţi şi uscați. Printre acâstă stârpă 
pădure, se zăresce cerbul, purtând cu smerenie 

crucea, răstignirii pe al săi creştet, înfiptă în faca, 
latelor sale cârne. Pe ântâiui plan se află vână- 

torul cu calul şi cu cânii săi; el a descălicat; şi 
a dat în genuchi, privind cu o cuvi6să mirare 
vedenia, ce *i trămite cerul. Costumu'i este îm- 

brăcămintea vulgară a vânătorilor. contimporani 
cu artistul. Calul stă neclintit fără ca să vedă 

"cela, ce produce pietâsa mirare a stăpânului. şi o- 

garii, câte-şi cinci, nedând s6ma, la ceia. ce se pe- 

trece, se odihnescii ca de popas. 

Tote părticelele acestei compuneri sunt la 
crate, ca'.tâte' operile lui Albert Diirer, cu o 

scrupul6să acurateţă; totul e exact, dar nimic în 

particular nu are o formă care să placă mai mult 
decât simpla, şi reala. natură. Stânci, copaci şi 

animale, tâte sunt în nesimţire, t6te stai în ne- 

păsare; singură, cerbul miraculos şi vânătorul po- 
căit producii contrast, prin posele lor, în care se 

străvădă simţiminte adânci: cerbul, în repaosul 
său cumpănit, pare a simţi de ce preţ nestemat 

„este sfânta pod6bă ce el pârtă; vânătorul vede
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uimit, chiar în obiectul persecuţiunilor sale, chiar 
pe fruntea vânatului, semnul ce ?] va mântui de 
p&cate;.. el se *nchină, la Ginsul, rostind pote în 
cugetul. săii,: maxima pe care, cu şâpte secoli în 
urmă, a formulat'o intr'astfel renumitul vânător 
al mediului-ev Gaston Phobus: „Prin venăt6re 

-„Sscapă omul de păcatul trândăviei,: căci acela care 
„fuge de cele şepte păcate de mârte trebuie, dupe 

„legea nâstră, să fie mântuit; prin urmare vână- 
„torul bun va fi mântuiti 5, 

Iată în ce mod arta germană, întrunind idel 
abstracte cu prosaice amănunte, a sciut să tra- 
ducă cu penelul, ideile care se resumă în legen- 
darea venătsre a sfântului Hubert, patronul vâ- nătorilor creştini din occidenţ, 

Mă opresc, căci mi se pare că iar am greşit calea. Întreprinsesem, pe cât ţiii minte, a căuta în cercul literilor şi al artelor, imagine venăto- rescă asupra cărora să ne potrivim la, gusturi, şi iată că m8 pomenesc vorbindu'ți despre arta PI | 
1) Gaston Phabus, comi 

lut s'a tipărit mat ânter la 1507, sub titlul: Des diduita de Za chasse des bestes Sauvaiges et des Oyseaux de proie: «En chas- sant on &vite le peche d'oisivete, Car . qui fuyt les sept pechâs mortels, selon nostre foy, il devroit estre sauv&: donc bon chas- soue Sera Sauve», — Sfântul Hubert, fii al ducelui de Acuitânia ŞI apoi episcop la Maestricht, pare a fi trăit între 636 şi 730.— Cât despre Albert Diirer, Pictor şi gravor din Nuremberg, viaţa lut se întinde de la 1471 până la 1528. 

te de Foix (1331—1391). Cartea 
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Germanilor şi despre :gravură, duo lucruri care, 

precât jar scii, îţi sunt de o potrivă urite. 

Nu cred, în adevăr, ca la tine. pictorul Al 

bert_Direr să aibă mai multă trecere decât 
compatrioții lui, musicanţii Beethoven-şi Mendel- | 

sohn, şi negreşit că nu invenţiunea gravurii cu 
apă tare, ce i se atribuie, îi va câştiga mai mult 

prec în ochii tăi. “ ă o 
P6te ânsă că, pentru hatirul patronului tăi 

sfântul Hubert, mă va ierta, în casul de facă şi 

vei priimi chiâr ca, sub rubrica gravurii lui 
Direr, să se grupeze, în opera proiectată, tot 

cela ce ţie nu'ţi place în arta venătoriei. 
Acesta, îți va fi cu atât mai lesne cu cât de 

sigur, proiectul de carte va rămân, cât despre 

mine, purur6 în stare de proiect şi că, așteptând 
să "mi vină momentul de inspiraţiune şi talentul 
de critică ce *mi ari trebui 'ca s'o pot scrie, eu 

unul voiu r&mâns întocmai ca vrabia care m&- 

laju vis6ză. 

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

ce ar trebui să se afle în acea monografie. filoso- 

fică, istorică, literară şi estetică a vânătoriei. Nu 

dic că acestă, semâţă idee nu 'mi a trecut un 

„moment prin creeri şi că n'am început chiar a 

citi, cu acest scop, tractatele în proză, Kuvnyere- 

20), al “lui Xenofon şi al complinitorului săi 

Arian, notele despre vânătâre,. coprinse în Ono- 

masticonul lui Iulii Polux, ba âncd şi poema
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elenă a lui -Opian, apoi şi cea, latină a lui 
Graţiit Faliscu, în fine chiar şi serbedele versuri 
fragmentate ale lui Marcu Aureliu Nemesianu 
Cartaginezul, imitatorul lui Opian 1). 

Vina este a ta! cine tea pus să înşiri de 
aceste nume în Introducţiunea ta,. însogindu-le 
cu 0 grindină de citaţiuni latine? În calitatea 
mea de academic mi sai aprins călcâiele de focul 
clasicită ţii şi Iată pentru ce ai fost silit să rabdi, 
în acâstă, epistolă, o.contrabombardare de versuri 

  

  

1) 'T6tă lumea scie că generalul atenian Xenofon a trăit cam de la 445 până pe la 335 înainte de Chr.; dar scri- itorii citați în urmă”, fiind cu mult mal pugin cunoscuţi, în- semnăm aci epoca vleţuiriy şi patria lor: Fizz. Arrian, istoric elen, născut la:Nicomedia în Bitinia, la anul 105. dupe Chr., a căutat mereii să imite pe Xenofon; s'aii păstrat din scrierile lui: Zxpediţiunea. bud Alexandru, Indicele, Periplul PonteluY- Euxin, Manualul lu Epictet, Tractatul de tactică, Zractatul de vînătări şi altele. — Zi Poze (Polydeucte), sofist şi gramatic elen, „ născut la Naucratis în Egipet, pe Ia an ul 130 dupe Chr., nea sat un lexicon în.10 cărţi, care pârtă numirea de Onomasticon şi în care cuvintele sunt dis puse dupe materii; la începutul cărțel V tractăză pe larg despre ale vEnătoriei. —- Poetul elen Opian a trăit în al 1[ secol dupe Chr. şi a înurit fârie june, lăsând o poemă despre vEnătâre, (sfârşitul pierdut) şi alta despre pescuire. Alte opere ale lut s'a nimicit, — Graţiu Faliscu a trăit. la , Roma pe timpul lu August şi a lăsat numay, poema Cynegeticon— 37. Aur. Olimpius Wemesianus a trăit în secolul III dupe Chr. Din trey poeme ale lui, despre vânătâre, despre pe. Scuire şi despre plutire; ai rămas numal 325 versuri din cea Vâmă.  
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latinesci, ba chiar şi elinescă. Acum ţine-te bine 

şi de aci înainte! E 
-Dar cu t6tă pofta ce am de a te copleşi sub 

un nemete de erudiţiune _cinegetico:academică, 

trebuie să “ţi mărturisesc că am constatat cum 

că autorii antici, cari ai tractat despre vânătore, 
de Venatione, sunt tot aşa plini. de amănunte 

tecnice ca şi Manualul tăi şi prin urmare, nu 
m'ăm simţit, nici aci în stare de a face analise. 

Apoi 'mi a fost milă de noi amânduoi, când 

m'am gândit că ar trebui să traduc pe G'intregul, 

13 capitole ale Cynegeticelor lui Xenofon, alte 85 

ale urmaşului săi Arian şi vre o 85 paragrafe 
din Onomasticonul lui Polux. 

În-Opian, în acel noian de graţii, BuYos Tu 
yagurăv, cum îl numesce cu îngâmfare sholiastul 

loan 'Tzetzes, aş găsi, fără înduoielă frumuseți 

îndestule de citat; dar tinerelul poet din Ana- 

zarba Ciliciei, nu prâ scia să 'şi cumpănsscă bine 

avânturile pOlixe ale înfocatei sale muse, şi ce 

al dice, rogu-te, . când spre aţi reaminti numai 

poetica, descriere a, venătorii de I€i din cântul al 

IVI6 . aş mai trauscrie aci O stută tre-deci şi patru 

exametri elinesci ? | 

M& vei ierta ânsă a fi mai pugin discret în 

favârea cânelui, şi pe lângă lăudurâsele cuvinte 

ale di! de Quatrefages, pe care tu le al tradus, 

pe lângă .poveţele tale, de care m'am şi folosit, 

— precum "ţi am arătat mal sus, — lasă-mă să
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adaog şi să pul unul dupe altul, portretul câ- 
nelui, făcut în versuri elinesci de Opian, şi un 
fragment analog din poema lui -Graţii Faliscu, 
ale cărui versuri grele de înțeles ne aii păstrat 
limba tecnică a strămoşilor noştri, vânătorii la- 
tini, limbă, pe care poetul, ca om de meserie, tre- 
buie să: o fi cunoscut adânc. 

lată mai ântâi ce. spune Opian , despre 
câne : 

„Împreunâna n&murile de câni, să, aibi grijă a căta 
speciile care se potrivesc între ele şi se asem&nă mal mult. Astfel le vei împerechia mat bine; dar vânători! au observat ânsă că cele maj frumâse din tâte sunt a- celea care r&mâni necurcite,. Sunt negreşit o mulţime de specii, iar forma şi. chipul unora . din ele sunt astfel: trup lung, sănătos şi plin; cap uşor cu vedere bună; ochi! care lucescă vână ; gura mare cu dinţi ascuţiţi, tar urechile scurte .şi îmbrăcate cu o.pele subţire; gâtul lung şi dedesubtu“, uri plept puternic şi lat; labele de dinainte sunt întradevăr mai scurte, înţepenite pe pi- clâre drepte cu fluiere înaintate ; soldurile largi; şira, c6- stelor aşedată pledis; câpsele cărnâse, dar nu grase, şi la spate ati o câdă tare, lungă şi bine umbrită. Astfel de cânt se întrebuinţsză la, alergături îndelungate dupe căpridre, dupe cerbi şi dupe Iepuri luţi la fugă“ 1): 
a 

1) Ozpiani de Venatione. 1. v, 394—413: . _ | LOvea ooi ură Dalaunrolto ra neltaf o, » Li Liri “oneva T'aliilorarw 7? i: oa gila..,  
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Să trecem acum Şi la Graţiii_F Faliscu : 

„Împreunsză dar între dinşi! cânit de acelaş solu, 
pentru ca prăsila să pârte semnele străbunilor şi află 
că părinţii cari zămislescă i tineri pruncii lor, îti vorii da 
câni Metagonţi enormi. îiai Ântâi de tote să aibl cea 
mai mare grijă ca să împărechezi câni de o bărbăţie în- 
cercată; apol a duoa, îngrijire trebuie să fie ca înfăcişa- 
rea ior să nu stea mai pre jos şi să nu dea de ruşine 
a lor fire. Aceştia trebuie să fie cu faqa în sus, cu urechi 

părose pe frunte, cu gura mare . astfel ca măselile căs- 

cate să verse foc mişcându-se,' cu pântecile strînse ân. 

gust la vintre, cu câda scurtă, cu șâle lungi, cu câma 

măruntă pe grumaz, nu pr6 stuf6să dar îndestulă ca săi 

ferescă de frig, lar Subt umerii lor sănătoşi să se 'nalţe 
un pept care să ducă Ja alergătură multă şi să nu se 

obosâscă de cele mai mari gâne. Fugi de cânele a că: 
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rul labă lasă urme late; acela e mâle la trebă ; mie îmi 

placă piciârele ţepene cu muşchi uscați şi cu călcâte 

solide la luptă“ 1). 

Tote mergii bine; dar bag de s6mă că 
numai în privinţa c6dei, Opian şi cu Graţii Fa 
liscu nu .se pr6 înţelegi între dînşii; latinul o 
vrea scută, cauda_brevis ; elenul din contra pre- 
tinde ca cânele să aibă la spate o c6dă pănă, 
orevgviy, lungă, xrddros, şi care să umbrâscă de- 
parte, dolrdozios, . adică să fie şi lungă şi stu- 
fosă:. Se vede că în tot timpul importanta, ces- 
tiune a câdej, a fost tare controversată, căci 

    

I) Gratii Falisci Cynegeticon. v. 263 —278.:: 

Junge pares ergo, et majorum pignore signa 
Feturam, prodantque tibi "Metagonta parentes, 
Qui genuzre sua pecus hoc immane juventa. 

"Et primum expertos animi, 
In Venere jungunt 
Ne renuat species, 
Sint celsi vultus, 

Os magnum, 

que gratia prima est, 
; tum sortis cura. secunds, 

„aut que detrectet honorem. 

sint hirtae frontibus aures, 
et patulis agitațos morsibus ignes 

Spirent, adstricti succingant ilia ventres, ” 
Cauda brevis, longumque latus, discretaque collo 
Ceesaries, non pexa nimis, non frigoris illa 
Impatiens ; ; validis tum surgat pectus ab armis, 
Quod magnos capiat motus, magnisque supersit, 
Efiuge, qui lata pandit vestigia planta ; 
Mollis in officio: siceis ego dura lacertis 
Crura velim, et solidos hc in certamina calces.    
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adhuc sub judice. lis est. :) 

Chiar de m! aş încerca, să împace întru tote 
pe Opian cu Graţiii Faliscu, punând aci Şi descrie- 
rea cânelui din Cyynegeticele lui Xenofon, unde 
ambii poeţă parii a fi găsit mai tot materialul lor 
adunat gata, tot ar rămân pricină de svadă în- 

„tre Roma şi Atena, de vreme ce scolarul lui: 
Socrat. cere ca câda la câne să fie lungă, dreptă 
şi ascuţită, Yar Arian, făcână lauda unui câne 
vestit al săi, spune că acel model al rasei câ-. 
nesci avea o c6dă supţire, lungă, aspră la păr, 
mlădi6să, încovoiată şi la vârf mai stufâsă 3). 

Dar ce atâta vorbă despre câdă ? Românul 
pretinde că „din c6da de câne, sită de mătase 
nu se pote face“, şi apoi numai la pesce se dice” 
căi coda mai ferită chiar şi decât capul. 

Din acestea se vede curat că poporul român, 
moştenitor al credințelor şi al înţelepciunii La- 
tinilor, nu se arată în proverbii sti aşa tare în- 

cântat ca, poeţii şi prosatorii eleni, de câda cea 
lungă a cânelui, de încovoieturile ei mlădidse, de 

perii ei aspri şi umbroşi. ” 

  

1) Zloratii Ars poetica, v, 78: <până acum pricina este 

în judicată». | 

2) Aenophontis de Venat. IV: <ovgăs perczpita, dodăs, fu- 

“pegriss — Arriani de Venat, libel. V : <ougăs jearăs pazgias, 

Vaazias LD Toia, tyg9as, cd uezrets, To ctzgov zis ovofis Ba 

aUregov>. 

9
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Foră de a mai căuta în zadar o soluţiune 
pentru interesanta controversă de cauda canis, 
hai să o lăsăm şi de astă dată încurcată,. 

Pe lumea, acesta, cele mai bune şi frumose 
lucruri trebuie să albă o margine. 

V. 

| Să sărim acum pe nerăsuflate din literatura 
cinegetică a anticilor, în sfera, artelor vânătoresci, 
tot la dinşii.. . 

Decă, vre odată, amice, te va ajuta norocul - 
să mergi la Roma, ca român, negreşit te vei 
duce să visitezi forul lui Traian şi vei admira, 
în mijlocul acelei piece, prăbuşită sub nivelul ce- 
tăţii moderne, mărsţa columnă de marmură, care 
ese din pământ încolăcită cu istoria: originelor 
n6stre naţionale. Acea, imagine âncă vile a r&s- 
bolelor dacice, scâse la bun capăt de gloriosul * 
Traian, o vom veâ6 pâte într'o di,— dâcă, va, voi 
Dumnedeii şi guvernul nostru !— turnată, în bronz 
cu tot proeminentul reliev al însufleţitelor sale 
sculpturi, împărăţind pe una din piecele capitalei 
nostre ; aş adaoge chiar că mai la locul săi decât ori unde, ea ar fi în faca Academiei, la puntul unde s'a, aşedat de o cam-dată statua ecuestră a voevodului românesc Michaiu Vitezul, carele, — deca ar pute vorbi, s&rmanul, — ar spune de si-  
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gur tuturor cât se simte de ruşinat, vEdendu-se 
expus a juca rolul de căpetenie pe o vastă, şi 
erudită, scenă, ce pare înadins croită pentru îm- 
părătescul simulacru al dominatorului Urbis et 
Orbis. 

Dar ne având de o cam: dată nimic de venat 
pe placa Si Sava din Bucurescl 1), să ne întâr- 

1) Pe piagă: nu! Dar fa să ne abatem, în: trecă, prin 

sălile de jos ale Academiet, ocupate provisoriii de Museul de 

Antichităţi. 

Scenele de vEnătâre aii fost fârte mult întrebuințate ca su- 

biecte decorative de către sculptori! antichităţii. Chiar și în mu-: 

seul nostru, unde nu ne pre putem lăuda până acum cu multe 

sculpturi antice, tot ânsă se vădii duoă scene venâtoresci. 

Una e pe un. fragment de p&tră, (0, 19 nălțime; 0, 24 

lărgime), purtând jos inscripțiunea elenă AYPILIJOS 2770- 

TENIIX. Pe acestă lespede trunchiată se ma! văd pici6rele unut 

călăreț cu partea de jos a calului alergând ; sub dinsul, ritul și 

copitele unul mistreţ, asupra căruia se asverlă un câne cu bo- 

tul căscat şi cu c6da în sus. Săpătura e cam grosolană, dar de- 

semnul e plin de mişcare. 

Cea-l altă scenă de vânătâre e în adevăr mat desvoltatăi, 

dar din nenorocire mal pugin distinctă. .Ea se află pe un brâi 

ângust care încinge buza de sus a unul sarcofag, ale căruf la- 

tură externe sunt acoperite cu sculpturi, Acest interesant monu- 

înent a fost adus de peste Olt, (de la Reşca scii de la Celef, 

după t6tă probabilitatea), de către răposatul ban Mihalache Ghica 

şi depus în curtea caselor sale, care apoi vândându-se prefectu- 

rel-de Ilfov, sarcofagul a servit câţi-va anl d'a rondul drept 

sghiab şi: Yesle pentru cai! dorobanţilor. Sunt însă duo! ant de 

când am isbutit, cu ajutorul prefectului, di: C. Manu și al co- 

mitetulul permanent, a face să se aducă la museii tâte petrele
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cem,—cel puţin cu. gândul,— la Roma/ şi aflân- 
du-te acolo, tu, ca vânător român, du ujta să. 
te îndreptezi tocmai în fundul Forului roman, la, 
stânga de Colisei, în capul. stradei San-Gregorio, 
acolo unde se inalţă âncă şi astădi, un antic şi 
falnic arc de triumf, numit al lui Constantin: 
cel-mare. E | = | 

Istoria, acestui monument nu pr6 face ondre- 
primului împărat creştin, căci, — ca să vorbim cu- 

    

antice care zăceaii neîngrijite în acea curte Printre dinsele e şi 
sarcofagul, | . , 

Pe una din laurile sale cele mar! sunt patru personagte: în pick6re, înfăşurate în togele lor; fie-care se. află subt o ose- bită arcadă, formate fiind acestea prin duo! pilaştri, la colţuri, şi prin trei col6ne despărțitâre. Pe cea-l-altă Jature mare, se vădii. trei genil aripaţi,: fie-care pe câte un osebit postament; geniul. din mijloc sună din cimbale şi cel-l:alţt duot dănţulescii, ținând în mânt câte o crorchină de struguri şi câte un mânuchtu de: căpăţine de mac. Pe una din laturele mici, alți duo! genif, tot aripaţi şi tot pe postamente, cântă, unul din flaut şi altul din.. na. Pe laturea opusă, Yarăși duo! genii, dar pe un singur posta- ment, se ţinii imbrăgișaţi, Tragii el 6re împreună un danţ îmbi- 
ipurile emblematice ale luptei amorulut, pe ai Zros şi Anteros3 La colţurile sarcofaguluY se vEdii patru Victorii, purtând fo! de palme şi corâne: duce! may mici, duce mat mari, 

Acum să venim şi la brâul superior, pe care, jur-împrejur,. se zărescii, sub ştersura ro i Ş dătâre a timpului, vre o duot-dec! şi „Patru animale, vre o tref sei patru bărbaţi, toţi în pose fârte animate, și pâte âncă şi câji-va copaci, Animalele pară a fi let, mistreți, cerbi şi tauri stlbatecY, atacați cu furie de cânt colo- 
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rat,—arcul nu este câtuşi de pugin “al lui; nu 
este nică măcar. dăruit, ci este tocmai lucru de 
furat. . . Ca nene eee aa a 

Cum ? ce va să got: un arc de triumf fu- 
rat? Atâta namilă de: marmură, cu. 0 boltă mare 

căscată.la mijloc şi cu alte duoă arcade mal mici 
în laturi, cu opt columne de gialo antico, cu opt 

statue de marmoră frigiană . viorie, cu întreite 

frise, cu timpane şi cu medali6ne sculptate, a- 

tâta clădăriă,. de patru ori cel puțin cât turnul 

Colţii, cum 6re. stă o facă zapt cine-va, fie mă- 

car acela, şi un borfaş încoronat ? 
De şi'mi vine forte cu greii să aduc aşa ne- 

cuviinci6să piră împotriva sfântului împărat şi 

patron al Bucurescilor, dar, — am mai spus'o şi 

într'alt loc,—eii ţiu în tot-d'auna cu Traian şi nu 
pot să las ca să i se iea ce este al lui. 

Apoi tâtă lumea scie că, pe când murele Ul- 

pi biruia pe Germani, pe Daci şi pe Puarţi, pe 
când el umplea întinsul săi imperii de edificii 

sumptuose şi de lucrări de artă folositore, sena- 

sal! şi pândiți sâii îsbiţi de către vânători. La un loc, între al- 

tele, se vede lămurit cum un vânător, proptit într'un genu hiu, 

își îndrepteză sulia către un taur, carele, cu cârnele plecate, 

se rapede asupră”. Ore nu vom fi având aică representarea unia 

din acele scene vânătoresci, care negreşit se petreceaii ades€ 

prin pădurile Daciet, între colonit romani şi buorii uricși (bos 

urus), ce aii lăsat și până aq! creștetul lor fioros pe stema Da- 

cief răsăritene?
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tul şi poporul Romei se întreceaii care de care 

să serbeze cu mai multă pompă binefacerile și 

triumfurile gloriosului împărat. Îi decretară dar 

tot felul de clădiri comemorative, la care lucra 
ilustrul architect şi sculptor grec Apolodor. A- 
tunci se 'nălţară în Roma, forul lui Traian cu 
tâte edificiele decorative din prejuru'i: portice, bi- 

bliotecă, templu; atunci basilica, Ulpiană. cu ciuci 
ronduri de stelpi de granit; atunci columna răs- 
hâielor dacice cu statua învingătorului d'asupra,; 

_atuncă în fine, la capul căi Apiane pe care el o 
restaurase, un arc de triumf pe care ânsă nu'l 
putiară sferşi, precât âncă fu marele împărat cu 
dile ?). Da 

Urmaşii lui, geloşi de a sa mărire, mai mult 
se gendiră a'şi face loru'și' monumente, decât a 
consacra pe cele ce aminteaii . poporului. nease- 
muita glorie şi dreptate a ereticului Traian. După 
ce trecură âns5 duoă sute. de ani la mijloc, se 
găsi împăratul Constantin, carele, de când îl ve- 
nise gustul de a'şi face din Bizanţ, o nouă ca- 
pitală, se deprinsese straşnic a despuia fără ru- 
şine capetele de operă ale lumei, ca să'şi împo- 
dobâscă cu ele Constantinopoleă sa, 

1) Z. Rossini, Gli archi trionfali, 
antichi Romani (Roma, 1836. 
antica (Romă, 

onorarii e funebri degli 
—d. Canina, Gli_egifizi di Roma 

1851), — Dr. 7. Franche, Zur Geschichte Tra- san's und :'sciner Zeitgenossen : (Leipzig, 1840). — Dioui Cassii, Histor: roman. LNVIII, -  
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El vădu arcul lui Traian stând foră capătăi, 

in respântia căilor Sacră şi Triumfală; la basă, 

il lipsea cu totul ornamente şi pe frontispiciu 

navea nici o inscripţiuna votivă : — „Star!“ —dise 

e] — „tot n'are arcul acesta stăpân; aidi să! fac 

„al mei!“ Şi puse îndată de'i ciopii pentru pe- 
destaluii, nisce: grosolane figuri de Victorii po- 

cite; Yar pe Ambele .fece ale aticului aşternu 

lungi dedicaţiuni, în care spunea cum el a scă- 

pat lumea de tiranul Maxenţie, cum a liberat ce- 

tatea, Liberatori Urbis, şi a întemeiat pacea, Pun- 
datori quietis. , E 

Astfel arcul lui Traian se pomeni într'o di 

că a devenit arcul lui Constantin. 

Dar ce folos? In zadar inscripţiunile laudă, 

pe noul triumfător, sculpturile din căpăteiele a- 

ticului şi cele de la timpanele arcului ne amin- 

tescăi isbândile lui Traian în contra Dacilor şi Par- 

ţilor; statuele aşedate pe întabulamentele colum- 

nelor sunt ale regilor barbari, robiţi de Traian ; 

- în fine cele opt medali6ne sculpturale care, ală- 

turate câte duoă,_ împlinescii golurile dintre co- 

lumne, d'asupra arcadelor laterale, me atestă şi 

ele pietatea, şi "Iubirea, de „YEnătore ale învingăto- 

rului Daciei. 
Patru din acele mari medălione representă 

sacrificii făcute” de împărat. pe altarele deilor mi- 

tologici ; “alte patru' sunt scene vănătoresci. 

Pe unul din acestea, Traian, în tunică scurtă,



74 1'evdo-Kurnpwer es 

cu tibiale s6i poturi vânătoresci pe pulpe şi cu 
toga pe umeri, ese''cu alți duoi soci de subt un 
portic, ținnd calul de fre; alături e un menâru 
june cu chlamiâa asverlită, pe spate, purtând de 
Sgardă un frumos ogar. Câte şi patru țină în mână 
lănci înalte cu ascuţiş romboidal la vârf, de cele 
ce se numeai contus. Totul arată că ei se gă- 
tescit să plece la vânătdre. a 

Pe al duoilea, împăratul, în g6na caluluy stu, cu capul gol, cu mantia -fâlfâindă, cu o spadă lungă şi ângustă rădicată, în sus, urmăresce pe un urs, carele fugână îşi întârce capul spre din- sul. Duoi tovarăşi, asemens călări şi fugend cu spadele plecate pe sub crăcile unuj copaciu, în- socescii pe Traian, ! 
In al treilea medalion, aceleaşi trei pers6ne călări, — împăratul în :frunte, — străbaţii în fuga mare, un tărâm stufos şi mlăştinos, amenințând cu darde scurte, venabula, un “mistreţ gata a se preda. e 

În cel d'al patrulea, vEnătârea e terminată, Marele “Traian; încununat cu.o aureolă circulară S6i nimb, ca, icânele “sfinţilor noştri, stă în pi- ci6re subt umbră de copaci, şi 'dă ordine altor trei bărbaţi, toți cu sulițe în mână, din cari. unul, mai în laturi, ţine de frâi un cal ;'un ser- vitor, în partea opusă, popresce 'în loc nn alt cal, Dinainte . împăratului 'e un leii mare, lungit mort la pimenţ. 
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Cu fie-care 'din aceste scene v6nătoresci se 

află împârechiată, câte o scenă religi6st în care 
împăratul aduce rugăciuni şi ofrande deilor: când 

e să plece la vânătâre, el învâcă, pe ocrotitorul 

familiei sale, pe Ercul rusticul, al Laţiului, pur- - 

tător de baltag, acoperit cu' pele de leii; când: 

merge să vâneze ursul, el îşi oqelesce vârful lan- 

cei în focul de pe altarul lui Apolon lung-săge-! 

tătorul, îq807o0s: după ce a ucis mistrețul, el îi 
înfige căpățina în copaciul sacru care umbresce | 

statua Dianei vânătorițe ; şi în fine, dupe ce a. 

- biruit pe lei, el îi depune virtosa c6mă la pi- 

cidrele belicosului deii Marte.. 

"In nică un period al ei, sculptura antică n'a 
fost pâte mai în stare de a înfăcişa cu un ca- 
racter mai energic și mai adevărat, asemenea, scene, 

în care sălbăticia şi gravitatea subiectelor reclamă, 

Gre-care asprime în mânuireu daltei. Vigâre în 
loc de graţie, demnitate. în. loc.-de frumuseţe, 

strictă” exactitate la reproducerea naturei ome- 

nesci în: loc de forme estetice ideale, iată cali- 
tăţile ce caracteriză stilul . sculpturii din timpul 
lui Traian. Aceste calități le ai avut mai mult 
decât ori cari alţii, artiştii aceia cari ai săpat 
marmurele columnei dacice, precum şi baso-relie- 
vurile arcului triumfal. Producţiunile lor consti- 
tulescii ceia ce sar put numi sculptura istorică, 

cocă sunt interpretaţiuni credinciose şi perfecte 
ale faptelor ce ele representă şi fiind-că, în casul
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de facă, faptele ab fost mărețe, operile de artă 
ai sciut şi ele să păstreze un aspect cu totul 
împunător. i , 

Este lucru cunoscut că cei vechi nai nime- 
"rit s6ii n'aii voit să înfăşişeze animalele, sub for- 
mele lor reale; de aceia să nu cătăm pr6 de a: 
prope la ferele din medaliânele arcului; dar venă. 
torii, dar Traian mai ales, în posele, în mişcă: 
rile, în expresiunea, în musculatura lor, sunt 
adevăraţi eroi la vânătâre, precum în realitate 
eraii eroi şi.pe câmpul: de bătălie. . 

In aceste pregi6se rămăşiţe ale artei romane 
din periodul eroic al imperiului, avem tot de-o- 
dată dinaintea, ochilor, imaginea clară, şi vile aa- 
celei vânători pe! care singură o permitea Platon 
cetăţenilor republicei sale, :„venăt6rea, „cea per- . 
„fectă, — dupe cum dice filosoful, —care se face în - 
„contra patrupedelor, cu cai, cu câni şi cu însăși 
„puterea trupului, în care fer, învinsă prin a: „lergături, prin răni, prin loviri, cade. sub pro- „Pria mână a, venătorului, vânăt6rea care; sin- „Sură aprinde în om Qeescul dar al_bărbăţiei“ 1). Dar strecurânâu-ne încetinel prin tot felul de cotituri fără pericol, iată-ne ajunsi pe tărâmurile aprige ale vânătârei celet mari, în care gâna f&- n 

, 1) Platonis Leges. VII, 824: , a AViUT 2 Tir Teroandda izzro.s, , , Pro ocdunow. 
zi Bolats, ruTozet9 
Zac tsa. 

<pdvq În dot joci uni TOVe zi mvoi unt Tols tauri vro 4oarodu: doouor uai sri rprls Es Onietowzes, does văpics „Tis Verds 
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relor devine une-ori o luptă crâncenă şi 'n care 

omul ades6 trebuie să dea însuşi pept în faca pri-_ | 

mejdiei. a E 

La, asemens casuri, prepelicarul t&ii, amice, 

nu are ceți face, şi chiar, — dupe cum tu pre- | 

tindi,—nici cuțitul de la brâi nu: te pr6 pâte a- - 

juta. Cât Gespre căruţa mea, d6ră numai luând'o 

mârțâgele la fugă, pote că m'ar scăpa,  (Domne 

feresce!) de așa năpaste! 

Cu tâte acestea, şedând acuma col, fără 

grijă, răsturnat în jețul mei, privind liniştit pe 

ferâstră cum mugurul liliacului se despică şi *n- 

verdesce subt aburâsele sărutări ale s6relui de a- 

prilie, şi ascultând, cu o dulce răpire, cum VrA- 

biile limbute ciripescii şi cum brotăcelul cântă ve- 

sel înturnarea, dilelor calde, te încredinţez că'mi 

ar place să străbati,— fără totuşi de a mă mişca 

din loc, — şi codrii umbroşi, alergână cu gândul 

în g6na cerbilor, şi piscurile de stâncă, dupe ur- 

mele ideale ale caprei-negre, şi vizuinele de prin 

munţi, în prepusa dibuire a urşilor, şi luncile cu 

Tichită, aupe umbra, dîrei de mistreţ, ba chiar şi 

pustiile năsipâse, pe unde mi s'ar năluci vână- 

tori eroice de tigri înfricoşaţă şi de lei fioroşi ! 

-Dar fiind-că până acum, nică prin vis picio- 

rul nu ?mi a călcat prin asemen6 prăpăsti6se lo- 

cură, şi fiind-că însu'mi,— o mărturisesc cu umi- 

linţă, — n'am fost nici odată la, acea aspră sc6lă 

în care, dupe spusa anticului dascăl de vână-
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tore '), „cetăţenii învaţă, a: fi: meşteri în răsboie 
„Şi în tâte cele unde trebuie omului să scie a 
„cugeta, a vorbi şi a lucra bine“, de aceia, 
dic, nu mă voiu încumăta a, spune ceia ce aieve 
n'am vădut cu ochii, ci legănat în răsfăţările poe- 
siei şi ale frumoselor arte, voiu cerceta numai 
cum alţii, mai pricepuţi, ai cugetat, aii vorbit 
şi ai. lucrat, descriina şi representând episode 
caracteristice din viaţa plină de neastempăr a 
vânătorii celei mari. Sa 

Dar în ce parte să ne întârcem mai ântei 
privirile ? Pe cine să întrebăm a, ne spune în ce 
timp, în ce loc a fost Venătârea mai preguită, 
mai mărâţă, mai trebuinci6să, mai. desfătătore ? 

Căta-vom a descoperi, prin negura timpilor 
preistorici, pe sălbaticii primitivi ai pământului, 
cutrierând colosalele vegetațiuni antidiluviane Şi luptându-se cu fre uri6şe, ale căror seminţii S'aii stins acum de mult de pe faca lumei ? — Tu ai spus, la începutul cărţei tale, că vânătârea, este o aplecare firâscă a omului, vechie ca, şi dînsul; eu volu adaoge, tot spre . lauda vEnătoriei, că acest instinct a înlesnit chiar omului primele sale inspiraţiuni artistice Şi acâsta ne o dovedescii cu prisos figurile de elefan. 
DOI 

1) Aenophontis de Venatione, 1: . K za _ , , ce Ta ss zov 7oleuov dpndoi, ciş . 77 4/08 voszv 

, <Ez 7ovrov pao piyrov- 
+ > e, Te Te ăia 25 cn Rada . . zei Îtpear acei 7eodrrea>. 

efanţi-maamuţi cu c6me :  
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stufâse, cele de reni cu late cârne r&schirate, de 

- de urşi al speluncelor şi de alte animale dispărute, 

ce s'aii găsit pe unelte de corn,.pe arme..de os 

şi pe” plăci shistose, gravate cu sula de către 

Gmenii străvechi, cari în timpii peri6dei. glaciare 
a Europei, se adiposteaii în pescerile de la Ma- 

deleine, de la Augerie, de la Massat şi din alte 
staţiuni cufundate adi sub tărâmul Perigordului, 

al Gasconiei şi al multor . provincii din Francia 

meridională !). 
Urma-vom cu . ochii cetele nesocotite de ar- 

caşi şi de lănceri, cârdurile nenumărate de sbu- 
rătâre, turmele nesferşite de animale, ce stai 

puse la şireg printre ieroglifele templelor egip- 

tene s6ii pe păreţii de pâtră vărsă ai palate: 
lor ruinate din- Niniva şi din Babilon ? — Ca să 

vâneze lei şi tigri, girafe şi gazele, ba chiar ie- 

puri şi cocori, faraonii Egiptului, despoţii Asiriei 
şi tiranii Perşăi rădicaii în picădre ordil şi popore 
întregi; iar dupe terminarea acelor năprasnice 
măceluri, legiuni de zugravi şi de petrari. erai 

1) Despre descoperirile de asemen€ natură ale der Lar- 

tet, Christy, de Vibray, Garrigou şi alții vorbescii tâte publica- 

ţiunile care se ocupă de timpit preistoric, așa de mult studiați 

în anif cet din urmă.— In anul acesta chiar, pentru prima ră, 

S'aii descoperit 6se de renY,. sculptate cu figure de acelaş animal, 

și într'o pescere din Elveţia, la Thaingen.. Cine scie deca şi 

pescerile munţilor noștri nu ne păstrâzăi destătnuiri de felul a- 

cesta ?
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osândiți ca să aşterne pe ziduri, pentru încreme- 

nirea viitorimii, tote acele nemărginite epopee . 

venătoresci, care, prin nemilostiva lor monoto- 
niă, sperie şi obosescit adi ochii călătorului mi- 

nunat 1). | | 

Asculta-vom, depe rîpele înverdite ale lacu- 
lui Celor-patru-cantâne, voiosul şi semețul cântic 
al plăi€şului elveţian, cadenţat de musa lut Schil- 
ler, amanta libertăţii ? Fitul lui Guilom Tell îl 
întonă cu glas puternic şi echo îl repetă din si- 
nul munţilor inimaţă în Uri, în Schwytz şi în 
Unterwalden : | 

Nit dem Pfeil, dem Bogen :WVie im Reich der Liifte 
Durch Gebirg une 'Thal Konig ist der Weih — 
Kommt der Schiitz gezogen Durch Gebirg” und Kluăfte 
Friih am Morgenstrahl: Herrscht der -Schiitze frei. 

Ihm gehărt das Weite: | 
YVas sein Pfeil erreicht, 
Das ist seine Beute 
Was da kreucht und fleugt 3). 

  

1) IPi/inson,' Private life, manners and costums of the ancient Egyptians.— Zayard, Niniveh and Babylon. 
2) Schiller, Wilhelm Tell. Act. III. Scen. 1; 

Cu săgâta, cu arcul, - Prin munţi şi prăpăsti 
Prin munţi şi prin văi, Domnesce liber venătorul, Venătorul calcă întins Al luf este spaţiul ; De timpuriii, la rada dimineţei. Tot ce atinge a sa săgetă Precum în împirăţia vânturilor Este preda lui, 
Domn este vulturul, — Tot ce se târasce şi sbârăl 
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 Aci- mă aflu din noi în mare primejăie ca 
să asvârli din mână f6ia pe care, cu mai multă 

sii mai pugină răbdare, tu te 'silesci a mă citi. 
Cum! am cutezat aţi pune subt ochi chiar şi 

versuri nemţesci ? Ore putâ-vei să mă lerţi ?... 

Dă'ţi ostenâla, rogu-te, a căta în josul pagi- 
nei, traducerea schiopătândă a acestor frumâse 

sirofe, în care colcotescii cele mai nobile simţi- 

minte ce Jubirea de v6nătâre pote aprinde în 

inima unui om, şi sper că tu, vEnător, te 

vei împăca îndată cu poetul, dâca nu: şi cu 
limba, lui. 

In acea limbă ânsă este scrisă cea mai ex- 
presivă, poemă a vieţei vânătorescă, eroica dramă 
a lui Guilom Tell, în care răsuflă peste tot, ae- 

rul liber şi curat al plaiurilor . alpestre şi iubirea, 

necumpătată, de patrie a cetăţenilor liberi Elve- 

(il. O ţsră întrâgă. scăpată din robie numai prin 
inima, vitsză şi prin săgâta dibacă-mânată, ale unui 

vânător, Jată de sigur cea mai falnică isbendă cu: 
care se pâte mândri vânătoria. Poetul sa p&- 
truns de acea mânârie de vânător şi audi!l cu 

câtă dragoste vorbesce el chiar şi de înțelepciu- 
nea, caprei-negre, .care, când merge cu cârdul să 

pască la înţărcători, pune strâja la pândă ca să 

tragă cu urechia și să fluiere când se apropie v&- . 

nătorul . 

  

1) Schiller, Wilhelm Tell. Act, [. Scen. L: 

TI. 25,682. , 6
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Tot despre acea, sprintenă şi sfiici6să fiică 
a stâncelor a dis şi: poetul latin, în versuri 
mai vii şi. mai colorate decât cel mai nimerit 
tabel : 

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

Tată cum scie poetul să ne facă a simţi chiar 
şi decepţiunea, vânătorului. Ajuns pe culmele al: 
pestre, - 

„pe stânci de scuţi de ghiacă, trotene de zăpedl 
pe care o suflare le? aruncă răped! jos, 

el se opresce, se uită: în drâpta şi în stânga, că- tând să zărâscă, amăgitorea predă care % a pe- 
rit din ochi, şi apoi întărîtat, obosit, mânios de 
zadarnica”i ostenâlă,' el strigă în limba lui By- Ton.... ba, stăi! maj bine. să! facem să vorbâscă 
românesee, în versuri pe care însuşi autorul lor 
————— 

<Das Thier hat auch Vernunft ; 
Das wissen Wir, die wir di 
Die stellen klug, wo sie z 
'ne Vorhut aus, die s 
Mit heller Pfeife, 

e Gemsen jagen. 
ur Weide gehn 

pitzt das Ohr und warnet 
wenn der Țăger naht», 

„1) AMartialis Epigram, XIII. os; 
< Vel vede capra-n€ Bră atrnată de vârful unel_ripe; Spert că va cădt; dar ea cată cu dispreț la 'cântp. 
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va fi şi ultat că le a seris odinidră, în  depărta- 
telei Ciasuri de mulțumire: 

Aşa: şi 'n aste locuri căpriţa a sărit, 

Piciorul e! cel ager m'a încurcat de tot: 

Câştigul meu de astăgi abi6 de va plăti 
Primejdi6sa'mi muncă. ,.......- 2, 

Altă dată ânsă vânătorul, mai norocos în 
g6na sa, îşi cântă cu veselie isbânda, şi, în ini-: 
mai mulţumită, dorul iubitei sale vine de se a- 

mestecă cu plăcerile vânătoriei. Atunci poetul, — 

-acela carele, în secolul nostru, a sciut mai bine 
decât ori care să împrospăteze cu o nouă dul- 

<sță şi cu. un mai vii profum, limba îmbătrâ- 

nită a lui Ronsară, — Alfred de Musset a pus în 

gura plăisşului un cânt vesel, în care bucuria 
triumfului la venătore se îngână cu dulci amin- 

tiri de amor: : 

Chasseur, nardi chasseur, que vois-tu dans Pespace? 

Mes chiens grattent la terre et cherchent une trace. 

  

I) C. A. Rosetti, Ctasuri de mulţumire, (Bucurescl, 1843) 

traduce astfel aceste versuri din Manfredul lut Zord Byron. Act. 

I. Scen. IL: . 

Ye toppling crags of ice! 

Ye avalanches, whom a breath draws down, 

Po a e au Even so 

This way the chamois leapt: her nimble feet: 

Have bafied me; my to-day will scarce. 

| Repay my break-neck travail. . 
G*
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Debout, mes cavaliers! C'est le pied du chamois.— 
Le chamois s'est lev6! — Que ma maitresse est belle I— 

Le chamsis tremble et fuit!—Que Dieu veille sur elle I— 

Le chamois romp la meute et s'enfuit dans le bois.— 

Je voudrais par la main tenir ma belle amie.— 
La meute gt le chamois traversent la prairie:_. 

Hallaii, compagnons, lu victoire est ă nous! — 

Que ma maitresse est belle et que s6s yeux sont doux!'). 

Cântă şi chiuiesce vesel vânătorul, căci îs 
benda este a lui! A prins capra în pădure ; şi 
în vale, iubita “i.cu ochi dulci îl aşteptă ca să! 
stringă: de mână... Sufletu'i acum înnctă în bucu- 
ie. Ai trecut, s'aii şters dilele de dor pe când 

"el rătăcea prin luncă suspinând doina, venătorescă: 

Lunca ţipă, lunca Sbiară  Frunga cresce, frunga cade, 
Pentr'un pulu de căpridră. “Căpridra n'o ma! râde. 
Vai de biata inimioră ; Vai de mine ce m'olu face? 
Ca şi lunca geme, sbiară Dorul 'n sufletul: mei zace 
Pentr'o pulcă bălăl6ră.— — Sinimi6ra'mi nu mat tace!— 

  

  

1) Alfred de AZusset, La coupe et les l&vres. Act, Il. 
Scen. II; : 
«Venătorule, semeţe vânătorule, ce zăresci tu 6re în spa iii? Cânil met ricăie ţitr rici âna şi caută o urmă, 
Săriji, votnicI ! E copita caprej.- negre. 
Capra. negră s'a sculat! — Frum6să may este fubita mea l— Capra-negră tremură şi tugel| — Dumnedeii să' m! o păzescă l— Capra-n€gră întrece harta şi fuge în pădure. — T AŞ vr€ să ţii de mână pe draga mea Yubită. — Harta şi capra-negră trecă peste pășune : Hura! tovarăşi, isbânda este a n6stră | — Mult 'mY e frumâsi Yubita şi dulct î may sunt ochit 1» 
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Inimă, fii răbdătâre 

Ca pământul sub picidre, 

Pân' ce pulca bălăidră 
S'o întârce 'n luncă iară, 
Cu cel putu de căpricră!!). 

Puica s'a întors în luncă; ea a înfrânt şi a 
sdrobit inima poetului mai răi decât crudul v6- 

nător când sfâşia fără, milă sînul căpridrei şi a- 

tuncă, tot dînsul, tot de Musset, . mlădiindu'şi lira 

pe un ton mal duios, ado' ți aminte, amice, cum, 

în câte-va versuri răpedi şi armoni6se, adevărate 

mărgăritare picate din acel corn de. poetice îm- 

bilşugări ce i r&vârsă suava lui musă într'o fru- 

mâsă n6pte de malu, cum scie, dic, a schiţa în 

trecăt, o întrâgă elegie venătorescă : 

" Suivrons nous le chasseur sur les monts escarp6s? 

La biche le regarde;, eile pleure, elle supplie, - 

- Ba bruyâre Vattend; ses faons sont nouveau-nâs ; 

Il se baisse; il Vgorge, il jette ă la curse . 

Sur Jes chiens en sueur son, coeur encore vivant 2, 

  

1) Poesit populare ale Românilor, adunate şi întocmite de 

Vasile Alecsandri. Bucuresci. 1865, pag. 225. 

2) Alfred. de dlusset, La Nuit de mai: 

__«Urma-vom vânătorul pe munţii rîpoşt? 

Ciuta îl privesce ; ea plânge şi se r6gă, o 

" Culcuşuy de burient o aşteptă ; Yegil îl sunt de curând născuţi, 

"EL se plecă; o înjunghie şi aruncă în predă ” 

Cânilor asudaţi inima”! âncă vite».
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Sărind cu ciuta şi cu capra, din pisc în pisc 
şi din stâncă ?n stâncă, cine 'ne opresce acum de 

a ne strămuta până şi în munţii noştri? 
Aci ne aşteptă Venătorul. Carpaţilor, pe care 

sa cercat al cânta într'o lungă baladă descrip- 
tivă, un muntân român, un câmpulungân, carele 
fără înduoi6lă a gustat plăcerile şi ostenelile vâ- 
„nătârii de munţi şi a resimţit în sufletul săi 
tâte învitetorele fremete ale vieţei de plăi6ş. Dâca 
natura Var fi înzestrat cu darul de a spune pre- 
cum simte, d N. Rucărânu ar fi făcut de sigur 
un cap d'operă nemuritor. Dar sei că are româ- 
nul o vorbă care cam dice că acolo .unde. nu este 
putinţa, la ce "% e bună voinţa, ?. | 

Cu tâte acestea, în balada Vânătorul Carpa- 
ilor sunt imagine care se văâi a fi fotografiate 
“de pe natură, Păcat că ai aspectul tern al foto- 
grafiei şi nu coloritul viu al vieţei ! . Sunt şi ex- 
presiuni n6oşe-românesci de o originalitate pre- 
'Gi6să, care ari lui ca nestemate într'o frumâsă, 
salbă, de versuri armoni6se, . | 

Subiectul baladei este fară îndoislă conceput 
cu o bogată şi ades6 fericită varietate, căria din nenorocire cititorul se vede silit ay duce merei |. 
Jalea, ; căci pe tot minuţul el simte în sine min: tea învrăjbindu-se cu urechia. Ei unul mărturi- 
sesc că, pătruns fiind de măreţele dorinţe ale poe. tului, am încercat un fel de simțimânt dureros, vădend cat de Pudin limba, şi versul aii venit în 
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ajutorul puternicei sale închipuiră, al nobilelor sale | 

aspiraţiuni. De ce nui pâte omul tote câte le 

doresce ? Dar, vai! sunt pugini, fârte pugini aceia; 

Non omnia possumus omnes 1). 

O chiămare către vânători, la revărsatul Qi- 

lei, deschide şirul neregulatelor, şi capricioselor 

strofe, scrise în versuri albe. 

Uşor ca însuşi cerbul păşâsce vânătorul 

Pe coma cărărată piciorului.de munte. 

In pâlele'i se 'ntinde câmpia strălucindă, 

De mii de briliante ce versă aurora 

Pe gâna'i rourată. pe verdile e! bucle. 

El trece pe muscelele însmăltate cu flori su- 

ave ; apoi păşesce tăcut; pe sub bolta întunecată, 

a fagilor şi a frasinilor, unde murmură isvorul 

şi unde cântă merla, grargorul şi sturdul. De o: 

dată ânsă vânătorii se oprescii : 

„Atârnâţi, feclori, merindea 

Sus pe ramure de arbori! 

. Yacă urma căpridrei 
Prâspâtă, de astă nopte; 

E culcată *'n faca costel 

S6u în higtul 2) dintre plaluri.— 

Batăi6şi, pe fuga 'ndată ! | 

Vântul bate de minune! 

1) Virgilii Eclog. VIIL v. 63: «Nu toți putem t6te».. : 

2) «Padure jună şi forte dEsă». N. R. Be
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Laiaţă bătala sus din piscuri; 
Veniti trâmbă cam spre vale, 
Drept la, fagii cel înalţi; 

Acolo ne ţinem noi. 

De veţi augi copoil 

Peste vo! trecând în dosuri, 

Să tăceţi, să nu daţi gură, 
Căci se ?ntorct cu ea îndată; 

“Sciţi că trage tot în jos, 
Şi atunci să înteţiţi! 

Îute la pândă, la ţiitori! 
Coprindeţi bine din muche ?n vale! 

Şi curmătura să nu r&mâte! 
Şi treceţi unul peste pâriă !* 

Bătalia” acum începe şi iarăşi înceteză. 
Ab!6 s'audă copoil pe vârfuri depărtate ; 
Dar treci, se lasă ?n scapăt, şi pare că vânatul 
Cu cânii împreună sai dus pe altă lume. Tăcut acum e totul; muntânul nici nu mişcă ; In muta” aşteptare se uită Pa sa umbră Din ce în ce crescândă, şi timpul el m&soră, 
Şi tar s'auaă copoil. Ca fulgerul de tute 
Sosescă din muche *n vale, din vale iar în muche. Bătalia: reîncepe; mere se întețesce: 
Chefnitul ') e aprope; cât colo frunda sună, Saci co detunare, tot sgomotu 'ncetâză. 

  

  

1) < Lătratul copolului când este pe urma vânatului. Când vânatul adică ursul, mistrețul sc lupul vulnerat stă pe loc ca să facă resistenţă, atunct nutnay copolul latră, şi acesta, în lim- bagtul vEnătoriei, se dice : daţi cânit. Tot astfel latră copotul şi tot astfel se gice când el a închis Capra-ntgră în colţ sti ani- nătâre». N. R, 
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Din fundul văi” adiince, cun pas mal rar, dar sigur, 

Cu esa” respirare, se vede venătorul | 

Măreţ, alegru, sprinten, ce” aduce pe' al săi umeri 

Pe svelta căpridră şi pe pământ o 'ntinde. 
a 

Dupe aceste versuri, care pe lângă ori ce 

alte merite, ai mai ales pe acela de a se pre- 

senta adesâ sub forma limbagiului vânătoresc al 

muntenilor noştri, dupe aceste versuri vine des-“ 

crierea, orelor de repaos: focul. de bradi strălu- 

cind n6ptea prin pădure, ghicitorile şi iresurile 

rostite până să se gătescă cina, în sferşit som- 

nul ce vine, când începi ochii „a ved6 cam sus 

găinat. o 

" Canâ apoi răsare din noii sârele, venătorea 

reîncepe. i 

__ Alte 'duoă strofe, dispuse într'acelaş chip, 

împlinescii partea curat vânătorescă şi negreşit 

cea mai interesantă a, baladei. Le vom mai tran- 

scrie numai pe ele, însoqite cu notele lor filolo- 

logice şi patriotice, căci urmarea, până la sferşit 

ne înstrăin6ză cu totul de viaţa vânătorilor. Per- 

qendu-se, când în zadarnice doruri dupe timpil 

patriarcali şi eroici ai Domniilor -străbune, când 

în amarnice mânii în contra influențelor străine 

ce r&sbatii în ţeră prin căă ferate și prin batele cu 

vapor, balada ne face să simţim atunci, în mod 

obositor, tâte neputinţele musel câmpulungene. 

Abis dâca întracel chaos de idei străine subiec-
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tului şi de versuri anevoiose, ne mai deştâptă 
cât-va descrierea furtunei care 

Răsbubule p'în bradii ce guleră ca, şerpil, 

s6i deca ne mai înviie amintirea -mendruțelor 
cărora vânătorul le destină câte o „cetină frum6- 
să de brad verde, neuscat“, drept semn 

"că, vânătorul 
E ca bradul neschimbat :, 

Să ne intârcem ar. curenă şi cu plăcere că- 
tre dinsul. 

Curi6să idee a. avut d! Rucărânu de a în: 
curea pe bietul Vânător al Carpaţilor prin Eisen- | bahnul lui Strussberg Şi prin Kaiserlich- Koniglich- 
Drivilegirtul Dampfschiff ! Îa mai bine să'1' rugăm 
a ne fi domnialui âncă o data călăuză spre a ne duce prin “aninătorile, prin tudele, prin înfiurcibue rile şi prin colțanii, unde se ivesce, sfioţ s6i în- grozitor, vânatul de la munte. 

Venătorul se opresee: 
»Jos; copii, pe brânci cu toții! 

1) Acest ultim Pasaglu' 1 am credut necesariiă aici pentru duoă cuvinte: ântâr ca să completez forma poesiei mele. atât - de variabilă, şi al duoil€ ca sx dati o mică desminţire acelor autori sei filosofi romanţiari, cari aă gis că vEnăterul nu pâte - ama, N.R,
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Audir&ţi şuteratul 
Caprel-negre printre stânce ? 

Ne-ai ulmat; dar sunt aicâ. 

Drept Vaninători vă duceţi, 

Şi vedeţi de le liăaţi vântul 

Ca nici una să ne scape! 

Tar în udele!) din facă! 
Se ţinii cerbili, stai şi urşi; . 
Daţi la câni îndată drumul! 

Fuga sus la 'nfurcitură ; 

1) <O grămădire de arbort răsturnaţi a căril numire de- 
«rivă de la un vânt fârte furios ce bate ma! în acelaș timp, din 

«mal multe părți, şi pe care vânăterit munteni l'a numit 7zudă, 

«pentru că, ducând mirosul de pe tot locul de la om la venat, 

" «acesta îl ulmă, fuge și se depărteză, astfel că tâtă osten€la vE- 

«<nătorului rămâne în van. Cuvântul dar este simplu şi natural ; 

«acest vânt trădând pe vânător, a meritat fârte bine numirea de 

«udă s6ă trădetor.—Sublim resultat al religiunii ortodoxe în ţă- 

«rile române | Țăranul cel ma! simplu, fără carte, fără instruc- 

cţie, fără educaţie, necunoscând decât necesităţile şi nevoile sale 

«scie prin limba părinţilor săl, ce a audit şi înţeles pe tâtă gioa 

«în biserică, singura lu! scâlă; scie, dic, că Iuda a vândut pe 

<Filul luf Dumnedeii, mântuitorul lumii. — O Dâmnel! dâcă acef 

«bărbaţi ce ne aii format acâstă limbă, sancționând'o mai ânter 

«prin biserica n6stră, sunt în imperiul tăi, între sânții tăi, pri- 

«mesce tu acestă lacrimă de recunoscinţă, ce pică pe aceste rân- 

«duri şi o transmite lor prin angelil tăi! Fă, Dâmne, ca în se-! 

«colil secolilor 'să dicem: Dânne, fil cu no! şi nu Domine, esto 

cnobiscum | Fă, Dâmne, ca în t6tă dimintța, şi.nu Zemanetia, să 

elXudăm numele tăi! Ține-ne, Dâmne, tar! în credinţa, şi nu 

«credentia, tal Atunci provedinţa ta ne va mântui l> N, R,
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Alergaţi la creerl 1) unul, 
Unde ese 'ncornoratul 2). 

Altul rămâneţi la strungă 

Unde trage, sciți, desculţul 3); 
Dar vedeţi, coprindeţă bine . 
armele vă primeniţi !; 
N6mţul*) bate.... a'nchis capra 
In colţanul cel din vale; 
Eu alerg.pe fuga 'colo; 
Fiţi deştepţi la ţiitori!« 

În Yugi gonescti copoii, spre vârf el se 'ndrepteză, 
Din ce în ce chefnitul mat mult se. înteţesce. 
Un trăsnet se aude ; un altul îl urmâză 
Şi tot se mal repetă, Apoi un r&cnet mare 
Cutremură pădurea şi sguduie şi munţii, 
lar cânii bată într'una, gun sgomot formidabil 
Din ce în ce tot cresce, şi detunări teribili 

- Din ţeve fulminante, r&sună în ecouri . 
Din stâncă până 'n stâncă, din vale până *'ntr'alta; 
Se perdii, în depărtare.—Se face-apol tăcere ” Şi nu se mal aude decât murmura surdă, 
A riului din vale, decât svolândul şuier 
Al bradilor, ce trece, se perde” peste goluri, Dar ne'ncetat revine ca undele de mare. 
— 

1) «Pădurea cea: mat înaintată s 
unde apol -se începe golul culmi 

2) «Cerbu». N. R. - 
3) <Ursub. N. R.. 

«Nume ce se dă may ades€ de ţăran! cânilor de vânat. Fac acesti explicaţie ca să nu 
vom întâlni met încolo». NR. 

pre vârful muntelui, de 
inante». N. R. : 

se confunde cu un al. nâmţ ce 
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O pausă. .... şi iată pe budur) vânătorul 
Descinde ?ncins cu capra; iar alţi! ajungi acolo 

Cu cerbul 'şi cu ursul şi cu colţat mistrețul. 

E mare bucurie şi mândru vânătorul !?) 

Negreşit, că tabelul ce s'a presentat, la ochii 
scriitorului a fost măreț ; inima'i a, bătut cu tă- 
rie la, acele splendide privelişti, la -acel sgomot 

formidabil, urmat de tăcerea, prin care se au- 
dea numai surda murmură, a, rîului din vale şi 
gulerul ' bradilor - clătiţă ca undele : mării! Păcat 

ânsă că musele gel6se nu sai îndurat ai încorda 

lira pe un ton maj melodios ! | 
Aş vre pe când mi se desfăşoră dinainte 

minţii uimite privelişti aşa, de răpitâre, ca să aud, 
ca prin vis, o musică plină de farmec, bună- Gră, 

ca cea, din opera, Guilom Tell a lui Rossini, şi mai 
ales ca acel minunat cor de vânători, care, după 

ce a trombiţat pe un ritm vioiu şi alegru, fan- 
farele de chiămare, se perde apoi cu vuet armo- 

nios, prin tainica resonanţă a, codrilor de bradi! 

VI. 

Ce minunată interpretaţiune a vieţei venă. 

toresci este, în adevăr acâstă măi6stră melopee, 

  

1) «Un fel de stâncă mare şi cu Gre care vegetaţie nere- 

gulată, unde capra-ntgră se ține ma! adesă». N.R. 

2) A. Rucărinu, Modeste încercări poetice originale şi tra-
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odă scrisă în acea limbă fără rost, ale cării su- 

nete modulate prefiră în inima, omului, mai lesne 
decât ori ce cuvinte, şi dorul şi veselia ! Se pare 
că, din înduoi6sa amintire a, duoă cântice,' culese 
p6te chiar prin munţii Elveţiei, dintro arie co- 
imună din cele care ce cântă vesel pe trâmbița 
de venătore, şi Gintr'un melancolic lied nemțesc 
pe care ţăranii germani îl gâlgâiescii (judelu), 
adunaţi în cor, marele compositor italian a sciut - 
să plămădâscă, acest, cap. d'operă al musicei de 
venătorie. O... : 

Dar Rossini a intrat cel din urmă pe calea, 
în care alți mari musicanţi îi apucase înainte. 
| Bătrânul Haydn, părintele acelor simfonii ger- 
mâne pe care tu le urăscă aşa de tare, Hayân, - 
la vârsta de 68 de ani, puse capăt sutimilor sale 
de composiţiuni musicale, prin oratoriul numit 
„Cele patru timpuri ale anului, —die Jahreszeiten, — 
în care, recapitulând tâte amintirile vieţel sale, 
simplă şi simţitâre, bătrânul maestro cântă, pe 
rond, cu instrumente şi cu glasuri omenesci, tâte 
bunurile şi tâte plăcerile de peste an. Când a- Junse la timpul tOmnei, unchiaşul obosit nu se 
= 

ducţiunt. Bucuresct. 1873. pag. 56-70. — Titlul ce dl R. a dat “cărţi! sale este de naturi a desarma critica; dar no! aci, punân- du'1 alături cu corifet ar literaturei, ne am simţit siliți a! croi „un locşor de care nicf Cunoscuta. grale modestie să nu: se în- spăimânte, nici . ilustra campanie , în .care se. află să nu. se pâtă „Scandali, 
:
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sfii a îmbuca, bărbătesce trombiţa venăt6rescă şi 
tot sciu âncă să mlădieze prin simpatica, şi naiva 

dulceţă a geniului său, stilul musical cam piper- 

pe care Vaii denumit, în ţările occidentale, cu po- 
recla comică de stilul perucelor, — Zopfenstil, — şi 
care la noi sar dice: „de când cu Nemţii cu 
c6âăi, 

Cam tot pe timpul când Haydn scria în 
„Viena, oratoriul Celor. patru timpuri, un composi- 
tor francez, carele a înzestrat : scena lirică cu. 

„multe opere frumâse şi care a compus imnuri 

şi cantate patriotice pentru revoluţiunea; de la 
1793, M6hul a dat patriei sale, în uvertura ope- 
rei Junele Henric, le Jeune ' Henri, o încântătre 

simfonie v6nătorescă. 
Cele duoă naţiuni musicante ale Buropel mMo- 

derne, Italienii şi Germanii, contestă neîncetat 

Francezilor geniul acestei arte. | 

Asemen cestiuni nu se desbatii cu puşea în 

mână, și, fiind-că noi acuma ne aflăm la venă- 

-târe, timpul nu ne Y6rtă ca să apărăm aci pe 
Boieldieu, pe Auber, pe Hal6vy, pe Gounod, pe: 

Fâlicien David, nică chiar pe acel sublim genii cu 

totul francez al israelitului german Meyerbeer. 
Tot ce putem spune de o cam dată, în materie 
de musică vânătorâscă, este că Francezii ai a- 
vut şi ai păstrat din timpi străvechi,— de prin 

secolii feodalităţii chiar, precât se scie, —o mul-
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țime de cântice vânătoresci, pe care slujitori spe- 

ciali le sunaii pe cornuri, în petrecerile -sgomo- 

tâse ale regilor şi ale castelanilor. Fie-care epi- 

sod al vieţei de venătâre, fie-care solu de fâră 

luată în gonă, fie-care moment al Gramei cine- 
getice avea cânticul s&ii consacrat şi tradiţional, 

ca semnalele milităresci. : 

Ții minte că întrun timp când, departe de 

toți ai mei şi cu sufletul adânc întristat, -trăiam 
întrun colţişor al Franciei, pe malul unui rii şi. 
în vecinătatea unei mari păduri, în. tote serile, 
la ora când aburii înălțându-se de pe apă înce 
peaii a înegura orizontele amurgit, un 'sunet de 
corn răsuna, de pe malul opus al rîului şi repeta, 
câte va ori d'a, rondul una din acele fanfare v6- 
nătoresci, al căror ritmu iute şi chiar glumeţ, 
pare că se îngână cu vibraţiunile melancolice şi 
prelungite ale instrumentului ce le produce. Nw'mi 
place, amice, a'mi repurta mintea câtre momente 
aşa înorate ale trecutului ; dar, din minutele pe 
care în singurătatea de atunci le -socoteam de o 
potrivă cu secolii, numai acelea îmi erai mân- 
gâiose, când vocea cornului. îmi legăna audul în 
sunetele cadențate ale - semnalului: de vânătâre. 
Pe tonurile duise şi întunecate ale trombiței me- 
talice, se juca, cu o veselie săltăr6ţă, melodia, cân- 
ticului frances, şi atunci, în mine, audul şoptea 
inimei mâhnite, neaşteptate cuvinte âs speranță 
şi de bucurie. Cat votu trăi, nu: 'volu uita ce
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dulce îmi era, acel balsam melodios; el şi acum 
îmi înmoie inima de câte ori se. întâmplă să aud 

Uvertura de venâtore a lui. M6hul în care aceiaş 
« fanfară domnesce ca motiv de căpetenie şi rt- 

sare, sub felurite tonalităță, printre diverse epi- 

sode musicale pline de frumuseți; aci, artistul 

a imitat tropotul cailor ce faci să resune pămân- 

tul subt ale lor copite; aci iar, el amintesce ]ă- 
tratu: vesel al cânilor, când li se dă drumul la 

g6nă; aci, ânct, pare că, într'o dulce melodie, 
cerbul, în agonia sa plânge şi cere cu lacrimi 
fertare de la neimblândiţii săi duşmani. Dar ace- 
ştia, spre a, "ȘI deştept merei în suflet o. nouă 

ard6re, repețesci din cornuri cunoscutul :semnal, 

pe care tot francezul îl scie şi "1 cântă pe ri- 

turnela poporană:. „Tonton, tonton, tontaine 
tontoni€ 

Dar este 6re - vre o idee pe care spiritul glu- 

meţ al francezului să n'o fi dat, — cum am dice 

noi, — pe pârlitură ? — „Cântă, venătorule, a — dice 
poetul popular al Franciei, — „cântă prin crânguri 
şi prin câmpii, cântă mereii refrenul tăi de ve- 

nătore: Zonton, “tonton, tontaine, tonton !:— Pe 

când tu vânezi cerbul din pădure, altul mai isteţ 
veneză în culcuşul tăi; tu: ii urma ciutei şi 
altul a gingaşei tale neveste; tu dai chioriş în 
fi6ră, şi altul face cu ochiul tinerei tale so- 

Gire, pe care tu ai părăsit'o, tenerce conjugis în- 

III. 25,682. a . 7
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amemor 1), ca să baţă codrii. De aceia, când te vei 

întârce, mândru, cu cornoratul a casă, unflând 

sunetul cornului tăi, ia ascultă cum acel pri: | 

mejdios păcălitor de Bâranger îţi va întorce pe 

franquzesce dicătârea românului : „ce scie satul 

nu scie părbatul 1% 

i „. Chasseur, tu rapportes la bâte 

n Et de ton cor enfles le son. 
Tonton, tonton, tontaine, tonton! 
V'amant quitte alors sa conquâte 

Et le cerf entre ă la maison. 
Tonton, tontaine, tonton *). 

Lăsăm pe francezi să vidă şi se glumâscă i 
chiar şi e b&trânele, pe 'frumâsele lor arii de |! 

  

T) oratii, Carmin. 1. L.-v. 25. 
„o see Manet sub Jove. frigido 
Venator tener conjugis immemor, 
Seu visa est catulis cerva fidelibus, 
Seu rupit teretes Marsus aper plagas, 
Cs. .. .. Stă sub cerul friguros 
Venătorul uftându'şi tânăra sogie, 
Sâi că cânit luY credincioși ai zărit o clută, 
“Sii ci mistrețul marsic a năvălit î în holdele roditâre». ! 

2) Chansons de Btranger : La double chasse : 
<Venătorule, tu aduci dobitocul 
Şi unii sunetul cornuluY tăi | 

Tonton, tonton, tontaine, tonton! 
Atunci și amantul plecă de la tubita sa : 
Şi încornoratul intră în casă la tine, 

“Tonton, tontaine, tonton !»
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venăt6re, de care ai sciut aşa de bine să, se. fo- 
losescă, francezul M6hul, în uvertura sa, şi pe 
care nu le a, despreţuit, cu vre o tre-deci de ani 
mai în urmă, nici italianul Rossini, în Guilom 
Telul săi, şi să ne oprim un minut, între ace- 
ste duoă modele de musică v6nătorâscă, asupra, 
unei opere de acelaş natură, în care se resumă, 
tot geniul naţional al Germanilor. Preischiitz, .sâii 
Liberul Vânător, e titlul cap-d'operei teatrale a 
lui Weber 1). Fantasie întunecată de ridicole cre- 
dinţe diavolesci, simplitatea cea mai naivă în 
viaţa, reală, simţimântalismul cel mai idealist în 
dorințele inimei: iată. din ce este compus su- 
biectul operei, şi simpatica muzică a lui Weber, 
aşa plină de suave melodii, pare. că netedesce 
cu o' suflare lină, t6te asprimile, tâte nesăbuitele 
ciudăţii ale unor aşa, discordante. contraste. 

Chorul din al treilea act din Freischutz, în 

1) Fran. Zoh, Haydu, născut” la Rohrau în Austria, la 
anul 1732, a murit la 1809; el are 527 composiţiuni instru: 
mentale ; oratoriul <Die Iahreszeiten> este din anul 1Soo.— 77. 
Mâhul s'a năseut la Givet, în anul 1763 şi a murit la 1817. 
Opera <Le Jeune Henri» este compusă la 1796.—C, 17. IPeber 
născut la Eutin (EHolstein) în anul 1786, a murit în Londra la 
1826. Opera <Freischiitz> este din 1822.—Giachimo Rossini s'a 
născut la Pesaro în italia, la anul 1792 și a murit în Paris la 
1868: cea dupe urmă operă a lui, adică <Guilom Tell> Sa re. 
presentat la anul 1829. o ARI
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-care venătorii proclamă, că nimic pre pământ nu 

“se pâte asemui cu plăcerile vânătoriei, . 

Was gleicht wohl auf Erden dem Jigervergniigen, 

este compus pe un'ritm mai pugin variat şi are 
o melopee mai pucin măr6ţă decât cânticul ve- 

nătorilor din Guilom Tell, dar nici: originalitatea, 
nici gragia nu "i lipsescii şi caracteru'i diferă, cu 

totul de fanfarele vânătoresci -ale francezilor. Pe 

sub candida veselie a melodiei, sbirniie un acom- 
paniament surd care pârtă mintea în mistice re- 
giuni. Este fără înduoială un cânt cu totul ger- 
-man. Dar să nu te temi! poţi să ”] asculță fără 
frică; n'ai să găsesci întinsul nimic din acea 
lângedă, şi sârbădi, monotonie a unora din cânti- 
cele nemțesci, pe care românul a .caracterisat'o 
cu porecla batjocoritâre de tararaoa nenulaă. 

Deca fisrele arii fi şi în dilele nâstre tot așa 
de simţitore la, plăcerile delicate ale armoniei, pre: 
cum "erai în timpii bine-cuvântaţă ai vestitului 
diriuoso. şi tenore-sfogato Orfeii, negreşit că ele - 
ari veni singure să, se preds de bună-vole! celor 
cari. le arii executa, în rariştea unei păduri r&su- 
“nătbre, -un concert simfonie compus din tâte 
cap-d'operile de musică, v6nătorâscă, despre care 
îă vorbiiu, aci în trâcăt. Dar vai! se vede că de 
când pe bietul Orfei "1 a imat Offenbach în 1% 
păr, însăşi fisrele, scârbite de a, veds scăpătarea, 
gustului artistic la, bipedi, 'Şi ai luat lumea în
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cap, sai să&lbăticit cu totul şi astăqi este mai 

mult decât sigur că, dâca sar ispiti cineva să 

cerce a instrumenta şi a vocalisa -prin. codri, 

musică, clasică, precum este uvertura lui M6hul, 

s6ii oratoriul lui Haydn, s6i chiar şi chorurile. 
lui Weber şi lui Rossini, urşi, lupi, mistreți, 

vulpi, cerbi, ba chiar şi iepurii arii apuca o în- 
dată la picior, împreună: şi cu venătorul lor, 

dâcă cum-va acel vânător sar întâmpla să. fie 

„amicul. mei, autorul. Mamualuută românesc de 
venătorie. | 

Cu tâte aceste n'a fost în tot. da- -una aşa | 
Mult mai încâce de timpii fabuloşi ai păţitului 
amant al Euridicei, şi chiar în regiuni lipsite de. 

castelani feodali şi de sunători de fanfare,- în 
țări depărtate, asiatice, pe care. noi le socotim de 

păgâne şi de barbare, musica, a. fost precuită 
ca 0. neapărată auxiliară a petrecerilor venă 

torescj, , 

Primesce, te. rog, pentru un moment, să ne 

întârcem cu vre o cinci-spre-dece sute de. ani 
mai înapoi, pentru ca să ne încredinţăm cum că. 

„YEnătorile cu acompaniament de orchestră nu 

sunt, precum sar put crede, o deşârtă închi- 

puire a imaginaţiunii mele pugin. v6nătoresci, ci 
că din contra, cele mai măreţe să&rbări cinegetice 
aii fost însogite, chiar din vechime, ci concerte 
instrumentale şi vocale. Consideră tot de o dată 
că acâstă nouă digresiune pe câmpul artelor din.
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antichitate, o fac şi .pe dînsa numai şi numai 
întru cea mai mare laudă şi glorie a artei v6nă- 

toresci, şi mai ales nu uita că pentru ca omul 
să facă un lucru bine, trebuie mai ântâi de îcte 

să albă multă, fOrte multă, răbdare; de aceia şi 

înţelepciunea poporului te învață ca să „prindi 
epurile cu. carul“. | 

Negreşit că pentru ori care scie 'să ţină un 
condeiu cu trei degite şi pentru ori care din acei: 
scriitori ce nu s'a pătruns că scrisul trebuie 
să fie numai o urmare cugetată a. gândirii şi a. 
studiului, fârte lesne le vine de a scrie currente 
calamo, despre ori ce materie, sciută s6ii necu-. 
noscută .lor. Îi vedi, nepricepuţă plagiatori ai a- 
tot-sciutorului Pic de 1a Mirandola, tratând cu 
„uşurinţă de omni re scibili et quibusdam aliis bă 

De va fi vorba, de musică, apoi îţi opăresci 
tot într”o leşie pe Rossini cu Offenbach, pe Auber 
cu un re care Soupp6, fabricant de operete la 
Viena, pe Meyerbeer cu Lecocg, un alt imitato- 
Taş parisian al caricaturistului operei; şi apoi din acea căldare, îţi scotii la, lumină învățături şi po- 
PIN : 

1) Nobilul italian Pic de la 
învățase la Versta de dece ant tot 
la duoă-decr şi trek, 'se lăuda în 
re scibili, de tot cela ce se pâte 
de ant. May minunaţi în sciință 
scriitori 'de acum vorbescii nu nu 
dar încă şi de câte-va altele, 

Mirandola, născut la 1463, 
ce se putea sci pe atunci şi 

Roma că pâte vorbi de omni 
sci; el muri la vârsta de 31 
decât minunatul italian, mulţi 

mal de tot cela ce se pâte sci, 
“de guibusdam aliis.
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veţe pentru formarea şi dirigerea unui Conser- 
vator naţional de musică. 

Dar cu atâta ar fi-pugin! Grâznie | orbesce 
ura pe Gmeni şi mai ales pe supărăciosul nem 
al scriitorilor, genus irritabile vatum 1). Pa 

- Avem dinaintea ochilor o spăimentătâre do- 
vadă despre acesta. Sunt, în ţâră la noi două foi 

literare care sia al jurat, neîmpăcată, ură şi mânie; 

Duoi Joui se întărită, şi fulgerul jos Dluibă 1% 

Convorbirile literare de la Iaşi muşcă carne vite, 
când găsescii, în Revista Contimporană din Bucu: 
rescă; jar acesta, 

Tantzne animis colestibus ir!) 

împinge urgia până 'ntratâta, încât, spre a. de- 
făima chiar şi titlul rivalei sale, tipăresce cu li- 
tere negre pe hârtie albă, subt acelaş nume 
duşmănit de Convorbiri 4), felurite poveşti vred- 

nice de vânătorul cel cu coda vulpii, în care se 

dice, între altele, că la anul 1852 d! Pantazi 

1) Zloratii Epist. II. n. v. 102, - 

2) Heliade, 20 decembrie 1843, în «Curierul de ambe 

sexe> Period. IV. „ - 

3) Virgilii Anei, I.v 15: <Incape atâta ură în suflete 

ceresci l> 

4) «Revista Contimporană> » Anul II. No. 4. 1 aprilie 

1574, pag. 324.
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Ghica, deşertând într'o seră, prietenesce, pahare 

de Chably, de Chambertin, de Champanie şi de 

Xeres, într'un cabinet la Caffe (sic) Anglais din 

„Paris, împreună cu Alexanâru Dumas tatăl şi cu 

Alfred de Musset, — ai r&posat, sărmanii, amân- 

duci şi nu mai poti mărturisi, — după ce du 

“lea, istorisit multe şi m&runte despre literatura, 

musica, instrucţiunea şi politica României, dupe 
ce le a, vorbit. prelarg despre dascălul Lazăr, des- 

pre Alexandru Vodă Ghica, despre mitropolitul 

Dosofteju, despre Tudor Vladimirescu, despre 

meşterul Manole,. despre Ianache "Văcărescu şi 

„despre alţii mulţi câță în Christos s'aii botezat 
pe pământul românesc, în sfârşit a bine-voit a le 
citi şi poema populară „Inşiră-te Mărgărite de 
V. Alecsandri“. — „Să nu se uite că acestă con- 
versaţiune (între dvi! Pantazi Ghica, Alexandru 
Dumas tatăl şi Alfred de Musset) se petrecea la 
anul 1852“, chiar dupe cum spune nota autoru- 
lui (pag. 835), şi că d! Pantazi Ghică le a citit 
atunci, precum dice „în limba franceză, dupe 
textul românesc“, poema, Inşird-te Mărgărite, pe 
care ânsă d! V. Alecsandri a compus?o la Mir- 
cescă tocmai în anul 1856, adică cu patru ani în 
urma, vestitei ei citiri de către d Pantazi Ghica, 
şi apoi a dat'o la lumină, pentru ântâia sră, în 
Revista Română din anul 1862. (pag. 160—166). 

| Pe limba venătorâscă, în casul de facă, sar 
dice că autorul articolului Convorbiri din Revista
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Contimporană „a vândut pelea ursului, pe când 

ursul juca âncăd prin. pădure“. Dar între scriitori 

nu este ca între vânători. Loc de joc nu încape, 

Şi, horresco referens !1) cât despre mine, (ăi, mă 
cutremur de o r&sbunare literară ca acesta. D'aş 

fi măcar cunoscut cu redactorii Convorbirilor din. 
Iaşi, le aş da de sigur povaţa ca să schimbe cât 

mal curând titlul foiei lor, pentru a cărui ruşi- 
nare s'a, jertfit cu atâta Jepudare de sine însuşi 

dl Pantazi Ghica, 
' Trăind âns8 cu totul înlăturat de asemens 

crâncene lupte, eii, amice, când şeriit câte ceva, 

scrii mai mult pentru a mea. proprie plăcere, 

- fără de a cugeta răi la alţii, — afară pote numai 

de astă dată, când m'am apucat a scrie pentru 

păcatele tale. -Decă ânsă chiar şi tu mă vei învi- 

novăţi cu tot dinadinsul că m'am întins pr6 mult 
cu scrisul, şi că fac aci pr6 mare cheltuislă. de 

citaţiuni de prin autori străini, apol îţi voiu 

răspunde că acelea, — mai tote, nestemate culese 
din salbele bosaţilor, — le presar pe sărăcăci6sa 
mea, screre ca s'o mai înţolez şi să "i dai şi ei 
ceva preg; iar dâca nu scriii scurt şi coprindător, 
se vede că, răi s6i bine, nică ei, ca mulţi alții, 

nu m&. pricep a face într'altfel. - 
Aşa dar, supus blând la o nouă osândă, fea-te 

binişor dupe mine şi vino să ne îndreptăm paşii 

1) Virgilii dEneid. II. v. 204.
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- Tătăcitori tocmai subt pâlele munţilor din Kur 
distan, pe calea care duce de la Bagdad la Ha- 
madan, acolo unde este stânca sterpă şi rip6să, 
ce se chiamă B.sutun. Piciorul! despre apus al 
stâncei se numesce, în limba locului, Zuhh-i- Bos- 
tan, adică bolta grădinei. Grădina de o cam dată, 
lipsesce, — şi unil erudiţi crediă că aci vorii fi fost 
vestitele grădini atârnate în aer ale Semiramidei 5, 
cure chiar dâca odinidră ai fost aci, apoi acum 
au sburat cu totul în aer; — dar bolta este în 
fiinţă şi pe zidurile ei se vădii nenumărate sculp- 
turi săpate nu pr6 adânc în pâtră şi pote chiar 
odini6ră colorate. Să le descriem tote, nu este 

  

1) Piodori Siculi Bibliotheca. histor. II, 33: 
săverși aceste lucrări, Semiramida, în capul unel oştiri nume- r6se, Întreprinse o expediţiune în contra Megilor. Sosind în faga muntelui Bagistan, ea își aştdă acolo tabăra şi face o grădină care avea duoi-spre-dece stadit (may mult. de duo! kilometri) în ocolul ef; era pe o câmpie şi coprindea o fântâni mare care da apă pentru plante.. Muntele! Bagistan, 
Joue, formeză una din laturile acestet gră 
rip6se, înalte de şepte- 

<Dupe ce 

care este consacrat -lul 
dink, prin stâncile sale 

spre-dlece 'stadit (ca la 2350 metri) şi tă- Yate drept. Semiramiâa puse să scobâscă pictorul acestor stânck şi să sculpteze pe dinsul chipul eY înconjurat de o sută de streji.. Ea puse si sape pe stânci o inscripțiune cu litere siriace, în Care se dicea că Semiramida, prămădind tot bagaglul şi tâte uneltele oștirii sale întrun singur. moriman, făcuse dintr'însele o scară pe care s'a urcat pSnă în vârful munteluY>. — D'Anville şi de Sacy ai credut că aceste Cuvinte se poti aplica stâncelor de la Bisutun. 
!
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treba n6stră; pe noi ne atinge numai cele d6uă 
mari scene de pe păreţii laterali. Intradevăr, pe 
una, se vede .o vânătâre de mistreți; pe cea-l- altă, 
mai ştersă, este o vânătâre de cerbi. 

Stilul sculpturei, 6re care amănunte archi-: 
tectonice şi chiar costumele şi usurile figurilor 
representate ne înlătură de la prepusul că vom 
fi avend aci dinaintea ochilor, imaginea petrecerilor 
cinegetice ale vitezei amazone asiriane, ale regi- 
nei Semiramide, 

di cui si logeo | 

Che suggor dette a Nino, e fu sua 'sposa; 

- Tenne la terra, che "1 Soldan corregge. 1) 

1) Dante, Divina Commedia. L'Inferno. Canto V. Pasagtul 

întreg despre Semiramida dice: v. 52—60: 

La prima di color, di cui novelle - 

“Tu vuoi saper, mi disse quegli allotta, 

Fu imperatrice di molte favelle. 

A vizio di lussuria fu si rotta, 

Che libito fe licito in sua legge, 

Per torre il biasmo, in che era condoua. 

EI & Semiramis, di cui si legge, 

Che sugger dette a Nino, e fu sua sposa; 

Tenne la terra, che "1 Soldan corregge. 

«Cea d'ântât din acelea despre care tu vrei să aib! cu-. 

noscinţă, — "ml. dise el atunci, — a fost împărătăsă a multor 

limbi. La viţiul desfrănăril a fost așa dedată încât nerușinarea 

fu Yertată sub stăpânirea e! până "'ntr'atâta încât însăşi a cu- 

tezat să Yea asupră'şi blestemul în care căduse. Ea este Semira-
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Gendul ni se repârtă mal bucuros asupra 

acelor puternici despoți ai Persiei, Şapurii, Hor- 
muzii, Khoşruii, Firuzii, Tejghirdii şi alţii, cari, 

din: vechia lor cetate a. Ctesifonului, aprope de 

Bagdadul de acum, supărară mai bine de trei 
sute de ani pe împărați romani de s6ma,. lui Au- 
relian,- lui Teodosie, lui Justinian, lui Eraclie; 
asupra, acelor mânării şi luxucşi Sasanidi, cari se 
închinau focului dupe legea, lui Zoroastru, clădeaii 
„palate gigantice acoperite cu sculpture şi cu po: 
leieli şi înmuiaii în fir-şi în petre scumpe hal- 
nele de. pe dînşii şi hamuturile de pe caii lor. 

Veânăt6rea, luptă cu firele, alergările cu caii 
Şi încordătura, arcului eraii visele de aur cu care 
se desfătau ei, atât în fiinţă, cât; şi în priveliștea |. 
armelor, vaselor, uneltelor şi podobelor ' cu ase- 
menea, scene, pe care meşterii şi artiştii lor le 
reproduceaii mereii , în: metaluri şi în petre 
scumpe 1). Subiectele de venătâre, infăgișate cu 

  

 mida, despre care se citesce că a dat să sugă lul Ninu, şi apol '! a fost şi sogie. Ea stăpânea ţera pe care o cârmulesce acum Sultanuls, - - 
1) Arta persană din tira pul Sasanidilor a fost fârte pugin 

studiată ; ea merită âns& o atenţiune specială, având pe lângă aspectul imposant al producţiunilor antichităţit asiatice, racter de energie şi de mişcare pe care: 
operile Elenilor şi Romanilor, 
Siastice din Europa posedă vase, 
vate, de stil sasanid ; dar mat cu 

un ca: 

a împrumutat de la 
Multe musee şi tesaure esle- 
monede şi petre scumpe gra- 
semă în Museul Ermitagtului
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o vioiciune, cu o mişcare, cu un foc nespus potii 
fi privite ca una din însuşirile caracteristice ale 

artei Sasanide pe care o admirăm adi în câte-va 

pregidse obiecte de lux ce aii rămas din acele 

epoce depărtate, prin colecţiunile de curiosităţi 

artistice ale Europei, şi pe care o înt€lnim în 
sculpturele de prin diferite ruine ale Persiei, lar 

mai ales pe stâncile de la Bisutun!). 
Ambele vânători de care avem aci a vorbi, 

Sunt coprinse în d6uă cadre pătrate, închipuind 

ţarcuri îngrădite cu taraci, de care stai aternate 
zăveze ori perdele, spre a încinge tot ocolul unde 
se petrece vânătârea; Proptele. şi mănunchi de 
tufiș, legaţi cu fringhii, sprijină şi întăresci taracii. 

Intr'unul din âmbele cadre, locul alese o 

mlaștină cu stuf şi cu richită, în mijlocul căria 
a rămas o lumină de apă netedă, cu pescişoră şi 

  

din Sanct-Petersburg sunt nenumerate plăci şi ornamente de aur, 

representând lupte de animale şi vânători, care acestea tâte s'aii 

găsit prin movilele din Rusia asiatică meridională. — Vegi în. 

Annali del! Instituto archeologico, vol. XV. 1843. pag. 9S et 

sq., articolul dlui A. de Zongptrier, intitulat, <Explication d'une 

coupe sassanide», în care descrie un tas de argint al ducelui 

de Luynes (astidi la Cabinetyl de medalii din Paris) represen- 

“tând o vânătâre sasanidă și reprodus în <Monumenti inediti», 

vol. Il. pl. LI. 

1) er Porter, Travels in Georgia, Persia, Armenia, an- 

cient Babylonia, -ete. (London 1822). Vol. II. stamp. 63—64. — 

E. Flandin et P. Coste, Perse ancienne (Paris) Vol. I. stamp. 

10—13.
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cu păsări plutitre întrînsa. Un şireg de ele- 
fanţi, mânaţi de cornacii ce .-" încalecă şi " îm- 
boldesci, gonescii din dumbravă turme nenumărate . 
de mistreți cari, în fuga mare, cu riturile în- 
tinse, cu colții ascuţiţi, cu spinarea încovoiată şi 
cu codiţa sumesă, dai năvală prin l6să şi prin 
mocirlă. În două luntri masi: şi adânci stai în pi- 
că6re, câte. un vânător uri6ş cu capul încoro- 
nat, cu veşminte bogat ornaţe şi cu arcul în 
mână ; în prâjmă-le caâi pe brâncă gliganii şi vie- 
rii săgetaţi. Dar atât în aceste două luntri prin- 
cipale, cât Şi în alte duoă mai mici ce însocescii 
pe ale regescilor vEnători,. şedii jos, cântând din nisce harpe în formă, âe dreptare şi cu dece corde 
fie-care, bande de femei musicante; într'o a cincea, luntre sunt cântăreți cari: suflă. da. *n-picidrele, în flaute. T6te vasele sunt, cârmuite de câte duoi veslaşi cari, cu lopeţile spumegă facu apei. Pe muchea, cadrului se vede cum mistreţii ucişi sunt transportaţi pe spinarea elefanților, Şi apoi cum slujitorii îi înjunghie şi "i despintecă.. 

A duoa venăt6re,. cea. âe cerbi, este cu mult mai .confusă ; figurile pe alocură: pari a fi neis- prăvite. Tot ansă se vede pe ici'şi pe cols$o împrejmuire de zăbrele şi de stofe aternate, for. : mând 0 arenă cu duoă Porţi, păzite de „câte duo strejari ; cerbii intră în alergătore prin .p6rta din drâpta Şi sunt urmăriţi de' venitori ; un “călăreț may mare la trup, în SGna, calului, trage cu ar-
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cul întrinşii ; alţii -mulţă, mai mici, se ţin şi ei 
gonina, dupe vEnătorul principal. Cerbii se po- 
ticnescii şi cadi la pământ câna ajungi la fundul 
ţarcului ; dar ciutele, ferite de un alt călăreţ cu 
trup mare, scapă singure pe cea-l-altă pârtă, 
avend la gâtul lor un arcan cu c6rdea falfâindă. 
Pe laturile cadrului, se vede, de o parte: cum se 

adună şi se păzescii cu elefanţă turmele de cerbi; 
de altă parte cum cerbii ucişi prin munți pădu- 
Toşi se încarcă pe spinarea cămilelor. 

Dar mai mare şi mai presus de toți actorii 
tabelului şi ca privitor liniştit al acestul specta- 
col animat, stă călare regele, cu arcul atârnat 

de gât şi adăpostit subt o umbreiă rotundă pe 

care "i o ţine d'asupra, capului un slujitor. Im- 
prejurul lui cântă o numerâsă orchestră, aşedată 
de tâte părţile, care pe jos, care pe o estradă înăl- 

țată cu scară. Acolo sunt şi harpiste, ca la, venă- 
t6rea, de mistreți, Şi cântăreți cu flautul, cari şedii 
turcăsce cu picidrele încrucişate sub dînşii, şi 
trombiţași, şi toboşari, şi muscalagii cu naiul, cu - 

dalraoa, cu cimbalele, cu diblele şi cu surlele, pote 
chiar şi cântăreță din gură ; întrun cuvânt, avem 
aci o bandă numerâsă de lăutari, 'representată 

cel puţin prin duoă- deci şi cinci. de .personugle 

cu instrumente variate, lucrând toţi. din mâni 
Şi din. plămâni ca să încânte pe răsfițatul Şah, 

în pomposul şi trufaşul săi repaos. Te las să 

"tă închiputesci' ce kef şi ce mândreţe!
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„Ore ce dici? nu se pricepeail bine regii Sa: 

saniqi a vena mistreţii şi „cerbii ? 

A pluti lin pe apă şi din sigurul adăpost al 

luntrii, a săgeta, mistreță, pe când audul îţi este 

răpit de' dulcele cântări ale unei armoni6se ple- 

iade de ine acuatice, jată o realitate sasanidă 

cu mult mai încântătâre decât basmul primejdi6- 

selor Sirene ale lui Omer şi decât visul amă- 
git6rei Loreley de pe țărmurile negurâse ale 

Rinului! A Ă 
A privi de subt umbră şi la sunetele unui 

concert d grande orchestre, peripeţiile unel g6ne 

şi unui măcel de cerbi, iată. âncd o petrecere sa. 
„__sanidă, care negreşit. că nu este tocmai de de- 

spreguit. | | 

Nu rămâne înduoială că regii Sasanidi.ai 

fost, 6meni cu gusturi nobile şi delicate, de vreme 
ce le a plăcut şi.de a vâna în sunetele musicei 

„Şi de a ved6 representate. în sculptură şi cu co- - 
lori, asemenea petreceri venătoresci. o 

Rămâne numai să ne batem capul spre a 
afla deca musicanţii lor: şi. mai cu 's6mă dâca 
vestitul cântăreţ Barbaud, carele -răspândea în 
palatele marelui Khoşru Anurşivan, cel cu sufle- 
tul mărinimos, „note mai dulci decât privighet6- 
rea“, erai în comparaţiune cu Hayda, cu Mshul, 
cu YVeber şi cu Rossini, ceta, ce sculptorii de la 
Takh-i-Bostan sunt facă, cu artiştii moderni cari 
ai înfăgişat pe pândă. scene de venătâre, bună-
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Sră cu P. Rubens, -Fr.: Snyders, Filip Wouwer- 
man, Fr. Desportes, J. B. Oudry, J. E. Ridinger, 
Horace Vernet,. Edw. Landseer Şi alţii... 

VII 

„Dar lată acum, fără, veste, un noii orizont 
artistic ce mi se deschide, tot pe tărâmul vână- 
toriei! Dă! când plâcă omul la vânătâre, nu scie 
de unde "i sare Yepurile! Am dis. pent aci multe, 
— ba chiar pr6. multe, — despre litere şi' poesie, 
despre sculptură şi musică ; am dis şi câte-va 
despre gravură, întru cât acestea tote se atingi 
de arta cinegetică ; dar nu sciă 'cum.s'a întâm- 
plat de: a rămas pictura cu totul înlăturată din 
cărarea, mult cotitei mele colinde de vânător- 
holnar. Cade-se 6re să o lăsăm cu totul uitării ? 
„.. Nar fi o nedreptate, un afront ce am face 

de buna: nâstră voie. vânătoriei, când am .ne- 
socoti drepturile ce ea, are la născarea a âncă 
unia din cele patru pod6be' artistice - ale geniului 
omenesc ? aă e 

- Am găsit prilej de a spune “cum omul, -în-. 
veselit s6i jalnic la -vânătore, a simţit gustul .de 
a cânta, în elegii şi în ditirambe poetice, şi în 

fanfare melodi6se, vitejiile şi neajunsurile sale, 
ba chiar şi: a'şi aduce aminte cu'dor sâi cu . 

mândrie de drăguţa de a-casă. : ” 

III. 25,682, - 8
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Am pomenit şi de acei sălbatici ai periodei 

glaciare cari, în lungile lor răgazuri aii născocit 
arta, sculpturei,. sgâriind pe 6se, pe petre şi pe 
corne, profile de dobitâce antediluviane. 

Uita-vom acum a dice că, — dupe cât se 
pâte bănui, — tot o aplecare de acelaş fel a fă 
cut să:se nască Şi pictura, ? 

Dâr în casul de facă, nu din dovedi plastice 
vom pute culege o asemenea sciinţă. Filologia ne 
vine aci în ajutor şi ne arată că în limba Ele- 
nilor, a naţiunii celei maj artiste din antichitate, 
„pictura, se chiama, foyeagpia, adică, scrierea you 
pia, animalelor ră» tă. 

Acum, dâca sar scula cine-va şi ar dice 
că aşa, vori fi tâte acestea, dar că animal nu vrea 
să dică vânătore, şi că “săpăturile” din „pescerile 
Acuitanei, precum. Şi denumirea, caracteristică a 
picturei la Eleni ai raport numai la fiinţele în- 
sufleţite în genere, Şi nu, în particular, la luptele 
lor, care provinii din instinctul venătorici, atunci 
ne am vede siliţi să mutăm judicata la, tribuna: 
lul lui Darwin, carele dupe teoriile sale fisiologice, 
ne va dovedi că lupta, pentru existenţă, adică 
“Concurența vitală, este unul din cele două prin: 
cipii fundamentale ale universului şi că ori ce fiinţă pre lume trăiesce Şi se desvâltă, numai şi 
numai fiind-că a biruit în acestă luptă, adică a fost venător şi nu venat. El va adaoge pâte, spre a "Şi completa teoria, ci vânătorului norocit îi
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rămâne şi dreptul exclușiv de Selecţiune naturală 
adică de a 'Și alege, dupe al săi plac,  sogie sâi 
sogii (precum se şi simte) şi că, — scurt Şi co- 
prindător— viaţa întregă a universului se resumă, 
în aceste ducă cuvinte: Pânătore şi Amor! '-: 

Pornind daci, cum 'să nu credem că, tot ce 
e bun, mândru şi frumos pre lume s'a născut; 
din aventuri amorâse şi din porniri vânătoresci? 

lată-ne dar asiguraţi şi despre originea, pic- - 
turei. o a 

Însă spre a nu abusa peste măsură de Qi- 
cala, grecâscă a împăratului August: Xrrside foa- 
dos! ') să dăm îndată năvală în pictura, cu su- 
biecte vânătoresci. Mi s'a urit; mie scriind ; dar 
ție citind!!! | a 

Când vine vorba, despre vre una din frumâ- 
sele-arte, şi mai cu s6mă despre pictură, noi, în 
lumea modernă, ne gândim numai decât la Ita- 
lia. Acolo pare că, 'Şi a găsit; acâstă artă şi lu- 
mina cu care se împacă mai bine, şi formele în 
care se resfaţă mai bucuros, şi tiparele dupe care 
se mlădie mai cu înlesnire. Nu sciii pentru ce 
rEsunetul numelor lui Rafael, lui Corregio, lui Ti- 
țian, lui Paul Veronese pare că ajunge la aud cu 
vibraţiuni mai răpedi şi mai sonore decât ale lui 

  

1) Suefonii Vita Octavii Augusti XXV, El spune că acest 
împărat avea obicetu a dice că este tot-d'a-una ma! bine ca omul 
«să se grăbescă încetinel> — Festina lente! — 

8*
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Rubens, lui Rembrânt, lui Poussin şi ale tutu- 
ror pictorilor dela Nord. 

„Fără înduoilă' ânsă, acesta este o nedrep:- 
„tate a minţii n6stre şi cei din noi cari jubescii 
vânătârea şi artele ce aii sărbat'o, arii fi cel 
dântei cari sarii căi şi sarit vindeca de o aşa 
greşită aplecare, 'când arii cugeta, că în tâtă acea 
gămadă de artişti ilustri, cari aii aşternut, trei 
secoli de a 'rândul, toți păreţii Italiei cu nemu- 
ritârele lor picturi, nu s'a, găsit măcar unul care 
să se fi. dedat a zugrăvi mai cu plăcere scene de 
vânătbre..”. : Ş | 

“Spre a găsi în Italia picturi v6nătorescă de 
un merit re care, în număr mai considerabil, 
trebuie să, ne repurtim în timpii antică, pe când 

„se vede că: artiştii pompeiani şi romani aflaii 
mai multă, mulţumire de a, decora zidurile cu su: 
biecte representând luptele 6menilor cu figrele şi 
cursele ce ei le întindeaă. . E i ă 

Printre picturile antice de acâstă natură ce 
Sai păstrat până în timpii moderni, datorim o 
înduoită, atenţiune acelora din sala mormântală - 
ce s'a. descoperit la 1674, acum: tocmai ducă 
sute de ani, întrun mal de pe calea Flaminia, 
la o mică distanţă de Roma şi în care se aflaii sarcofagele lui Quintus Nasonius Ambrosius şi al 
femeii sale, Nasonia, Urbica, urmaşi, după cum se crede, ai nenorocitului poet Ovidiii Nasone, 
carele a murit exilat pe țărmurile sălbatice ale
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Mării-Negre, fără ca mâna, dibace pe  cârăele 
lirei latine, să se fi putuţ deprinde a încorda ar- 
cul sarmatic, 

“Moris an oblitus patrii, contendere discam 

Sarmaticos arcus, et trahar arte loci?) 

Un interes înâuoit | se” l6gă de picturile din 

  

1) Ovidii Pontica |. v. v. 59—50:: 

<Uitând obicetele patrief, învăţa-voru 'să încordez 

Arcurile sarmatice şi trăi-votu dupe chipul locului? .. : 

„ Poetul Ovidiii a petrecut anii săf de exil și a murit în cetatea 

Tomi, pe Marea N6gră, care fără înduolali era la satul Ana- 

dolktol, aprâpe de Klustenge. Vei 4. Papadofulo Vretos, La 

- Bulgarie ancienne et moderne. (St. Pâtersbourg, 1856) p. 119—146 

şi 186.—S'a făcut multă desbatere în trecut despre situaţiunca 

cetăţii Tomi şi despre mormântul lut Ovidiii, pe care mat mulţi -. 

arii fi pretins a ?1 fi descoperit în deosebite locuri ale: Ungarici. 

Podoliei şi Rusiet meridionale. Veq! pentru acâstă cestiune, viața 

luf Ovidiii, scrisă de 7. JZasson (Amsterdam, 1708) şi de Caza- 

lerul Rosmini (Milan, 1821); disertaţiunile <De Ovidii exsilio ct 

sepulchro» (de Radener şi de Vi7lenaye) în ediţiunea completă 

şi anotată a operilor poetului, publicată de N. E. Lemaire, (Pa- 

ris, 1824) vol. VIII; şi A.. Dezille, Essai sur Pexil d'Ovide. 

Paris, 1859). — In Demetrii Cantemiri, «Descriptio Moldavie 

(ediţiunea latină, tip.. de Societ. Acadein. Român. '* Bucuresci, 

1872), sunt câte-va frase şi mal: multe note desvoltate -ale ilu- 

strului autor asupra locului de exil al Iul: Oyidiii, pe. care unii 

Vaii cregdut a fi Akermanul sii Cetatea. Albă, alţi! Chilia, 

amânduot în Bucegul Basarabict. (Cap II, pag: 9. — IV, 

„pag. 19—21). m
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mormântul Nasonilor:), fiind-că, pe de o parte ele 
sunt din cele mai bune printre puginele rămăşiţe 
ale artei picturale din antichitate şi pe de alti 
parte, fiind-că scenele vânătoresci representate în 
ele ne punii dinaintea, ochilor curise moduri de 
vânătâre. Mi 

Aceste picturi ocupaii patru compartimente 
pătrate pe tavanul boltei Şi corespundeaii fie-care 
cu câte o grupă de duoă figuri alegorice, simbo- 
lisând cele patru timpuri ale anului. Cu primă: 

„V6ra se îmbina, vânătorea, de cerbi; cu vâra cea 
de lei:; cu tâmna, cea, de -pantere şin fine com- 
partimentul . iernei era ocupat de o vânătâre de. mistreți 2), A E 

Cele duoă ântti, adică vânătârea, de cerbi Şi de lei, se petrecii în păduri îngrădite cu zăbrele. Un câne gonesce un cerb Şi o ciută, urmăriţi şi de un vânător pe jos, carele opresce de sgardu numită copula, pe un al duoilea, copoiu. Alt vână- 

1) Picturile din bolta Nasonilor nu mal există în fiinţă ; ele all fost:ânsă publicate de Bellori, Le pitture del sepolcro de Nasoni, disegnate et incise da Pietro-Sante Bartoli e des- critte. Roma. 1680. in folio stamp. XXVI-XXIX.—Vegi şi «Oeu- vres choisies des peintres de Vantiquită, - Paris, . 1846,» stamp. 101-104. 
: | . . : 2) Acest al patrulea compartimen deschiderea bolter. Desemnul publicat altă descoperire făcută la 1672 în Ro riane, sub muntele Celius. 

t s'a dirămat îndată dupe 
de Bellori este dintr'o 

ma, în “grădinele Serto- 
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tor cu sulița, pândesce animalele la marginea ţar- 
cului. 

“Vânătorii de lei sunt mai numeroşi; ei au 
toți paveze mari rotunde, din dosul cărora se 

ascundă, lipiţi unii de alţii. Una, din ficre se ră- _ 

pede întărîtată asupra acelor mişcători păreți de 

metal ; dar cea-l-altă a isbutit a dobori jos pe un 

vânător şi 11: strivesce sub propriul lui. scut, 

pe care ea calcă cu o fer6să mândrie. 

Tot cu paveze şi cu ţ&pâie, venavula, sunt 
înarmaţi şi venătorii de pantere, cari închidi şi 

rostogolescii pe animal întrun cerc de: scuturi 
late şi solide ; var ei şi mai mult se bizuie, spre. 

a prinde şi a ucide fiâra, pe o cursă în formă de 

ladă pătrată în fundul căria. ai pus o oglindă. 

Pantera, turbată de mânie, îşi zăresce de o dată 

chipul restrânt pe faca luci6să a sticlei;_ea stă, 
şi se miră, 

1 i. Ba tresaro, decât socul ei ze- 

firul mal răpede ; mânia cr pe tâto strălucitârele ci pete 

se resfiră şi, gata a înghiţi în adânca ol gură po vână- 

tor, ea se opresce dinaintea chipului el. resfrânt, în o- 

glindă€ *). Re . 

1) Claudiani de Raptu Proserpinx, Il. v. 262-268: 

„remit illa marito 

Mobilior Zephyro, totamque virentibus iram 

Dispergit maculis, jamjamque hausura profundo 

Ore virum, vitrez tardatur imagine(Q form
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apoi se asvârlă, răpede “spre dînsul şi iat'o prinsă 
în capcană, unde o ajunge la sigur darda venă: 
torului, care sta pitit, d'asupra, oglindel. | 

În timpii noştri, oglindele slujescit venătorilor 
francezi ca să prindă, nevinovate „ciocârliă, ] Dovadă 
că în tot dauna şi pretutindeni, oglinda cu min: 
cin6sele”i : strălucini,. ameţesce şi pe vesela păsă- 
rică, .şi pe fira sălbatică, şi pe naiva Margareta 
a lui Faust, a 

„ Ahlje ris 
De me voir si belle en ce miroir! 1) 

şi. pe bătrâna, cochetă, care, “în doru'i plin de pa rapon, trincănesce Verdi şi uscâte, bună-6ră ca versuri de acestea :. te 

——— 

  

1) Aceste versurf franceze sunt din libretul operei Faust pus pe musică de Gounod ; în drama originală a lut Goethe, o- glinda . Margaretei este însemnată numai ca un joc de scenă; apol şi vecina Marta deşteptă cochetăria tinerel fete cu aceste cuvinte ; 

<Komm du nur oft zu mir, heriiber, 
Und leg'den Schmuck hier heimlich an ; Spazier ein Stiindchen lang dem 'Spiegelglas voriiber, Wir haben unsre Freude dran ; > — 

<Vino 'tu mat des pe la mine încâce | Şi pune aci pe ascuns pod6hele pe tine. Primblă-te ca o oră pe dinainte, oglindei, Şi să vedi ce mulţumire o să avem şi 'dintr'atâta», 

DO
 
O
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Plângi, oglindă, plângi cu mine! 

Nu găsim ce mal câtăm! 

Când mă văd acum în tine, 

Amânduo ne niristăm, 

Tu văduşi, văduşi, oglindă, 

Frumuseţea 'mi r&sărind, 
Şi cu *ncetul eclipsândă, 

O vedi Iarăşi apuinăl! 

În zadar colori silite, 
Frumuseţi de *mprumutat ; 

| În zadar sunt îngrijite 
Nisce flori ce s'a uscat!!). 

Dar ce stăm să ne bocim cu baba, în sti- 
huri vrednice de ale ei „colori silite, frumuseţă 
de *mprumutat“. Deca e vorba de: oglindă şi de 
amăgirile ei, să ascultăm mai bine cum ciripesce 

musa „plină de muri şi de dulcâţă“ a clucerului 
Alecu Văcăreşcu, lucefăr trecător din secolul din 
urmă; pe care s'aii grăbit a'l stinge duşmanii 

gloriei românesci, chiar în dorile vieței sale şi 
în primul susur matutin al poesiei n6stre na- 

ționale. 

13 <Cocheta bătrână la oglindă», poesie pe care a publi- 

cat'o,—nu pre sciii de ce, — Lord Stanley, în eleganta.sa carte: 

«Fleurs de. la Roumanie, recueil: de possies anciennes et mo” 

dernes. Hertford (Angleterre) 1856>.—Se vede că filoromânul 

englez n m'a voit să uite, printre florile României, nici chiar 

«Nisce - “Mori ce s'aii uscat l»
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Pote că strofele ce am să transeriă nu voriă 
fi tocmai la locul lor aci, în fumul de praf de 
puşcă 'cu care ei tămâiez de-o-cam-dată cartea 
ta, dar în tot casul, fragedul archaism al acestui 
„cântic de lume“ va, fi ca o sorbitură de apă lim- 
pede şi r&cor6să, dupe hapul de trudnică, Şi bă- 
bâscă, versificaţiune ce te făcuiu să înghiţă: 

Oglinda când “ţi ar arăta. D'aceia nu da cred&mânt 
Îutrâeă frumuseţea ta, „ Oglindei, co cu scădământ 

Atunci şi tu ca mine, 1ță faco "nşelăciune 
Teat închina la tine. Şi tot minciuni îti spune, 

N'ar fi mijloc să to privesci Ci câtă eşti să scii de vrei, 
Asemen6 după cum eşti, Dă cred&mânt ochilor moi, 

Și idololatrie . . Fiind-că nu to *nş6lă, . 
Să nuw'ţi aduci tu ţie! Nici facă vre o greşâlă; 

Ochii în ca când "ţii arunci, În ot to cată să to vedi De tot se 'ntunecă atunci, Întocmat po cât luminezi Şi de to şi arată, Și dintr'a lor vedere Iar nu adovorată, Vedi câtă at putero! 

Credo”, săracii, când îţi spunui 
Că numat ţie so supună, 

Şi că tu eşti din fire 
A lor Dumnedeire! 1) 

PIN . 

'1) Poesiile lut fear Văcărescu, 
tata lut Iancu Văcărescu, 
vre o câteva s'aii păstrat 
poctului le adunase şi, 
isbuti a le publica. Viaţ 

fitul banului Iănăchiţă şi 
sunt cele mai multe inedite ; abi6 dâca 
în memoria vechilor lăutari. Ânst fitul 

deca va vre Dumnegleii, peste puşin votu 
a acestut poet, perdut, — omorît negreşit 

a
 

m
.
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Acum, dâca lumina oglindei, în nestatornicia 

„reflectelor/ sale, ne a preschimbat priveliştile v6- 

nătoriei în imagine amorâse, noi să profităm fără 
zăbavă de învăţăturile lui Darwin, şi, din sfera 
Selecțiuniă naturale, să, ne înapoiem lărăşi privi- 

rile asupra Concurenţei vitale. Acesta ne va fi cu 
atât mai lesne, cu cât al patrulea tabel antic, cel 
care representă vânătorea de mistreţ, ne face 

să intrăm cu totul în focul acţiunii vânătoresci, 

în medias res. 

Un vier uri€ş fuge urmărit de un călăreț, 
cu două sulițe în mâni, de alţi patru vânători cu 
țăpâie şi cu săgeți, de câni, unul liber şi altul 

oprit de sgardă; în faca vânatului se presentă 

doui jună, unul cu arcul încordat, celă-l-alt cu 

sulița, îndreptată spre fiâră. . Toţi alârgă, toţă 

strigă, toţi sunt aprinşi de cea mai fierosă tur- 

bare). De nu sarii deosebi, pe subt acestă miş- 

În exil, — în vre o cetate de peste Dunăre, la vârsta de 32 de 

ani, e un întreg romanţ, pe care am de gând să "1 povestesc 

când votu scâte la lumină poesiile ce aii mal rămas dela dînsul. 

Nu mă tem a dice că pânt acum nici un poet român n'a avut 

ma! mult foc şi mal multă gragie. Aceste cualităţi răsarii scîn- 

teletâre, prin lhmba învechită şi une ori adi chiar ridiculisată a 

versurilor sale. | 

1) Tâte cualităţile acestet picturi şi pâte char mal multă 

mişcare, mat mult foc, se găsescii întrun baso-reliev antic din 

Muscul Capitolin, la Roma, (sala împăraţilor), în care se vede 

un vier uri€ş împresurat şi atacat de şâse vânători și de trei
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care, sobrietatea de linii a artelor antice şi 6re 
care imperfecţiuni de forme care denotă o epocă 

de scădere, s'ar put6 crede că acest episod a 

„fost schiţat de penelul energic al lui Rubens, 
Căci şi acest domn al pictorilor flamand a 

zugrăvit scene de vânătorie, în care fi6rele sălba- 
tice, mistreți , tigri, lei, ba chiar ipopotami şi 
crocodili, intră în luptă cu omul. Sunt ânsă mai 
ales scene fior6se, în care geniul "semeţ, al ma: 
jestrului a dat vânătorii un caracter cu totul 
eroic s6i tragic, . deşteptând admiraţiunea, atât 
prin spăimântăt6rea, încăierare. a luptătorilor, cât, 
şi prin energia poselor, prin vîrtoşia muscula- 
turii lor şi prin vioicăunea coloritului!). 

"Un fior îţi trece prin vine când vedi întrun 

    

cânt. Un june, de la spate, a tras cu arcul într'însul ; alţi doul, 
din care unul pâte fi Meleagru, își înfigti lăncile lor în ştlele lui; 
i femele călare, — p6te chiar Atalanta, — îl isbesce şi ea cu 
sulița; în facă”! un birbat ma! în vârstă, — Telamon, se crede, 
— rădică baltagul ca să *1 lovâsciă',în creştet. Un servitor a 
cădut sub dobitoc, oprind de sgardi un copotu; cel-l-alţi doui 
câny,'din care unul molos, saltă ca-să:"] apuce de rît. Acest 
frumos monument pârtă numirea mistreţului din Calidon, 

1) Petre Paul Rubens, 
mande, născut în Colonia la :1577 şi mort la 1640, a produs, printre sutimi de tabeluri de tot felul, câteva subiecte de vână- 
tre, care se află adi prin galeriile de la Munic, Dresda, Mar- 
silia şi în câteva colecţiuni particulare din Englitera ; apot sunt de la dinsul și o. mulțime de desemne cu subiect e vânătoresci, chYar şi în colecţiunea Luvrulut, , 

cel mal mare pictor al scâlef fla- , 
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tabel al lui :Rubens, pe un cavaler numid sfâşiat 
de creştet şi de-umăr, de către un lei puternic 

care i a sărit în cârcă şi s'a stercit pe şoldul 

armăsarului negru ce se rădică îngrozit pe pici6- 

rele'i de dinderăt. Fiâra aurie muşcă, din umărul 
călărețului; un r&cnet grâznic ese. din buzele căs- 

cate ale acestuia; faca "i e învineţită de spaimă 

şi de durere; ochii îi sunt holbaţi; din mână îi 

scapă lancea. 

- Dar aci artistul a trecut peste hotarele v6- 

nătoresei; căci ne u pus subt ochi o dramă de 

cele care, şi dâca aţiţă vitejia eroilor, ' ânsă în- 

ghiaqă,. îndrăznâla simplilor vânători. Acestora, le 

place. ca cel. pugin printre primejdii, să se între- 

v6dă isbânda lor. Numai în asemen6 cas, se pote 

aplica cualificaţiunea de “curat vânătoresc, unui 

tabel s6ii oră cărui alt obiect de artă. Acolo unde 

fisra remâne învingătore şi vânătorul este sacri- 

ficat, se pâte dice că artistul a eşit din sfera, 

artelor v6nătoresci şi opera lui inspiră un interes “ 

de gr6ză care sfâşie totă armonia -regulelor cine- 

getice; - aceia. este,. o “îotă, discordantă în niusica 

vânătoriei, o greşelă de -ortografie în 'grama- 

tica, ei. | | N 

In 'secolul nostru, un pictor francez cu. ta- 

lent de frunte, Horace Vernet, a reinoit în pân- 

dele pe care a zugrăvit vEnătorile de lei şi de 

mistreți din Algeria şi din :Sahara, emoţiunile 

unor scene în.care primejdia, situaţiunilor j6că
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un rol de căpetenie; dar fiind însuşi el vânător, 
s'a ferit, de a comite incorecţiuni anti-venătoresci 
ca Rubens, şi tabelurile lui, aşa vrednice de ad: 
mirat, aii tâte. acel caracter câre chezăşulesce 
în tot d'auna venătorilor, o. superioritate măgu- 

“litore asupra fi6relor vânate!). ” 
Un tabel de vânătâre africană al lui Horace 

Vernet e ca o povestire a, vestitului oficer fran- 
“cez Jules Gerard, carele în ui-spre-dece ani pe- 
trecuţi în Algeria, a împuşcat; două-deci şi cinci 
de lei şi a câştigat astfel: meritata poreclă, de 
pucigătorul leilor“ 3). Chiar basme ari fi cate 
povestesce vânătorul şi câte zugrăvesce artistul, 
tot pare că te scuturi la idea că omul se j6că 
aşa, lesne cu viaţa sa, pentru un simplu gust de 
venător; dar când citesci sâii privesci, mult nu 
trece şi afli sâi cel puşin: ghicescă: că, ficra cea 

  

1) Zlorace Vernet, născut la 1789, 
numerâsele lut tabelurt de tot felul, alege 
el a expus în anul 1836 
matu '1833»; 

mort la 1863. Dintre 

m pe cele de venătâre: 
» «Venătârea în pustitul Sahara din 28 

la 1839, -< Venătârea de lei în Metige»; la 1855, „e Vânătâree de mullont (berbeci sălbatici) de către M. e Înt6rcerea de la vânătârea de le»; 
Sahara», A mal făcut și numer 
de vânători europene. - i 

arocant»; 
<Venătârea de mistreți în 

6se gravuri representând subiecte 

2) Țules Gerard, născut în 1817, 
în dout volume fârte interesante : 
şi «Le tucur de Lion», 
tele Adolf d'IHoudetot a 

a descris vânătorile sale 

<La Chasse au lion», 1855 
1858. Dl Alfred Poissonnier şi Vicom. 

ii scris biografia lui. 
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.primejdi6să este mai în pericol. decât omul, că 

ea, are să pice învinsă de al ei prigonitor şi a- 
tuncă îndată, încrederea, bucuria, ba chiar şi 

mândria se deşteptă tâte de o dată în inima/ţă, 
acum liniştită şi mângâjată. Atunci dici cu în- 

-credinţare : „lată un frumos tabel vânătorese 1“ 
Aceste consideraţiuni poti să'ţi pară a, fi 

idei metafisice cam confuse, — adică, cum am 

dice, dupe un termin inventat şi pus la modă 
de un vesel şi spirituos invalid al v6nătoriei, 
cam filosofie absolută 1); — ei. ânsă stăruiesc a 

1) «Filosofia absolută!» Acestă iinunată sciinţă nouă o | 

cunoscii și o preguescii câţi aii petrecut şi aii ris în vesela socie- 

tate a dlui Jancu R....., nepot al răposatului Eliad Rădulescu; 

din feluritele daruri ale unchiului, dînsul a moștenit pe acela 

n6oş-românesc de a sci minunat să păcălescă cu vorba pe cet 

slabi de îngeri. Dintre nenumăratele anecdote glumeţe ale .ne- 

_potulul săi, Eliad, întrun articol din < Biblioteca portativă > 

(vol. I[, Bucuresct, 1860, pag. 253 şi urm.), ne povestesce cum 

el a dat pe bete, într'o di, pe unul din acet lîngăi, nătângi şi 

morocănoşi de Ardeleni, cari trecii une orl din câci. de munţi în 

„cualtitate “de profesori, prâspeţi scăpați din câte un păcătos de 

gimnasiii unguresc, liudându-se că «li a fost succesu pe deplenu 

a absolvere prelectionile la filosofia, necum..şi cursurile teo- 

logali; ergo se recomândăluiescăi că 'sii batăr teologi şi filo- 

sofl absoluți>, numal . buni ca să tâmpescă cu. nesciința lor 

fumurată pe bieţii copilaşi de pe aci. Cântărind numai dintr'o 

clipă arama filosofului stii, păcălitorul nostru, viță de tergo- 

vişten bun de gură, îl luă la refec şi, Tăudându.- -se că şi dînsul 

a studiat adânc filosofia, mat ales în limba engleză, începu, ca 

probă de sciinţa şi de sistema sa filosofică, să'Y târne,. cu o lim-
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crede că, şi dâca, nu sciii -eii bine să lămurese 
aceste idei, sar pute totuşi stabili în principii 
că, precum arta, venătoriei consistă numai din 
reguli care faci pe vânător să învingă, pe vânat, 
şi nu vice-versa, -tot aşa şi operile literarii sâi 
plastice nu se poti cualifica cu titlul. de cinegetice, 
decât atunci numai câna ele prevădii neînduoi6sa 
victorie a, vânătorului, chiar şi d6ca une ori ele 
ară atrage un ore care interes de milă seii de admiraţiune asupra venatului persecutat. 

Admiţend o asemenea, definiţiune pentru tote 

    

buţie modulată pe intonări de cele” mat convingătâre, o vijelie “de definiţiuni şi de formule cam de felul următâre! ; — «Pentru “mine, domnule filosof, simţirea. este” uri “fluid individual, care redus la cea ma! simplă expresie, printr'o impulsie comunicativi, şi făcând prin hipotenusă o tangentă prin fibrele simţitive, Stră- bate prin tâte- liniile paralele ce se unescii din natura lor într'un punt, şi prin simţibilitate  produciă tâte sensaţiunile, tâte. simţi: mintele sentimentalismuluY celor! cincY simţit ce simţualmente funcţionă prin cele cincl simţuri și cadă tâte în sintesa perpen- dicularei spre a se manifesta spirituluY uman “printr'o fosfores- Cenţă supranaturală a intelectului simţitor, „ . Dupe un „val-vertej de felul acesta, bietul unguren, zăpăcit şi uluit, rămase ânsă bine încredinţat «c ritul domnu Iancu este apriât a fire cu mal absolut filosof decât dînsul, de buni samă” că âncă sciuse mintenaş a subişternere şi 'a res | picare certe materie filosofice tare încălcite, întru a cărora esenţie perceperea intelighenje! sale ncce-cum nu potuse bene a resbatere>. — Judicaţi acum » onorajt cititori, care din doul era năat tare În «filosofie absolută 1» " | i. ” 

um că onoratul și mă- 
mult mat profund şi 
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ramurile de bele-arte .care se : ocupă . cu ilustra- 

rea v6nătoriei, putem acum să trecem în. revi- 

suire pe toţi acei pictori. din. diferite scoli, cari 

se numescă mai special pictori de .venătore, .. 

Deca, Italia, şi cu dinsa. Spania, remânii mute 
la fanfarele . de chiimare ale venătorilor 1, „apoi 

EI 

1) Dicând acestea nu voim a înţelege că: nici o dată, nici 

un pictor italian săi spaniol n'a representat în vre.un tabel al 

stă, scene de vâniătâre. - O asemen€ aserţiune .ar fi forte .lesne 

de răsturnat. Dicem numa! că nict Italia, nict. Spania n'aii avut 

vre un pictor ilustru care să se fi dat într un mod cu totul spe- 

cial la pictura vânătorilor, ! 

Nu se pâte numi «pictor de vânători; boloniezul Domenico 

Zampieri, ce "I gicii şi: Dominichino, (1 581—1641), fiind-că în. 

tro di a avut gragi6sa inspiraţiune . cară a „produs frumosul ta- 

bel, de un aspect cu totul antic, ce se, numesce « Venătârea Di- 

anef» și care se vede în galeria Borghese din Roma. La marginea 

unul crâng şi pe malui une! ape, în: care se “scalaă” şi se j6că 

ducă fragede dine, - şepte nimfe - pădureţe se întrecii cu săgețile 

care de care 'si nimerescă .mat bine o porumbiță, pusă drept 

țEl pe vârful unet prăjini. Diana stă în. fund, la mijlocul pândet, 

și le arată pregurile luptei, care sunt un arc de aur şi o faretră 

de purpură. Din dosu'! alte nimfe privescii curi6se; una pe ma- 

lul apei, se descalţă; alta opresce în loc ogaril. În depărtare se 

vEdi mat multe figuri luptându-se, sunând din buclum, alergând 

și purtând, atârnată de bârnă, o căpri6ră ucisă. .La o parte se 

zărescii capetele a duo! păstori, pitiţi în tufiș ca să asiste nevă- 

duţi la jocul deiţilor... Opera Dominichinului e e plină de gragie, 

de frăgegime, de mişcare. : - 

Nu se pâte Yar numi «pictor de vânătre» nici spaniolul 

Don Diego Velasguez (1599—1660) «pintor de camera», mareșal 

şi ămic al regelui Filip IV, fiind-că în peisagiul numit <O ve- 

III. 25,682 9
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sedlele flamandă, olandeză, franceză, germană şi 
engleză r&spundi tâte la apel şi fie-care din ele 
se presentă cu unul s6ă mai mulţi artişti în- 
semnaţi, având acestă, specialitate. În Flandra, 
găsim pe Francis Snyders, amicul şi conlucrăto- 
rul lui Rubens; în Olanda pe Filip “Wouwerman, 
pictorul de cai Şi mai ales al calului b&lan; în 
Franca, pe Frangois Desportes şi pe J. B. Oudry, 
cari aii fost pictorii oficiali ai vânătorilor date de 
regii Ludovic al XIVI6 şi al XVI6; în Germania, 
pe J. Elias Ridinger, portretarul vânatului înjun- 
ghiat de pringişorii şi de grofii nemţesci din se- 
colul din urmă; în Englitera, trăiesce ancă Sir 
Edwin Henry Lahdseer, „carele a, înfipt cu pene- 
lul pe pânză, 'cele: maj frumâse şi mai originale . 
tipuri de câni englezesci Şi a poetisat mârtea 
tragică a cerbilor măreţă din pofenile înorate şi 
din bălăriile fantastice ale Scoției. - 

    

dere la Prado», din Museo de Rey de la “Madrid, a zugrăvit cu penelul săi energic şi. realist o încăierătură înfuriată de Gmeni, de cal şi de cânt, vânând mistrețul ; nici fiind-că întrun tabel din galeria naţională din Londra, unde fipureză regele că- lare cu t6tă curtea sa, a schiţat asemeni o vânătâre. de vieri; nici fiind-că în maţ multe alte portrete ale luY Filip 1V si ale infantului Don Carlos Baltazar, % a presentat în costum de vâ- năt6re, cu arme în mână şi cu cânt în prejma lor. 
Acestea sunt flori gingaşe, 

năpustit în Spania şi în Italia a 
f6re nu se face primăvera, 

"de pictură, : ” 

răsărite ici şi . cole, pe câmpul 
l artelor vânătoresci ; dar cu o 

nici cu un tabel scă ducă, o scâlă 
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VIII 

In acest şir de artişti, care se destinde peste 
un Spaţii, de trei sute de .ani, avem ca şi o is- 
torie întrâgă a picturei vânătoresci, a, deosebitelor . 
fase prin care ea a trecut ; se pare că destinele 
au voit ca, în timpii moderni, acâstă ramură a, 
artei, bogată şi variată în identitatea, ei caracte- 
Tistică, să încolţescă pe rond şi să pârte rod 
treptat în fie-care din țările culte ale nordului 

Europei, fără ca într'iînsa să se ivâscă vre un 
interval 'de amorţire. Ca ramura, aurită a deiţei 

de sub pământ, abi6 un penel consacrat Dianei 
începea a şovăi în mâna artistului îmbătrânit, şi 

altul r&sărea subt o climă vecină, ca să intreţină 
tot viie, admiraţiunea pentru estetica, venătorescă; 

, Primo avulso non deficit alter 

Aureus, et simili frondescit virga metallo.*) 

„După ce, în timp de mai mulţi secoli, vână- 
toria n'a avut alţi interpreţi plastică decât pe mi- 

găloşii miniaturişti, cari înluminaii cu poleiele şi 
cu văpsele clei6se, mulțimea de manuscripte, dupe 

care castelanii secolului de mijloc învăţai, prin 

———— 

1) Virgilii JEneid. VI v. 143-144: 

"<Rupând una, nu lipsea alta 

tot de aur, și ramura înfrundea de acelaş metal bb. 

9*
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citire şi prin exemple zugrăvite, regulele însem- 
nate în cărţi vestite pe acele vremuri, precum 
„De arie venandi cum avibus“, scrisă de împăra- 
tul Gerinaniei Frideric al Ilea, „Le livre du roy 
Modus et de la royne Racio“, „E! libro de la Iou- 

- teria que mandă „Escriver el vey. Don Alonso de 
Castilla + Leont, „Les deduita de.la chasse des 
bestes sauvaiges“ de Gaston Phoebus, pe care nu 

„Pai trecut nică. tu. cu vederea, şi ancă altele!), 

  

1) Cartea împăratului Frederic al Illea , fitul lut Frederic 
Darbăroşă (1191-1250), a fost mat ântâr tipărită la 1596 de 
Velser (Augusta, Vindelicorum, adică Augsburg), 1 vol. în 8, 
şi mal completă de Jos. Gott. Schneider, la Lipsca, 1788-89, 2 
vol. în: 4. — «Le livre du xoy Modus (et de la royne Racio)p 
tipărit mat întâi în Chambery, la 14386, în fo. got., a fost re: 
produs, cu o prefagă de Dl Elzar Blaze, "Paris, 1839, in 80, 
cu 50 stampe. Am menţionat mat sus opera lut - «Gaston Phee- 
bus>, comite de Foix. Cartea spaniolă <Libro de la Monteria», 
scrisă dupe ordinele regelui Alfons al X[lea, învingătorul Mau- 
rilor la batalia del Salado, aMost tipărită de Gonz. Argote de Molina, la Sevilia, 1582, in fol. — Votu maY adaoge la acâstă listă de bibliografie archeologică a'venătoriet âncă ducă cărți curi6se : una, fiind-că este opera unuf'rege al Franciei şi vEnă- 
tor vestit, <La chasse royale par Charles IX,: roi de France». Paris. 1625, in $0, cu stampe ; şi alta, fiind-că ne descrie vână- torile cu şoimiY, nu numai în o ccident, dar şi la Greci! bizan- tint şi la Turet: <Falknerklee, bestehend in drey ungedrukcten Werken uber die Falknerey: năimlich : 1. Das Falkenbuch (tiir- kisch).—2, “Jeoazovogiov, das ist die Habischtslehre, — 3. Kai- sers Maximilians Handschrift tiber' die Falknerey. .. aus dem tiir- kischen und gicchischen verdeutscht und herausgegeben von IIam- mer-Purgstall>. Wien. 1840, în S0, cu stampe, 
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care ai constituit: mult timp tâtă literatura şi 

t6tă arta vânătorilor,: apoi tocmai: în “secolul. al 
XIVisa, artişti: adavărață începură a se inspira, din 
subiecte vânătoresci. o . 

Am spus în ce mod, mistic sâii dramatic, Al- 
bert Direr şi P. Rubens ai conceput asemenea 
subiecte. Ei ai fost fără înduoiglă, bărbaţi de ge- 

nii, dar nu se potii numi curat pictori de vână- 
tdre. Altora, mai pugini genial, dar nu mai fără 
talent, li se cuvine un titlu aşa special... . 

Sunt aceia chiar despre cari am dis adin6uri 
că, în răstimpul de. trei secoli, din al XIVI< şi 

până acum “şi ai trecut din mână în mână fi- 

tilul învăpiiat al operilor de artă cinegetică, 

Et, quasi cursores, vitai lampada- tradunt , | 

In fruntea lor timpul a pus pe! flamanăul 
Francis Snyders 2), cel care a lucrat alături cu 

1) Zacretii De rerum natura, Îl. v. 79: Şi ca alergătorii, 

îşi trecii facla vieţei». Acâsta vestită şi frumâsă imagine o pre- 

sentase mat nainte Platon, leg. VI:: ciuedâneg lapzrddu Tov 

Atov magadidăvras ăilos 25 ălluww. . i | 

2) Francis Snuyders (1579-1649) a fost pictor al regeluf 

Spaniei Filip “JII şi al archiducelui Albert! din : Țirile-de.jos. 

El a făcut tabeluri de vânătâre, animale și nature mârte; cele 

mal principale sunt în galeriile Belvedere din Viena, Luvru din 

Paris, Ermitagiu din Sr. Petersburg, din Bruxela, Anvers, Am- 

sterdam, Haga, Munic, Dresda şi Florenţa. Venătorile lul de 

mistreţ! sunt cele ma! fafmâse. ” a ! |
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marele Rubens şi a împărţit -cu. dînsul meritul 
multor picturi în care Rubens făcea, figurele o- 
menesci, jar Snyders. animalele, fără ca, acestea, 
să dea de ruşine productele eşite din “mâna, fai- 
mosului matestru, Viaţa, care ferbe în' 6menii luk 
Rubens, mişcă. cu' acelaşi vig6re. şi pe ferele lui 
Snyders. Ochii lor scînteieză, nările lor. r&suflă, 
fălcile lor spumegă,. botul: lor căscat e'jilav de 
sânge, şi când artistul ne arâtă cânt întărâtaţi 
dând năvală asupra unui mistreţ, rupânâu'i ş6 
lele, muşcându'l de urechi, lăsând pe unii âin- 
tr'înşii spintecaţi la pământ, pare că, se şi aude 
răsunetul lătrăţurei lor, chiălălăitul lor de bucu- 
rie sii de durere, grohăitul fisrei şi sunetul cor- 
nului de venăt6re. Mai bine decat aşa, nu se pote 
reproduce cu pinsula, impresiunea, ce resimte câm- 
p&nul care, trecând prin pădure, vede de o dată 
strecurându-se pe lânga dînsul un dobitoc mare 
Şi negru, cu haita lui de dulăi, urlână în urmă 
cu turbare. 

Aci se pâte mai cu sâmă pricepe deosebirea 
ce există între Snyders, pictor din scâla fiamandă, Şi artiştii din scâla olandeză, cari ai tratat a- semen6 subiecte. Filip Wouwerman 1), spre e- xemplu, în loc de a ne duce chiar pe scena, dra- 

    

1) Fili Wouwerman 
făcut un număr considerabi 
nere mici, în care figureză 

„ născut în Harlem (1620-1668), a 
l de tabeluri de dimensiuni, în ge- 
Pretutindeni cai, şi neapărat un cal 
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melor vânătoresci, ne preumblă numai în pr6jma 

lor, arătându-ne, când pregătirile de vânătore în 
curtea castelului seniorial, când popasul în ra- 

riştea, pădurii, când vesela înt6rcere a v6năto- 
rilor isbânditori. El fârte rar ne face să fim facă 

chiar la întEmplările luptei; acelea pentru noi 

rămână afundate în zarea abur6să a peisagiului. 

Din contra, Snyders ne mână mereii pe câmpul 

de bătaie, în mijlocul : vânătrii, în sânul codri- 

lor. Cerbul şi cânii sunt actorii de căpetenie ai 

tabelului săi; minutul ce'i place mai mult a a- 

lege este acela când animalul, zădărit. de haita 

primenită, îşi lea inima, în 'dință şi se apără cu 

desperare sii sare: asupra cânilor sângeraţi, pe 

cari i a spintecat cu cârnele sale. Acela e şi mo- 

mentul cel mai dramatic, cel: mai interesant al 

vânătorii ; nesciind .âncă bine cum.are să se a- 

l6gă urma, privitorul îşi închipuiesce : că dobito- 

cul, sprinten, uşor, pe care ”] împodobescii chiar 

armele sale, va isbuti pote să scape şi de dinţii 

aprigi ai dulăilor şi de junghierul vânătorului care 

se” apropie. Dă 
Wouverman a fost; cel d'ântâi pictor . care a 

sciut să scâtă la ivelă gragia călăriei şi carele, 

  

alb. Mal tâte. galeriile publice ale Europei şi mulţi particulari 

posedă tabeluri de ale lul, care se vândă acum, —când se găsescii, 

— pe preg de 1o până la 40 mil franci unul. Tabelurile falș a 

tribuite luf Wouwerman sunt âncă şi: mal 'nurerse. -
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representând mai ades6 scene cu nobili de-la, ţeră, 

cu cavaleri galanţi, cu vânători, a făcut ca în 
pânzele sale: calul să fie în tot dauna figura de 
căpetenie ; în mulţimea, cea mare de producţiuni 
ale lui nu se. găsesce o singură pictură, în care 
să, nu se zărâscă măcar un şold de cal, iar mai 
cu deosebire un cal bălan. Aşa de mult "i a plă- 
cut a da cailor rolul. principal, încât chiar şi în 
venătorile sale, pictorul măiestru, temându-se a 
răschira interesul, mai nici o dată nu s'a ispitit 
a înfăgişa cerbul în lupta sa disperată cu cânii, 
precum ai făcut Snyders, Oudry şi chiar marele 
Rubens; el a înţeles că atunci când cerbul, în 
fuga sa, minunată, se avântă ca în:sbor, dWasupra 
rovinilor, s6ii ese din crâng şi .se ivesce un mi:- 
nut prin câmpie, cu capul uşor. plecat pe umeri, 
cu trupul şuiu şi elegant, cu .părul plăviţ,. încân- 
tător de graţie şi de luţelă, a înţeles că ar fi peste putinţă ca, atunci toți ochii: să, nu se ţin tescă asupră'i şi ca, €l:.să nu sârbă la sine tot interesul priveliştei. De. aceia Wouwerman: mai 
ades6 lasă a, se bănui v6năt6rea, sâi o schiţeză în depirtare, chiimând vederea spectatorilor asu- pra, pregătirilor şi urmărilor acestei plăceri ; el îi poftesce să asiste la Plecare, la, Beutură, la Po: pas s6i la acea vesela gustare ce se chiamă In- (ovcerea_ de la vânat. Venăţotii, aci înghită un pa: har mai nainte de a se porni, aci se odihnesc pe lerbă, verde, cu caii langă dinşii, aci iar sosesci 

a
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voioşi, sunând fanfarele lor de isbândă. Damele, 

grațios plecate pe şelele lor de catifea n6gră, se 

uită cum şoimii se răpedi în aer pe păsărelele 
spăimântate; una din 'ele s'a depărtat în taină 

spre pădure şi dupe. dînsa al6rgă, în fuga, calului 

săi alb, un gâlant cavaler, ducându'i vălul pe 

care ea 7] a uitat atârnat de craca unui copaciu; 

tocmai în fund, pe marginea pădurii, se zărescii, 

“prin c6ţa umedei Olande, cânii urmărind un cerb 

abis profilat. 

Pictorăl din Harlem, ca odinidră francezul 

Jean Goujon, sculptorul Dianei de Poitiers, a pri- 

vit vânătârea, nu ca Snyders, pasionatul iubitor 

al sălbaticei naturi, ci oglindită prin radele mai 

line ale unui prism de elegantă curtenie. 

Tot astfel, învăţăturile mândrului amic: al 

lui Rubens, trecând peste o generaţiune în min- 

tea unui alt pictor. de venătâre, francezului Fran- 

ţois Desportes 1), aii luat. şi aci un caracter mai 

pucin sălbatic, “mai potolit. Pornirile impetudse . 

ale lui Snyders se preschimbară în mişcare, sub 

  

| 1) firangois Desportes (1661 — 1742) pictor francez, scolar 

al famandului Nicasius, ! carele învățase pictura de la Snyders. 

Tabelurile lul de vânărâre, portrete şi animale, sunt destul de 

numerâse (23) în galeria Luvrului; apot se mai găsescii şi în 

museele de la Lyon, Grenoble, Rouen, Valenciennes, . Nancy. 

Vegi Ciment de 'Ris. «Les mustes de Province». — Mal multe 

casteluri regale aii fost decorate, în parte, de Desportes: Fon- 

tainebleau, Versailles, “Trianon etc. :: : ie
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penelul lui. Desportes; furia ce întipări acela în 
chipurile de animale se prefăcu, la, acesta, într”o 
vioiciune tot; aşa de veridică, dar mai puţin în- 
tărâtată.. Ce era foc şi zor pe pândele majestrului 
flamand, deveni. gracie naturală, şi vi6ie pe ale 
discipolului francez. Snyders zugrăvise, alături cu 
amicul săi Rubens, vânători la care se cerea: 0 

„inimă de vitez. ' Desportes representă, petrecerile 
venătoresci ale curţii şi ale domnilor ce o în-" 
conjuraii. Cu tâte acestea, în tabelurile lui, ca: 
racterul v6nătoresc este cu mult mai bine mar- 
cat decât în ale lui Wouwerman ; el nu se sfi- 
esce a umple un caâru întreg cu chipul sberlit al 
unui lup, apărându-se crâncen în contra unei în- 
trege drâie de câni,. cari îl înhaţă, de git, de 
urechi, de comă, de pulpe, de pre unde "1 potii 
apuca. Botu'i rînjit le arată colță ameninţători şi 
limba, de gână multă, îi ese uscată Gin gâtlej. 

Negreşit, amice, ' că, pe când te afiai scolar 
în Paris, vei fi rătăcit une-ori duminica, — când 
ploua, aforă, s6i mai ales când vântul fluiera în 
pungă — prin lungile săli ale Luvrului, căptuşite 
cu tabeluri din sc6la franceză. Nu se pote atunci 
ca tu, având fără înâuoiâlă ae “copil: instinctul - 
venătoriei, să nu te fi oprit câte o dată dinaintea 
vre unei pânde pe care se vădi frumoşi câni de v6nătore, prepelicari, copoi şi alte soiuri, stând 
cu îngrijare prin bălării, un stol de Poternichi, 
S6i sculând răpede o părechie de fasani cu pe- 

a
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nele aurii. Acela a, fost: un Desportes, dâca nu 
cum-va va fi fost o operă a lui Oudry, căci a- 

mândoui aceşti pictori "şi ai împărţit, în lunga 

lor viaţă, favorele curţii Franciei, zugrăvind tâte 

venătorile regale şi portretând pe rând toţi cânii 

cei mai aleşi din haitele de la St. Germain, de la 

Fontainebleau, de la Rambouillet şi de la Com- 

pitgne. Se dice că Ludovic al XVIS, ba şi stră- 

moşul s&ii marele Ludovic al' XIV16, se veseleali 

forte când li se aduceaii acele portrete şi le plăcea 

să recun6scă şi să "şi aducă aminte numele fie-că- 
rula, din cânii lor de vânătâre: — „Acestea sunt 

Bonne, Nonne şi Ponne!“. —:va, fi dis cu gravi- 

tate Ludovic cel mare, văd6nd cele trei căjele 

negre 'şi albe, zugrăvite de Desportes. —. „Aceştia, 

sunt; Mitte şi Turlu!“ — va fi strigat ridend Lu- 

dovie mult-iubitul, recunoscând copoii s&i, portre- 

taţi de Oudry. 

J. B.. Oudry '), care luă hotărirea de a de- 

veni pictor de vânătâre, din momentul când într'o 

di profesorul lui îi dise, v&d6nd cum schiţase un 

câne: — „Tu n'ai să fii alt ceva, decât un zugrav 

de câni!“, — Oudry, care a ilustrat cu aşa mult 

IT) ran Baptiste Oudry (1686—1755), scolar al lut Lar- 

gillizres, a gravat însuși multe desemne. “Tabelurile lui sunt la 

Luvru precum şi în muscele din Dijon, “Toulouse, Montpellier, 

Nantes, Rouen, Caen etc. Vegi Cf. de fis. Les mustes de 

Province,
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spirit şi talent fabulele lui Lafontaine, Ouâry fu 
contimporanul' sâii 6re-cum urmaşul lui Des- 
portes. Nu este tocmai lesne a deosebi unul de 
altul, pe aceşti doui artişti; modul de a vâna, Şi 
întâmplările venătrii, fiind : pe timpul lor, mai 
tot merei aceleaşi, subiectele lor de .tabeluri se 
repeţescii neîncetat; apoi amândoui fusese mai la 
acelaşi scâlă, adică, învățase de la elevi ai ma- 
-xestrilor flamandi. Cu tâte acestea, observându'i 
bine, se vădii şi deosebiri în . spiritul lor. Des- 
portes are un talent lesnicios Şi îmbilşugat; el 
vede, pricepe Şi imită natura mai mult cu o 
gragie naivă decât cu Sciinţă şi precugetare. Din 
contru, Oudry este cu mult mai priceput, mai 
dibaciu în meşteşugurile artei; el scie să împarţă 

„mai bine lumina, să, întoemâscă mai frumos o 
grupă ; el este întrun cuvent mai academic; dar 
prin acâsta chiar, inspiraţiunile “i sunt may puşin vide şi coloritu'i mai ofilit; decat ale lui Desportes. 
Pentru dinsul natura e dominată de artă; tigrul, 
sub pinsula lui se îmblândesce, pantera se în: moie, leul se domesnicesce ; dar “cerbul își păs- treză t6tă a lui eleganță, căpridra: tâtă, gingăşia Cl şi în genere, el scie să al6gă minunat prive- lişti plăcute pentru a, grupa într'insele' scene de vânătâre. Di 

Amendoui aceşti pictori ai trăit forte b&- trâni şi se pote dice că ei ai fost analiştii plas-. tici ai vânătorilor din secolul de mărire al rega-  
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lităţii franceze. Pe atunci plăcerile cinegetice ale 

regilor costaii Statului :mili6ne pe fie care an; 

slujitorii venătoriei, mari şi mici, formaii o în- 

trei armată; cânii eraii crescuţi şi hrăniţi cu 

miile ; pădurile eraii păzite cu îngrijire ca să fie 

mereii pline de cerbi, de căpridre, de lupi şi de 

mistreți. 'Tote acestea se făceaii cu lux, cu 

pompă, cu o solemnă majestate. Aşa se cădea 

marelui Rege ! pp | 

Înțeleptul Lafontaine, pentru care Oudry a 

lucrat minunate gravuri, povestind despre bro- 

tocelul care 

atât. s'a umflat 

încât a crapat, 

a dis, sferşind acestă jalnică dar nefolositore 

istorie: | 

Le monde est; plein de gens qui ne sont pas plus sages. 

Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seignours ; 

“Tout petit prince a des ambassadeurs; ... 

'Pout marquis veut avoir des pages 9. 

1) Zafontaine : «La grenouille qui se veut faire aussi grossc 

que le boeuf> : ” | 

<Lumea este plină de 6meni cari sunt tot așa de nebunt. 

Fiesce negustoraş vrea să clădescă ca boleril cel mari ; 

Fiesce. pringişor are ambasadori, :. . , 

„.„ Fiesce marchiz vrea să aibă paşi». 

Di G, Sion a localisat acâstă fabulă în. «101 fabule», Bu- 

curesci, 1869, pag. 108. «Broscolul şi boul»:



e 
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Potrivit cu acestă slăbiciune a omenirii, 
pringişorii şi margrafii nemţesci, cei despre cari 
fără înduoislă fabulistul dice că se umflaii cât pu- 
teaii ca si aibă ambasadori şi pagi, voiră să ţină 
şi ei haite: lux6se de venătâre, ba şi un pictor 
ca, să'i ilustreze, ca, Desportes şi Oudry pe regii 
de la Versalia. 

Acesta se întemplă să fie un om plin de ta- 
lent în naivitatea, lui, precum se găsescii ades 
Gmeni printre nemți. Iohan Elias Ridinger D nă- 
scut la Ulm, printre “Svabi, lucră neobosit mai 

“ mult de o jumătate .de secol, când cu pinsula 
pictorului, când cu plumbul desemnatorului, cână 
cu dăltiţa gravorului, ca să represente cerbii v&- 
nați de nobilii lui patroni şi animale sălbatice 
A —— 

  

1) Johan Elias Ridinger, (1695—1767). Pe lângă tabelu- "vile lut cu ulefii care sunt în genere mici, el a făcut multe de- semne ; apoi a mat publicat în Augsburg şi o mare câtime de “albumuri şi de fot gravate, printre care vom însemna ca mat remarcabile, pe cele următâre : (Cine n'a vădlut, fără ca să scie pâte, d'ale lut, Ridinger?) «Parfaite et exacte representation des divertissements des Brands seigneurs>. 36 stamp. 1729. — cRe- presentation des plus remarquables cerfs et autres animaux de. Stin€s a €tre chassâs par les grands seigneurs>. 100 stamp. 1768. «Abbildung der jagtbahrem Thieren>, go stamp. 1740. — cEnt- wurf einiger Thiere>, go stamp. 1740.-— «Fables morales tir&es du royaume des animaux>, 16 stamp. 1744.—<IPart de monter „a cheval», 22 stamp, 1722.— < Chasseurs au tir et au vol.>, 11 stamp. — Cele mat bune tabeluri ale lu Ridinger sunt la Lon. dra, St, Petersburg, Lipsca și Augsburg. 
| 
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de prin menagerii, şi ilustraţiuni la, fabule copi- 

liresci. compuse de dînsul, şi figuri de călărie şi 

de venătâre cu cânii şi cu şoimii. Călătorind din 

loc în loc, el făcea, pretutindeni chipul animale- 

lor ce întâlnea, însemnând cu scrupulositate pro- 

veninţa lor; astfel, nu uită, chiar a scrie pe 

portretul unei babiţe guşate :. „Am - împuşcat 

acâstă pasăre pe Dunăre, între -Peterwardin şi 

Belgrad“. P'aci p'aci  Ridinger era, să .vie şi până 

la noi! | e 

Dar la. nimic el 'nu fu rai: meşter decât la 

representarea vânătorilor de cerbi, pe care le a 

înfăişat; cu o artă admirabilă în tote peripeţiile 

lor varite. A trebuit: ca în: secolul nostru să 

apară pictorul: englez -Landseer 1), cu măreţele 

sale figure de cerbi, dominând printr'o nespusă 

putere dramatică peisagele 'negur6se ale munţi- 

lor Scoției, pentru ca, tabelurile şi gravurele în 

care Ridinger .a scris epopea cerbului să aibă i 

val vrednici de dinsele. i 

“Dar Ridinger subt a cărui mână de meşter 

natura sălbatică, a, fi6relor s'a, destăinuit întrun 

chip aşa, de măreț, a fost tot de o dată şi arti- 

  

1) Sir Edwin Landscer e născut în Londra la 1803. Pic- 

tor însemnat şi favorit al Engliterei, el a fost numit asociat al 

Academiei la 1830 şi nobilit la 1850, “Fabelurile lut de vână- 

târe şi de cânt, precum şi portretele, "i aii creat o reputaţiune 

meritată în t6tă lumea. |
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stul carele, cu o deplină naivitate, a făcut, cum 
am dice, şi catagrafia de r&posare a v6naturilor 
senioriale din . continentul Europei; numai în 
stampele şi în albumurile lui, s& mai vădit âncă 
astădi tipurile şi costumele acelor slujitori, pu- 
şcaşi, hăitari, bătăiaşi, şoimari, cari compungaii 
personalul . vânătorilor - din secolul trecut. Când 
r&sfoiesce cine-va acele pagine, pe care stai fi: 

“gurați numai Gmeni în livrele galonate şi cu 
peruci pudrate, trubaci găitănaţi cu cornul de 
venăt6re încolăcit subt umere Şi păs&rari înzor- 
zonaţi cu şoimul pe mână, pare că şi aude fan- 
farele cântate pe ton piţigăiat de chorul v6nă- 
torilor din oratoriul bătrânului Haydn. : 

In timpul de acum, cu tot talentul artistu- 
lui ce le a gravat, acele imagine,. a căror vreme 
a trecut, ne aducii aminte pe faimosul marchiz al 
lui Bâranger carele, în. secolul nostru egalitar, 
viseză scutiri. şi drepturi ce ai fost de mult 
spulberate de suflarea, limpegit6re a“ timpului. 

Vivons 'donc en repos 
Mais Pon m'ose parler d'impots! 

A VEtat pour son bien 
"Un gentilhomme ne doit rien! 

Vous, pages et varlets, . 
Guerre aux vilains et rossez-les! 

Et toi, peuple animal, 
Porte 'encore le bat f6odal, -: 
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Seuls nous chasserons 

Et tous vos tendrons 

Subiront Phonneur . 

Du droit du seigneur. 

Chapeau bas! Chapeau bas! 

Gloire au marquis de Carabas11) 

Dâcă în aceste pagine învălmăşate, am fă- 
cut o parte aşa, de însemnată, bătrânului Ridin- 

ger, pe care cele mai multe catal6ge de musee 

şi pinacotece îl trecii în tăcere, causa a fost că 
am găsit în capul biografiei lui, scrisă de neobo- 

  

1) Chansons de Bfranger, «Le marquis de Carabas» : 

Si trăim dar în pace. 

Dar ce! vine să'mif câră mie biruri? 

Aflaţi că pentru averea sa 

Un nobil nu datoresce nimic Statului. 

"Vot, poslușnick şi scutelnici, 

Bateţi pe mojici şi "% prăpădiți! 

Jar tu, popor dobitoc, 

Vin de te pl&că sub jugul boferesc. 

Numai noi vom ave dreptul a vena, 

ar tâte codanele v6stre 

Vorii av€ marea ondre 

A ne plăti dreptul (fecloriet datori) stâpânulut, 

Jos căctula | jos căciula | 

Faceţi cinste marchizului de Carabas ! 

III. 25,682. 10
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situl istoric al pictorilor din tâte scâlele, de 
Charles Blanc '), câte-va cuvinte care,—cu gândul 
la tine, — mi Vaii semnalat întrun mod cu totul 
particular. 

Dar mai nainte de a copia dupe Charles 
Blanc, să nu uit a mărturisi un păcat în care 
am picat, Qi, numai din dorinţa, ce m'a pătruns 
ca să mă supun în sfârşit şi eii pregi6sei şi pu- 
cin urmatei poveţe a lui Oraţiii: 

Semper ad eventum festina 2). 

Scii frate, cai ajuns băieţii să te dea de pri: 
mejdie în eră la noi! Nu poţi să mai scrii un 
TOnd, fără ca să te descâsă şi să "ţi tea socotâla 
că adică, de unde ai furat cutare idee şi de unde 
al tradus cutare pasagiu ? Ce plăcere mai pâte gusta atunci un biet român, care "şi ar fi pus binişor numele săi pe o carte sâi pe o cuvân- 
tare, rumegate de altul şi scrise în vre o limbă 
străină, scrieri pe care el, mintosul, -le ar fi scos 
frumuşel -pe românesce, curate şi luminate şi 
numai bune de deochiu, ca apa, nencepută ? 

S'aii deprins să stea, merei la pândă, drăco- 

I) Charles Blanc, «Histoire des peintres de toutes les Eco- les» 3 — operă. care se publică. acum de vre o 25 de ant şi care a ajuns a ave peste 580 de fascicule. 
2) Zforatii «Ars poetica», v, 148: <Mercii grăbesce către sfârşit» | 
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şii, ca şi când altă trebă n'ară mai av; caută, 

mirosii, se. furişeză prin cârţi şi dibuiesci, mai răi 

decât copoiul când adurmecă dîra fi6rei. prin ţă- 

rână, şi bine n'apuci să te bucuri de vreo nevi- 

novată haiducie ce te ai ispitit a face prin codrii 

literaturei, când fără veste, te şi pomenescă do- 

vedit. Aţuncă se facii Dunăre de mânie, dniae*, . 

pare că-i ai fi jăfuit chiar pe dînşii, de ave- 

rea lor. , . 

La, noi în ţsră ânsă a dat Dumnedeii că 

n'avem lege care să ne poprâscă de a vena pe 

moşia, altuia, şi pen& acum nu s'a, întâmplat, ca 

vre un proprietar să facă pretenţiune că Vai des- 

puiat de vânatul săi. Dar n6mul scriitorilor, — 

tot-d'a-una şi pretutindeni mai arţăgos, — nu 

numai că 'şi apără morţiş tâte ale sale, dar âncă 

duce şi grija autorilor de peste şâpte ţări şi 

şâpte mări. Indată ce te a călcat focul ca să te - 

dovedescă vre un colţat din. seâla nouă că ai 

făcut în carte'ți, 6re care împrumuturi tăinuite, 

adică, cum am dice, vre o ciupâlă, fericirea lui 

e să te scâtă în vil6g. Se grăbesce, păgânul, a 

da, sfori, în eră că te-a prins cu mâna în sac; 

te aşterne prin gazete, cu frasele originale ale 

hoţului de păgubaş de gât; te batjocoresce cum 

îi vine la, gură şi la până; te pune la rând cu . 

pungaşii, cu controbondii, cu calpuzanii ..... 

Vai de lume! | 

Văq că tu, şiretule, te ai ferit de asemens 
10*



- 

zugrăviți de Landseer. A 

148 Vevdo-Kwwqyerixds 

neajunsuri şi judicână dupe vorba românului, că 
„paza bună întrece primejdia, rea“, aj înşirat o listă 
de toţi autorii cinegetici pe cari "i ai consultat 
pentru Manualul tăi. Ia să vedem şi eii dâca se 
va, găsi vre unul destul de priceput ca să ghicâscă 
cum că am tradus de pe Charles Blanc, rOnduri 
întregi din! viețele lui Snyders, Wouwerman, 
Desportes şi Oudry? Cat despre Ridinger, iată mă 
daii singur prins Şi încep a traduce de unde "ă 
spuseiu : | 

»Dâcă eşti vânător, trebuie să cunosc pe 
Ridinger, căci toţi vânătorii *] cunosci, pr6 pugin 
în adevăr prin p6ndele sale ce sunt rare, dar 
forte mult prin numerâsele stampe ce s'aii gra- vat de .pe dinsul sâi 'pe care le a gravat însuşi 
el, de pre. desemnele sale. Numai de le vei vedg, 
acele gravuri, te apucă gustul vânătoriei; căci într'iînsele se simte miresmele răcor6se ale co- - drilor şi, -ca să dic aşa, aburâla, pătrunqătâre a fisrelor. sălbatice. 'Tote cunoscinţele vânătorului stai coprinse în opera, numerdsă şi variată a lui Ridinger. ., „« E 

Negreşit că tu, ca, Şi mine, vei fi vădut a- des în trâcăt gravuri de ale lui Ridinger, precum aă vădut la Luvru, tabeluri v6nătorescă de Oudry | şi de Desportes, ba chiar de Wouwerman şi de Snyders, precum âncă nu este prin putinţă ca si nu fi văqut şi să nu fi admirat cerbi şi câni 
cest artist eminent, r&s- 
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făţat acum de o jumătate de secol, de totă acea 

spumă a societăţii britanice care pârtă numele 

de Highlife, a avut meritul de a însinui gustul 

frumâselor arte printre petrecerile sportubii en- 

glez şi a creat astfel o într6gă scâlă de artişti 
contimporani, ce sarii put numi faşionabilă şi 

printre cari s'a deosebit “nai cu s6mă, pe conti- 
nent, francezul Alfred Dedreux, pictorul elegant 

al cavalcadelor şi al vânătorilor du beau-monde 

parisian. . 
In urma acestora,. furnică astădi | prin capi: 

talele Europei apusene, o gl6tă de zugravi, cari 

pe t6tă dioa, aşternii pe p6nqă şi pe carton, sci 

chipuri diafane de cai de alergătâre, .race-horse, 

şi de jokey pestriță, expuşi la vederea, amatorilor 

pe înverqitul turf, unde ei se întrecii la, steeple- 

chase , s6ii portrete de dulăi, de câni şi de căţei 

din tâte acele felurite rase, cu care Englezii şi 

imitatorii lor petrecii sii se servi spre a goni şi 

a, prinde tot solul de vânai, începând de la mân- 

drul foxhound, care s'aţine nemiluit pe urma fi6- 

relor din codru, până la ciuful de pinch, care su- 

cesce gâtul. chițcanilor, şi de la virtosul bulidog 

cu botul cârn şi turtit, penă la delicatul fing- 

Charles cu părul focos şi mâle ca mătasea, 

Dar venăt6rea, privită din punctul de vedere 

artistic al pasionaţilor sportmen, îşi are adi lite- 

rătura €ă, precum îşi are şi artele sale.. Aş re- 

peta, nume de autori coprinşi în lista, întocmită
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de tine, dâcă m'aş încerca să fac.o ânalisă cri- 
tică, demnă de a figura în gazeta numită Spor- 
ting Magazine, şi apoi vicomitele Adolf d'Hou- 
detot şi d! Elzâar Blaze!) aii luat de mult ase- 
menea sarcine, pe care scii bine cu câtă sciinţă, 
talent şi spirit le ai îndeplinit. Dag fi mai v6: 
nător, sii dâcă noi toţi am av6 materie şi mij- 
Ice, mai bine ar fi să facem, pentru ţâra n6s- 
tră un album s6i un leapsake luxuos ca acela 
pe care o companie de nemeşi maghiari, având 
în fruntea lor pe comitele Em. Andrasy, omul 
politic de astădi, Pai publicat, sunt acum câţi. 
va ani, sub titlul: „Venătârea, şi Sportul în Un- 
gariat 2). 

IX 

Dar la ce să ne suim aşa, de sus cu zădăr- 
niciile ? La, ce să călcăm orbesce pragul semeţ 

    

1) Vicomte Adolphe db Eloudetot. <Chasses excepttonelles». "Paris. 1849.—Zlztar Blaze. <Le chasseur conteur ou Chronique de la Chasse, contenant des histoires, des contes, des anecdotes, depuis Charlemagne jusqwă nos jours». Paris. 1840. 
2) «Les chasses et le sport en Hongrie, d'apris l'orgi- nal hongrois par Mrs les comtes Franuel Andrasy, A7, San- dor, B. Festetita et les barons Orczy, F. Podmaniceky, B. Wenck- Heim et G. Szolheck, trad, par ]. B. Durringer ct A Schwied- land>. Pest. gr, fol. cu 25 stambe colorate. a 

    
-
a
_
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al trufaşelor palate, unde o să ne întâlnim pote 

numai cu neajunsuri şi cu umilinţe ? Nu sântem 

_noi 6re strănepoţă ai poetului carele a pus maă 

presus de tâte, auream mediocritatem *), viaţa 

simplă, modestă, şi fericită, pe care. tot omul “şi 

o pâte dobândi, când -scie să “ŞI mărgin6stă tre- 

buinţele şi plăcerile dupe-a sa putinţă ? | 

Nu am învăţat noi minte din disele vechiu- 

lui nostru letopisiţ, când el ne vorbesce despre 

desşânțatele pofte şi rivniri ale Domnilor celor 

lacomi şi necumpitață ? „O nesăţi6să hirea omu- 

lui, spre lăţire şi avuţie Grbă; pre cât se mai 

adauge, pre atâta rihn6sce! Pohtele omului nai 

hotar;. având mult, cum pare av6 nimica, îi 

pare; pre. cât îi dă Dumnedeii nu se satură ; 

având bun al săi, şi la al altuia bun a "1 cu- 

prinde cască, şi aşa Yăcomind la al altuia, sosesce 

de perde şi al său!“ ?) 

  

1) oratii <Carmin». II. X. v. 5—8: 

«Auream quisquis mediocritatem 

Diligit, tutus caret obsoleti 

Sordidus tecti, caret invidenda 

Sobrius aula». 

— «Cel ce se mulţumesce cu preguita mediocritate, remâne 

şi ferit de ruşinea unei locuinţe ticălose, şi apărat cu înţelep- 

cfune de a rivni la palate». 
, 

1) Aceste cuvinte, Afiron Costin, în «Letopisitul» stii, le 

aplică la Domni şi la Împărați. — «Cronicele României» a doua 

cdiţ. de AZ. Aogălnicânu. Bucuresci, 1872, vol. I, p. 304-
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Şi apoi âncă n'am fost noi toţi legănaţă din 
pruncie cu acele strofe primăv&râse, în care ni 
sa spus cum omul-pâte să guste, sub pâlele 
glorioşilor noştri Carpaţi, tote bunătăţile _vieței 
ticnite ? Obosit, desgustat, de deşertăciunile, de 
vicleşugurile, de zavistiile lumesci, care “1 ai fă- 
cut pentru un timp să "ȘI orop6scă chiar şi cilera 
favorită, — scumpa moştenire de la glorioşii săi 
părinți, — poetul român îşi aduce cu drag aminte 
de dulcea, viaţă de la, țeră, de liniştitele privelişti 
ale câmpului, de învietârele plăceri ale vânătoriei, 
Şi atunci, în versuri. limpedi Şi. lin legănate el ne descrie traiul pacinie şi fericit pe care noi, nesocotiţii, îl jertfim. pe tâtă “dioa sgomotâselor amăgiri” ale vieţei de oraş. as Ascultă” şi acuma, amice, cât de dulce Şop- tesce, in vechia sa, limbă : E 

"Se întinde o câmpie 
Pe sub psle de Carpaţi, 

Câmp deschis de vitejie 
La Românii lăudată, 

Surpături sunţ de o parte 
D'un oraş ce a domnit ; 

O gânliţă 'ncset desparte 
"Un câmp fârte 'nveselit. 

Acolo am ei căsci6ra 
Pe un vârf de delişor ; Curge ?n vale o apşra 
Murmurâna încetişor, 
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„Impotrivă smălţuite . 

Dâluri altele se vădi, 

Şi ?n vâlcele *nflorițe 

Mieii păscă, alergi şi şădii. 

Lăsând ale lumel mare 
Cinsti, nădejd! şi fumuri soci, 

Amagiri cu *ncredinţare, . 
Vrăjmaşi calqi, prieteni reci, 

Acolo cu santate, 
Cu odihna însoşit, 

Tât a vieţei bunătate 

Dobândeam eă înmulţit ; 

Când 1 vile, la grădină, 

Când la câmp, de multe ori,: 

Cu o muncă pr pugină, 

Pilâă dam la muncitori; 

Când cu mreji amagitâre 

Vil prindeam paseri în sbor, 

Cână prin ţevi fulgerătore 
Cu plumb 1s'asvârleam omor; 

Când cu cânii prin pădure, 

Vulpe, iepure fricos, 

Lupul nărăvit să fure, 

Îi raneam mal cu prisos !). 

1) Colecţie din poesiile dlui marelui logofăt 7. Văcărescu. 

Bucuresci, 1848. <O qi şi o n6pte de Primăveră la Văcăresct, 

s&i Primivera Amorulul>, strofa 24 şi următârele.
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Astfel cânta „citera împăcată“ a poetului 
nostru, la începutul acestui secol, de pe ma- 
lurile târgoviştene. ale Dâmboviţei, cătână: şi el 
plăcerea lui acolo unde o arăţi astădi tu, acolo 
unde o aflase un alt amabil filosof Şi gracios ver: 
sificator francez, nobil marchiz, d'asupra căruia 
furtunsa, revoluţiune de la 1793 trecu ca prin 
minune fără ca să 71 atingă. Saint-Lambert!), în 
poema sa didactică asupra Timpurilor-anului, a 
descris, în cântul al treilea, consacrat tâmnei, vâ- 
năt6rea, falnică, şi sgomotâsă de cerbi, cu tot a- 
laiul ei de ogari, de vânători călări şi de sunători 
de fanfare ; dar el, ca iubitor al tainicelor şi li 
niştitelor plăceri, 'ŞI a păstrat sieși un rol în ve- 
nătârea cea singuratică cu prepelicarul, pe care 
o schiţâză în următbrele câte-va, versuri armo- 
ni6se şi plăcute : 

Tantât dans le taillis je vais, au point du jour, 
Du livre ou du chovreuil attendre le retour; 
Et tantât, parcourant les buissons des campagnes, Je cherche la perdrix qu'appelleni; ses compagnes. 
Mon chien bondit, s'âcarte et suit avec ardour 
L'oiseau dont les z&phyrs vont lui porter l'odeur: 

PO — 

1) Afarchizul de Saint- Lambert, nă 
a murit în Paris la 1803 
ceze şi a trăit în tot tim 
Montmorency ; a com 
Poema lut, <Les Sais 

scut în Lorena la 1717, 
; el a fost membru al Academie! fran- 
pul Revoluţiunei la Eaubonnes lângă 

pus mai multe scrier! poetice şi filosofice, 
ons>, a părut în anul 1765. 

  
p
o
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Il Papproche, îl 10 voit; transport6, mais docile, 

Il me regarde alors et demeure immobile : 

Pavance, Poiseau part; le plomb que oeil conduit 

Le frappe dans les airs au moment qu'il s'enfuit ; 

Il tourne, en expirant, sur ses ailes tremblantes, 

Et le chaume est jonch6 de ses plumes sanglantes 9, 

Sper, amice, că acum cel pugin, dupe ce lău- 

dau, pâte cu ceva prisos, alexandrinele curat ţe- 

sălate şi frumos dichisite ale unui poet om de 

tr6bă, şi astfel mă rostiiu chiar şi în versuri, 

copiate de la dînsul, asupra plăcerilor vânăt6rii 

cu prepelicarul, acum, ic, sper cărţi voiu fi bro- 

dit gustul, îţi voiu fi intrat cu totul în plac şi 

că de-o-cam-dată mă pot r&sfăţa plutind pe de- 

plin în apele tale. 

Dar aci trebuie să mărturisesc că de când 

sunt ei n'am avut câne de vânătâre şi nici n'am 

vânat cu vre un câne de împrumut; astfel încât 

de la mine însumi, adică, din creerii şi din inima, 

  

1) «Câte o dată, la revărsatul dorilor, mă duc în pădure 

ca să aştept întârcerea fepurelui ' scii a căpri6rel ; şi alte dăţi, 

străbătând bălăriile de pre câmpie, caut potârnichea pe care o 

chiamă sogiile ct, Cânele mei saltă, se dă în laturi, şi urmă” 

resce cu înfocare pasărea al cărul miros i Pa adus vântul. El se 

apropie de dînsa, o vede; aprins, dar ascultător, el atunci se 

ultă la mine şi stă nemișcat. Eii înaintez, pasărea se scâlă; plum- 

bul, îndreptat de ochiul mei, o lovesce prin aer în inomentul 

când ea sbâră. Murind, ea se răstârnă pe aripele'Y tremurânde 

şi Ycrba îngălbenită se umple de penele e! sângerate».
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mea, n'aj să aştepţi nimic întru lauda acestui fel 
de plăcere. — „Atâta pagubă !“ vei dice fără în- 
duoielă, Şi vei av6 dreptate, căci, în aşa, prilejire, 
in loc de a spune de'a mine, în loc de a îmbă- 
Yera,. cu anevoinţă eii însumi descrieri răi nime- 
rite şi cugetări prost îndrugate, mă v&d silit a 
cere de la alţii să'mi arate şi mie cum se pâte 
aprinde închipuirea. omului din v&năt6rea ta fa- 
vorită, şi cum condeiul Şi pinsula ai isbutit a 
ne destiinui farmecul ei. 

În zadar ansă caut în domeniul artelor, ima- 
gine de acest fel care şă mă fi oprit în loc de mirare şi să 'mi fi strecurat în suflet acea, plă- 
cere, acel fior de mulţumire ce resimte cugetul Şi inima când o idee sei op simţire adânc în- 
cercată, le este transmisă printr'o operă de artă, concepută cu putere Şi realisată cu talent. Nu 
tăgădulesc că, asemen6 opere trebuie. să . existe prin mulțimea de picturi, representând scene din vEnătârea cu prepelicarul, care pe tot anul îna- vuţescii colecţiunile de tabeluri şi albumele ama- torilor din. Europa întrâgă ; dar mintea mea poz- naşă nu mă lasă de-o-cam-dată să mă g&endesc la altele decât la păcăliturile prin: care Philipon, Cham, Bertall, Daumier Şi tot veselul taraf al spornicilor caricaturiști de la Charivari, de la Jour. nal pour rire, de la Monde ilustre şi de la alte atâtea foi glumețe, ilustrâză în fie-care tâmnă, la deschiderea vEnătsrii, pe bieţii burghezi pa- 

-
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risiani, negustori cinstiţi ca şi Burdă-Verde, Gură- 

Cască, 'Ton- -patera, şi alți nevinovaţă ipochimeni 

de la noi.. 

Pare că, văd colo, pe un biet vânător, bon- 
doc şi pântecos, bălăcind ca, vai de dinsul, pe 

plOfe şi pe sldtă, într'o luncă noroi6să, cu pă- 

mânt clişos de o schi6pă pe încălţăminte şi tre- 

cându'l mii de nădușeli ca să porte în genta îm- 

băierată, de gâtu'i gheboșat, nu Yepuri şi poter- 
nichi ucise cu grămada, ci chiar pe odorul săi 

- de prepelicar, căruia — ostenit, se vede, de atâtea 

umblete pe jos,—ce i s'a părut? că, decât a sta 
vânatul, mai bine % ar veni să stea să se odih- 
n6scă în mijlocul mocirlei, pare car fi chiar şi 

la vatra cuinii de a-casă. 
Apoi mai uite şi altul, slab şi costeliv ca 

un cal de brac, cu ochelarii pe nas, cu gura căs- 

cată, descărcându şi pușca, mergă unde o merge! 
în cocheta becaţină ce se zărea pe malul bălței : 

„Aport!* strigă el cu îngânfare prepelicarului 
şi acesta se întârce, cam pe două cărări, :cu o 

brâscă răscăcărată în bot, pe când pasărea fuge, 

leşinând de ris în sboru'i capricios. 

Tot fabula cea, vechie : 

Parturient montes, nascetur ridiculus must). 

Spune într'adevăr dscă nu sunt mulţi v6nă- 

1) FZoratii Ars poetica. v. 139: «Munţi! în Ikudie nascii 

un şoricel de ris». |
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nători, mari şi mărunți, cari ari put6 cu tot 

dreptul să iea acestă poetică antitesă ca. devisă 
neminţită a vredniciei lor v6nătoresci ? 

Din norocire, tu nici gros nu eşti, nică oche- 
lari nu porţi; prin urmare n'ai să te sbârlesci, 
bănuind că în vorbele mele jocă ursul prin ve- 
cini. Dar nu se scie în ce mâni potii să pice aceste 
foi sburătâre, habent sua fata libellit), şi ca st 
r&mâiu în bună pace cu toță vânătorii, chiar şi 
cu aceia cărora le place numai vânătârea singu- 
ratică prin crânguri şi pe mirişti, lasă-mă să “ţi - 
aduc aminte despre o carte pe care am citit'o şi 
o recitesc ades6, eii, carele nu sunt vânător, cu 
o nespusă, plăcere. E 

Se vede că, Ruşii de când ai început a com- 
pune opere literarii, ai arătat un fel de predilec- 
țiune pentru scrierile vEnătoresci, mai ales când 
„acestea le daii ocasiune dea, desfăşura sub pâna 
lor priveliştile naturei, pe care tot vânătorul se 
învaţă a o iubi. | 

Cunosc numai din spuse cartea iui Aksakof, 
care mi se pare că, sub titlul de Bamucrut Ox0- 
THIIRA, Scrisele unui venător, a împrospătat şi a 
desvoltat cu un talent admirabil şi de tot ori: 
ginal în sălbăticia sa, acel tabel al stepei din 

  

1) Zerentianus Maurus, De Litteris, Syllabis, Pedibus et Metris, poemă didactică coprinsă în « Grammatica latinze auctores antiqui, edit. IL. Putsch. <Hanovrae 1605. p. 2383. et. sq. — 
<Âii şi cărţile sârtea lor». ” 
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Rusia, meridională, pe care Va schițat mâna de 

maiestru a, lui Gogoli şi pe care eii am început, 

mai adinsuri să 7] jumulesc ca, să 'mi dreg şi să 

*mi. împodobesc cu strălucitorele lui pene pău- 

nescă, ceia ce spusese despre Bărăganul. nostru 

condelul mei cel smsd, molatic, s6rbăd şi spă-. 

lăcit 1). 

  

__1) Am vorbit despre Aksakof dupe aprecierile dlui Hăs- 

dei. Pâte că făceam mal bine a '] trece cu vederea, precum aș 

fi făcut pâte şi mal bine să nu mal fi pomenit, în acâstă epis- 

tolă, nick despre Gogol, nici despre orf ce alt scriitor rus. La 

noi acum, când vorbesce cine.va despre slavoni, fie în materie 

de hteratură, de filologie, de istorie şi mal ales de agricultură, 

apoi îl Yea lumea la ochi, şi 'ŞY aprinde pate în cap. Se găsescii 

chtar unit mat radicali, mal purişti, mal români decât totă «se- 

mentia romanesca», decât t6tă «terrina romanesca», ba şi decât . 

toți «boi romanesci», cari ”] isbescii şi cu câte cuna mostra de 

critica» de "1 resună creerit. Sper ânsă că ei unul am să r&- 

mâtu nevătămat, deşi un amic, citind epistola mea în manus- 

cris, m'a ameninţat că are să se supere pe mine autorul come- 

die! <Revisorul general», care s'a jucat. Yerna trecută pe teatrul 

naţional din Bucuresci.' Acâstă ameninţare eii ânsă am privit'o 

ca un ce cu totul imposibil, căci amabilul şi spirituosul autor 

scie bine cât am stăruit eii pentru ca comedia dsale să se j6ce 

precum o scrisese şi apoi ori cine pâte ved€ în făși6rele <Re- 

«vistef Contimporane> de estimp, unde acâstă comedie se tipă- 

resce, cum că numele lut N. Gogoli figurâză în fruntea imita 

țiuni! române. Nu aci dar 'şi ar av€ locul vreo Împutare de 

2 se tăinui cum-va numele autorului original. Dar să închipuim 

că ar ajunge pricina la adică, 6re atunci Var tăia capul pe 

"al Petre Grădiștenu, daialui carele de când este n'a <manatu 

boi romanesci, injugati cu jugu romanescu, la aratru romanescu,
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Ca şi Aksakof, Ivan Turghenief a scris un 
şir de istoridre si povestiri v6nătoresci, Pacnaau 
"OxoruuEa, ale căror scene se petreci când într'una, 
din acele bătrâne păduri de mestâcăni, de braqi 
şi de anini, ce crescii sub cerul înorat al Rusiei, 
pline de sitari, de cocoşi sălbatică şi de ferundi, 
când întrun sohat fără margini unde, printre 
copitele sglobiilor mînji ce pasci în erghelii, se 
strecâră pitpalacul limbareţ, când pe un heleşteii 
cu zăgaz de taraci, din trestiile stufâse ale căruia 
se înalţă, în aer plotâne colţurate de rațe săl- 
batice. - 

„Aidem la Lgov!“ — îi spune într'o' di to- 
varăşul sii de vânătore, lermalai, curat tip de 
ț&ran nebnocrnoii musca], plin de frica 'Ţarului, 

“a Stăpânului şi a lui Dumnedei, dar priceput şi 
meşteşugariţ la vreme de nevoie: — „Aidem la 
Lgov; acolo o să împusci, batiuşca, rațe cât vei 
bine-voi să 'ă placă ; şi cu tâte că rața s&lba- 
tică n'are nici un preg în ochii unui adevărat 
Venător. . .... y. 

cu stremurare romanesca, etc., etc., etc.>, s'ar pricepe 6re dnâlui ca să ne târne cuna mostra?...> Non licet omnihus adire 
Corinthum | 

I) Aşa începe una din povestirile lut Turghentef, care t6te coprindii câte o mică scenă de obiceturi ale câmpenilor Ru- siet, fie boternași de $âră, <odnodvortzi»>, fie negugători, «kupţi> fie robi ţărani, <krepostnii>, 

2 

precum erai săteni! până acum ! 

    y
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Acum înţeleg, amice, pentru ce tu mai vor- 

bit în cartea ta, despre aceste sburătâre care 

“ânsă din punctul de vedere al ornitologiei naţio- 
nale nu sunt tot aşa vrednice de nesocotit, de . 
vreme ce este .un vânător din cei de frunte de 
la noi pentru care Petrache, preparatorul de la 

museiă, a, împăiat peste trei-decă soiuri felurite de 

rațe sălbatice, împuşcate tâte pe bălțile de la 

Grâca, şi de la Căldărușani, pe eleşteele de la O- 

bilesci de la, Coconi şi prin alte locuri tot vecine. 

Ar fi interesant de a culege numirile poporane 

ale acestor specii de rațe, chiar dâca, une ori ele 

mu arii ţine sâma, de buna-cuviinţă a sal6nelor ; 
apoi arti trebui confruntate cu cele despre care 

vorbescii naturaliştii sâii cel pugin cu cele zugră- 

grăvite în cartea lui Chenu, Z'Ornithologie du 

chasseur. lată un suplement pentru a doua edi- 

ţiune a Manualuhuă tăi! 

Pâte că atunci, vorbind cu osebită laudă 

despre adaosele ce vei fi făcut operei tale, dupe 

ale mele povăţuiri, volu sfârşi eii istoria lui Ier- 

malai, carele p'aci p'aci era, să se înece în balta 

de la Lgov, împuşcând rațe ca un păcitos; iar 

de-o-cam-dată mă mărginesc a spune, în trei cu- 

  

vre o dece ani. Ruși, în limba lor, frte ceremoni6să şi dul- 

cegă, daii numirea de «tată, tătucă, (batluşca)>, mat marilor, de . 

la împărat până la pârcălab. 

IIL. 2 5.682. 11
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vinte, că descripţiunile lui Turghenief sunt cu- 

rate tabeluri eşite dintr'un penel de meşter: 

Ut pictura poesis! 1) 

De câte ori, citindu-le, mi s'a părut că "mi 

trece pe dinaintea ochilor una din acele simple 

„privelişti ale naturei, în care pictorul olandez 
Ruysdael a sciut să: respândâscă o umbră de: 
melancolie care pătrunde aşa de adânc inima! 
Pe povârnişul. unei păduri a, cărei verd6ţă, începe 
a se păli de suflările tâmnei, se deschide un drum 
năsipos ce se pierde în zarea, întunecată a de- 
părtării, sub nori posomoriţi ; vântul bate şi 
aplcă crăcile pe jumătate g6le; pământul e 'ple- 
sărat cu frunde uscate, ce parii a se rostogoli fâ- * 
şiind d'a lungul căii. Un biet drumeţ cu o sar: 
cină de nuiele la spinare, suie cu greii G6lul, ur- 
mat de trei câni. Atât Şi nimic mai mulţ!2) Dar 
chiar şi în umbletul apăsat al călătorului se 
simte tainica întristare a firei; dintrinsul şi din 

  

1) Foratii Ars poetica. v. 361: <Ca pictura şi poesia!» 
2) Jacob Ruysdael, (1363—1681) născut în Harlem, a zu- 

grăvit numai peisage în care alții, şi mat cu semă Wouwerman 
şi Derghem, ai adăogit une ori pers6ne şi animale. "Tabelul de 
care vorbim se află la Luvru, (Le buisson, no 471) unde ?l am 
admirat ades€, precum şi alte 
Dresda, Aci e şi peisagtul lu Ruysdael care pârtă numirea de «Venăt6rea», cu figuri lucrate de Vander Velde. 

le la Paris, la St. Petersburg, la 
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tote se resfiră preste tot tabelul acel farmec du- 
ios în care inima omenâscă cu plăcere se afundă, 

când une ori fugim obosiţi de lume şi remânem 
singuratici şi neturburaţi în mijlocul nesimţitbrii 

sălbăticimi. 
Fi-va, 6re şi acâsta, una, din simţirile în care 

îşi găsescii a lor mulţumire vânătorii isolaţi? De 

este aşa, apoi a trăi câte-va ore cel puţin nu- 
mai cu sine şi departe de ochii acelora cari în 
lume îți urmărescii gândurile şi mișcările, s6ii cu 

| grijă s6ii cu ură; a se simţi singur, fiinţă cuge- 
tătâre, în faqa unei firi întregi fâră de simţiri şi 

aşi pune tâte silințele spre a o supune la a sa: 
voinţă; lată negreşit o nobilă ispită pentru mân- 
dria, omenescă, şi dâca dinsa, ajunge a se însuşi 

în trudele singuraticei vânători, apoi neapărat 

acea vânătore este o mânără, o nobilă patimă. 
N 

Aimer, boire et chasser, voilă la vie humaine 

Chez les fils du Tyrol! — peuple h6roique et fier! 

Montagnard comme V'aigle et libre comme lair! 

Ce n'est pas son râtier de trainer la charrue; 
Il couche sur la neige, il soupe quand îl tue; 

Il vit dans Vair du:ciel, qui n'appartient qu'ă Dicu, 

air du ciel! Pair de tous! vierge comme le feu! 

Tu n'as rien, toi, Tyrol, ni temples, ni richesse, 

Ni poâtes, ni dieux; — tu n'as rien, chasseressel. 

11%
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Mais Vamour de ton cur sappelle d'un beau nom: 
La libert6! 1) 

Aşa cântă poetul viaţa unui popor de ve 
nători, care în singurătăţile muntâse ale Alpilor, 
trăiesce de secoli pândind vulturul şi căpriţa pe 
piscuri fără urme. Arta, chiar 7] a identificat cu 
idea v6nătoriei şi cine pâte spune că n'a, vădut 
ades6 tabeluri în care, pe o pajişte înverdită cu 
bradi uriaşi, trecii -Tirolesi cu pălăriile lor țugu- 
iete şi împodobite cu pene de păun, purtând 
puşca pe ai lor umeri, far pe stânci albici6se ce 

„se perdu în văsduh, s'arată, Sfi6ţă, capra negri 
cu corniţele“i crescute în formă de cârlig. Există 
mai ales în Germania, meridională, în Bavaria şi 
în Austria, printre Şvabi şi Stirieni, o şeâlă în- 

  

  

I) Alfred de Afusset, La coupe ct ies ltvres: Invocation: 

A Tubi, a bE şi a vâna, Yată viaţa omului 
La fit Tirolului | —— popor eroic şi mândru, 
Munteni ca acuila şi liberk ca aerul! 

Nu e treba lu. de a mâna plugul. 
El dârme pe zăpadă; mănîncă decă ucide; 
E] trăiesce în aerul cerului, care e numat al luf D-geii. 
Aerul cerului? aerul tutulor!: fecforelnic ca şi focul! 

Tu, Tirol, tu n'at nimic, nict temple, nici avuţit, Nict poeţi, nici de! —nu n'al nimic, țeră de vânători! Dar amorul inimet tale pârtă un fala ic nume: 
Libertatea | 
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trâgă de pictori cari reproducă neincetat asemenea 

scene ; dar. trebuie să şi spunem că magnetul lor 
pitoresc s'a cam trezit, chiar prin spornica' lor 

înmulțire, Vorba francezului : 

Faut du Tyrol; mais pas trop men faut!) 

sâi ca să fim mai clasică şi să aplicăm artelor 
axiome de o natură mai filosofică, mai poetică, 

mai estetică, să amintim regula pe care sa în- 
temeiat mult cumpătata cultură a poporului. elen 

şi pe care Pindar, printre alţi mulţi poeţi şi 

prozatori greci, a exprimat/o întrastfel: 

ps „2 Aa SEES a 
Xeon) 8e dr avrov dei zavtos ogăr ptreov"). 

__Ce bine ar fi fost, —- nu este aşa amice? — 
să "mi fi adus eii.mai de mult aminte de o aşa, 

înţel6ptă “invăţături ! Ai fi scăpat mai Yeftin şi 

“ă aş fi cruțat multe din rătăcirile netrebnice, 

din cărările înfundate, din cotiturile zadarnice, 

din urmele perdute, din mânciumnile vrednice de 
cel mai îndărătnic vulpoiu, prin care te mân fără 

“de milă, de când ai avut păcatul să iei aceste 

foi în mână. 
Să volu eii însumi a resuma acuma cate am 

  

1) «Bun e și Tirolul; dar Yar pr6 mult nu trebuie», 

2) Pindari Pythia. IL, v. 34: «'Lrebule ca în t6te şi în 

tot-d'a-una omul să caute drepta măsură».
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spus până aci, qăi, nu sciu de aş pute. Măcar 
în privinţa artelor vânătoresci sar cuveni ânsă 
să 'mi adun în mănuchiu notițele răsipite aci ca 
aşchiile şi ca surcelele ce se împraştie fără folos 
când, cu o teslă răi mănuită, o calfă de dulgher 
stângaciu ciopârtesce berna, care eşise mândră şi 
temeinică, din pădurile, unde sub paza Domnului 
ea a crescut în largul ei. 
„Dar cum? Să mai vorbese Jarăşi despre pla: 

stica v6nătorescă a anticilor, cu idealul lor întru- 
pat în statua Dianei vEntoriţe, cu expresivele 
lor baso-relievură cinegetice de pe arcul lui Con- 
Stantin, cu picturile lor curi6se din mormântul 

" Nasonilor? Să ne “mai. întârcem la vânătorile 
concertante ale Sasanigilor din muntele Bisutun? 

“apoi d'acolo să, Tăsărim tocmai în fundul Eu-. Topei, ca să scotocim în pescerile Dordoniei si- luete de fisre antiâiluviane sgâriate de Samoiegii Franciei ? Şi aci să, "mi găsesc. belâoa cu Galii, VEnătorii cei vestiți, pe cari eii am uitat să "1 pomenesc, şi pe dinşii, şi pe cânii lor aşa mult lăudaţi de tota antichitatea, şi mai ales pe deul . lor Cernunos, a -cărui căpăţină, frumos împodo- bită cu o minunată, părechie de năprasnice cârne de cerb, s'a descoperit la 1711, chiar în temeliile catedralei din Paris Şi şede acum în rond cu deii pe un „altar păgânesc, expusă la privirile Şi la, răsgendirile tutulor oneştilor consorţă parisiani
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cari se preumblă curioşi prin instructiva grădină 

a, Muzeului de la ospelui Cluny ?!) 

Să trecem, să trecem înainte, uitând minia- 

niaturile scălimbate şi ticluite de prin cărţile di- 

dactice ale secolului de mijloc; să nu ne oprim 

nică la, gravorul Albert Diirer, nică. la sculptorul 

Jean Goujon, cari fie-care a creat în trâcăt câte 

o splendidă emblemă a vânătoriei, unul în spiri- 

tul mistic al Germaniei, cel-l-alt dupe ideile ele- 

gante şi r&sfăţate ale Francezilor. 

Ajunşi la timpul Renascerei, să mai sulutăm 

ancă o dată, dar de departe, pe marele Rubens, 

care a zugrăvit lupte dramatice între fiere şi 

Gmeni, iar nu vânători dupe cum le cerem noi. 

Amicul săi ânsă, Snyders, îndată ne va împăca 

presentându-ne pe dobitâcele codrilor turbate şi 

  

1) Catalogul Muzeului, No. 3. <Un altar cu patru fege, 

sculptate cu câte un bust de deitate fie-care>, Acâstă figură este 

gravată în P. Zacroiz, «Les arts au Moyen âge et ă Vepoque 

de la Renaissance» (Paris, 1869) pag. 353.— Deca Galo-Roma- 

nii aveai pe deul cornorat <Cernunos», Daco-Romanii aii avut 

şi cl un «Joue Cernenu» (Jovis Cerneni), despre care se face 

vorbă întruna din tablele cerate, descoperite la 1790 în Abru- 

dul 'Transilvaniet, şi publicate mal ântât de Afassmanu, <Libe- 

lus aurarus> (Lipsca 1840) şi ma! de curînd de &. P. Zi. 

Gipariu, în cArchivul pentru Fililogie şi Istorie> (Blaj, 1867) p. 

72 et sq. Nu putem sci deca Jouele dacic avea şi cl cârne ca 

cel galic, dar e probabil că numele luf provenea de la colonia 

Zernes sii Cerneţii de pe malul Dunărif. (Afassmann, op. cit. 

p. 116—119). - !
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îngrozite de g6na venătorilor. Wouwerman ns 
va abate un moment de.la trudele : vânătoriei 
spre a ne desfăta cu plăcerile ei câmpenesci şi 
galante. Dar apoi pictorii francezi din gloriosul 
secol al Ludovicilor, Desportes şi Oudry, artişti 
p&trundători Şi “dibacă: în studiul naturei, ânsă 
cumpătaţi în pornirile ei ca tot aparatul pom: 
pos al regescilor petreceri, ne vori strămuta | din noă în pădurile cu v6nat şi în mijlocul hai: 
telor de câni. La dinşii mai Ant6i încolțesce 
sub penel figura. corectă şi deştâptă a prepe- 
licarului. 

Nemţul Ridinger, păstrând şi. inventoriând pe deo parte tradițiunile oficiale ale artei din secolii trecuți, se alătură pe de alta şi mai mult, în naivitatea. sa, germanică, de selbăticia naturei. 
Cu secolul nostru apari Sir Landseer şi Ho- race Vernet. Inzestraţi amânduoi cu talente de frunte, unul deschide orizontul dramatic al vâ- nătorilor de cerbi din munţii negurosi ui Scoției; cel-l-alt rechiâmă, cu maj mult instinct v6năto- resc decât Rubens, priveliștea, animată a, pericu- l6selor venători din pustiile prigorite ale A fricel. | Operile acestuia, daii nascere la o scolă de Pictori moderni, cari işi alegii subiectele de tabe- | luri în vnătorile de prin tot felul de țări străine ŞI depărtate de continentul nostru. Acea sc6lă noi am numi o Sco/ă de Pictură vnătorescă exotică. 
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Dupe Lanâseer, carele pe lângă cerbi a mai : 

zugrăvit şi câni, cai, lordă şi ladies engleze, — 
imitat în Frangia de Alfred Dedreux,—a, răsărit 

o Scolă de pictură venătorescă a sportului. 

Apoi, pe o trâptă mai modestă a societăţii, 

în Englitera, în Francia şi chiar în Germania, s'au 

ivit pictori cari aii representat serios vânătârea 

cea, mică, cea cu prepelicarul şi aii creat astfel, 

—în laturi de toţi caricaturiştii din aceleaşi ţări, 
ce neîncetat, se l6gă, de bi6tă brasla vânătorilor 
mărunți, — cela ce am put6 numi Scola de pictură 

vânătorescă burgheză, | 
In fine Elveţia și Tirolul, piscurile şi CĂ- 

priţele, aii inspirat pe numeroşii artişti cari con- 

stituiescii romantica odraslă a Scolei de pictură 

vânătorescă alpestră. 
Dupe acestă nomenclatură substanțială, şi 

dupe acâstă, clasificaţiune sistematică a artelor 
vânătoresci, cel ce va cuteza să dică că ei n'am 

cunoscințe speciale în arte, nici metod în scrierile 

mele, îl rog să poftâscă domnia-lui la întrecere 
cu mine şi să'mi spuie, drept probă, cării scle de 

pictură vânătorâscă atribuie du! tabla zugrăvită 

de sub umbrarul cârciumei lui Kir Ioniţă Buz- 
ârună, de la morile Ciurelului, unde treci Nemţii 

la vânătâre, în care tablă figur6ză, pe un fund 

portocalii, un vânător albastru trăgend cu puşea, 

întrun iepure roşu, care ţine vesel în labe o 
ploscă cu vin, şi tte acestea înconjurate cu ur-



170 Wevdo-Nwyezinos 
  

mătorea devisă, plină de dulci şi iscusite adime- 
niri pentru ori ce vânător: 

ĂTEA, Te Ai aa BAT, 
Bino'mnoa cr zii Bar! 
AT pei cr Anii eu, 
| NOXTEIIE AA prună nun! (Sic!) 

A mice autorule,. 'mi aş lua acum qioa bună 
de la tine şi m'aş inchina, ţie cu plecăciune, mul- 
țumindu'ţi pentru momentele plăcute ce m'ai fă- 
cut să petrec, mai ântâi citindu'ți cartea şi a- 
"poi gândindu-mă la diînsa, ca să îndrug tite a- 
ceste nevolaşe glume, difficiles nuga 1). Dar şi 
aci 'ml e tâmă că o să te superi, socotind că 
am vrut să te las singur singurel, tocmai subt 
umbrarul lui Kir Ioniţă, | 

Să căutăm. dar, pentru acest îte missum est -, 
al tovărăşiei nâstre v6nătoresci, un aer mai cu- rat, mai învietor, în care vechia n6stră priete- nie să se simtă mai la, locul ei, unde să putem epeți împreună versurile lui Musset pe care ni : le Qiceam Şi acum vre o cinci-spre-qece ani: 

1.
 
P
a
 

a 

    

1) Afartialis <Epigram.» Il. 86; 

«Trupe est difficiles habere nugas 
Et stultus labor est ineptiarum»,. <Prost lucru este când se ține omul de glume nevolaşe Și nerodâscă tr&bă sunt fâcurile». :
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Qui, la vie est un bien, la joie est une ivresse. 

Il est doux d'en user sans crainte et sans souci, 

Il est doux de fâter les Dieux de la jeunesse, (?) 

D'avoir v6cu trente ans comme Dicu Pa permis 

Et... si jeunes encore, (1?) d'âtre de vieux amis *). 

Dar ca să căutăm şi să găsim acel loc dorit 
trebuie, amice, să te mai îngrijesci “despre un 

mertic de răbdare, trebuie să faci din noii inimă 
vitâză,. Haidi!" 

Macte, nova virtute, puer; sic itur ad astra 12) - 

De a te duce drept la stele, nu pr6 am spe: 
ranţă; dar vino cu mine până col, în munţii 

Buzăului, şi pote că vei petrece pe acolo şi tu 

câte-va minute plăcute, cum am petrecut ei, sunt 

1) A/fred de Musset. «Po€sies nouvelles>. Sonnet ă Ali. 

T. 1838. 

«Da! viaţa e un bine, şi veselia e o beţie, 
E dulce lucru de a se bucura de dinsa fără temere și fără grijă; 

E dulce lucru de a sărba tot deii din tinereţe, 

De a fi trăit uret-gect de ant dupe cum a voit Dumnegeii 

Şi... âncă aşa de tineri, a fi prieteni vechis. 

Prieteni, da; dar tineri . . . .1? nu pre tocmat, Ce dict? sc 

vorba românului: <Vrabia pulu > 

2) Virgilii ZEneid. IX, v. 641: <Deştăptă în tine o nouă 

virtute, bliete ; astfel vom ajunge până la stele».



172 evdo-Kwwnyezixdş 
  

„acum câţi va ani, rătăcind cu ochii pe plaiuri în: 
cântătbre, iar cu audul şi cu gândul prin fantas- 
ticele regiuni ale basmelor v6nătoresci. 

X 

Pe o frumâsă di de. vâră mă odihnisem câ: 
te-va ore la schitul Găvanul, —o minunată înfun- 
dătură călugărâscă din munţă, câte-va colibe şi 
o bisericuţă, de bârne, semănate printr'o pajiște 
smălțuită cu flori, pe care o încinge un semi-cere 
de nalte stânci pestriţe, ce portă numirea fârte 
nimerită de Curcubâta. De acolo plecaju călare ca să merg la Bisoca, sat în două chipuri intere- 
sani: mai ânt6i fiină-că de sub dâlul pe care 
el şâde, isvoresce Pecensga, un pâriă cu nume 
precios pentru etnografii ţărei ; al douilea pentru 
că într'însul trăiesc Şi se prăsesci din nem în n6m, cei mai frumoşi bărbaţi. din tot plaiul 
împrejmuitor. Ca, probă despre acâstă din urmă 
particularitate a satului Bisoca, — particularitate 
pe care am putut mai târdii si o constat în t6tă întinderea. ei, — aveam “cu mine, drept că- lăuzăi de la Găvanul până acolo, un voinic Biso- 
cen, un fel de Scheş Apolon muntenesc, carele 
cunoscea ca în palmă tâte cotiturile munţilor şi 
se mal pricepea şi la multe altele, căci era şi venător, și cioban, Şi cosaş, şi cântăreţ, la bise-
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rică, şi cântăreţ cu cavalul, — Dâmne isrtă,! 
pare-mi-se că mai meşter era la, fluier decât în 

strană, — ba Ancă scia să spună şi basme de “ţi 

era drag să ”] asculţi. 
Cât a ţinut: calea, — vre o şâso ore, — guriţa 

nu "i a tăcut. D'apoi nici eii nu "i dam vreme să 
resufle : „Bădiţă, ce livede e asta?“ — îl întrebam, 
trecând prin nişte guşi de văi care mă îmbătai 

cu dulcele lor miros de fân prâspăt cosit., — 

„Cum se chiamă Yerbile celea care parii împletite : 

şi la vârf găitănite 2“ — Şi el îmi spunea nu- 

mirile tutulor florilor, ierbelor şi burienilor, ară- 

tându'mi chiar şi pe acelea, care sunt bune de 
„160: — „Celia, este dobrişor şi cea-l-altă ghisdeiu ; 

asta e laptele- stâncei şi astă-l-altă, zârnă- -miţ6să,; 
ică fată, brânduşe şi col€ dedeţei; apoi lobodă şi 

drob, vâzârâgă şi siminoc, I6rba- căutei şi. piperig, 

pojarniţă şi sefterea“ şi altele multe... Dar cine 
le mai ţine minte! Daş fi stat să le însemnez 

pe tâte, pâte că îmi da şi mie Societatea Aca-, 

demică să, lucrez,—nu, vai de mine, la Dicţiona- 
riulu cel cu vorbe numai plivite, alese şi mai cu 

s6mă, croite de pe curata lătinie, — ci la păgu- 
başul de Glosariu, unde pricopsiţii noştri lexico- 

grafi şi scornitori de gralu noii şi pocit asvârlă 

ca, borhot, mai bine de jumătate bietă,- frumâsa 

n6stră limbă românâscă, 

Din norocire, Bisocânul mei nu scia nimic 

despre chipul cum ne batem nol joc în oraşe de
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ce avem mai scump rămas de la părin, şi el, 
în limba sa pe care aş da ani din viaţă'mă ca 
s'o pot scrie întocmai dupe cum el o rostea, în 
acea limbă spornică, virtosa şi limpede a ț&ra- 
nilor noştri, îmi povestea, păsurile şi plăcerile 6- 
menilor de la munte. - ' 

“Când ajunserăm pe muchea plaiului ce des- 
parte văile despre Buzăi de-cele despre Râmnic, 
priveliştea, din veselă şi plăcută ce era, se făcu 
da o dată, mărgţă. - 

In spate aveam culmea întinsă a Penteleu. 
lui, starostele munţilor din Buz&ii, şi pe sub. din- 
sul se rOnduiaii, ca trepte ale: unei scări de uri- 
Sk, plalul Răbolului, munţii Neharniţa, Ambele 
Mușe, Macieşul, Brezeul, Piâtra-penei, Carâmbul 
şi multe altele mai aşedate ; dar drept în facu n6stră, adăpostite sub piscurile semeţe ale Fu: 
rului şi ale Steşicului, se înălța, ca nisce pă- reți suri şi măcinaţi d'alungul unei perdele de brădet, stâncele Năculelor la pâlele cărora, se a- şternea, întocmai ca un lăicer verde şi înflorat, 
0 poiană largă, şi desfătată. 

Intr'adevăr aj fi dis, ca balada, păstorâscă, că, acel picior de plaiu este întocmai o gură de ralu. 

Stam şi mă uitam eu acea uimire produsă ades6 în noi de priveliştile neaşteptate ce ne is bescii vederile pe unele 'culmi despărţitâre de văi. Călăuzul mei carele, cum am spus, avea sămânță
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multă de vorbă, mă deşteptă din acea mirare 
mută :— „Aşai, Domnule, că'si mândre Petrele fe- 

tei de la, Năcule? Văd c'ai rămas cu ochii li 

ele; dar mi-te, când a sci şi povestea lor?“ — 

„Apoi ce mai stai, voinice?“ — îi respunselu cu 
grabă; — „spune'o, dâcă o scii. O să'mi ţină de u- 

rit pe drum“. Şi Bisoc6nul mei, carele atâta aş- 
tepta, începu a'mi spune următorul basmu, po- 

vestindu'] în al stă graiu poetic şi armonios, pe 

care în "deşert mă voiu sili ei al rechiăma în a- 

mintirile mele : 
„Basmul mei, boieri domnia-vâstri (aveam 

cu mine pe un N6mţ care nu înţelegea româ- 
nesce) „basmul meii e cam copilăros: 'dar pare: 

mi-se că nu e tocmai fără de folos!“ 

| Aşa fu precuvântarea Iul şi, precum dice bă- 

trânul Omer: . 

Dupe a lu! limbă decât mierea mal dulce curgea viorsul*). 

„In vremea de demult, pe când 6menii de 
pe lumea asta, sciaii şi puteai. mai mult decât 

ce potii şi sciit cei de acum, pe când pruncul. de 

trei dile îţi număra numai într'o clipă tâte.ste- 

lele de pre cer, şi vedea cu ochișorii cum cresce 

iârba câmpului şi audea, cu urechile cum sfăriie 
fusele când târce păiajinul. ... . „ pe vremea de 

1) Homeri Iliad, |, v. 249: 
- * 7 3 ” La 

Toă uni ad plaougs ptluros yleziaov "'pter avOri.
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atunci trăia în plaiurile Buzăului, o împărătâsă 

tare şi mare, pe care o chiima Domna Nega!). 
Ea îşi avea palatele/ei tocmai colo, în codrii Cis- 
I8ului, unde se vădii şi astădi, pe o măgură mare 

ocolită cu pâraie, temeliile de. zid ale cetăţii. ei, 
Jar grădinile şi livedile în care ea se preumbla 
când i se făcea urit a casă, 'şi-le avea pe col- 
nicele Lapoşului, unde stă şi acum puţul ei cu 
colac de piâtră, săpat cu slove pe care,. dt, 
nici cel mai cărturari din dioa de astăqi nu le 
mai poti ghici. ” 
„Din toţi copil câţi Dumnedeii îi dase şi "i 
luase înapoi la sine, Dâmna Nâga rămăsese în 
văduvie numai cu un fecior pe care 7] jubea ca 
lumina, ochilor. Era Şi drăgălaş, — bată/l fericea 
— puiul de împărat! “Mândru ca strălucitul s6- 

PI 

1) Pâte că tu seii altul îmY veţi spune ci Dâmna N&ga, 
cea de la Cislăii, de la Lapoș şi de la Tisăi, n'a fost tocmai 
pe când cu Por-Împărat, de vreme ce dînsa trăfa în al XVIIE 
secol, şi a dăruit chiar mănăstiri! Bratskil din Kiev, la anul 
7107 (1600), o cruce ferecati care s'a şi reprodus în publica- 
ţiunea rusescă Bocirrcnoe Wrenie, anul 41% (1840), pag. 436 et sq. Acestea le sciiă şi ci, ba am şi a-casă o cărămidă luati 
din ruinele. cetățit Dâmnet Negăi, din pidurea Cislăului, care de sigur nu denotă o mai mare vechime. Dar, de unde să aș- tepţi de la un biet munten din Bisoca, atâta erudiţiune în is- 
torie şi archeologie? — Notă ad Jaudes gratesgue DB. P. Flasdto, 
cărula datorez cunoscinţa și desemnul crucit 'de la Kiev a Dsm- 
net Negii. ”
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relui la amici, blând ca, radele line şi mângâi6se 
ale lunei, sprinten ca, luc6fărul sclipitor al dimi- 
neţei şi înțelept ca şi întrâga tăria cerurilor. Nu 
scia maică-sa, nici lumea tâtă cu ce să '] mai 
desmierde, atât era tuturor de drag şi de plăcut. 

„De micuţ îl dase Dâmna la; carte şi când 

abi6 începuse tuleiele bărbei să 71 umbrâscă pe- 
liţa copilărescă, el vorbea pe de rost tâte lim- 
bile de pe lume, ba ânc6 înţelegea și graiurile 
tăinuite ale paserilor şi ale firelor. 

„Atunci Dâmna, cu inima îngânată între dor 

şi bucurie, îi vorbi aşa: — „F&tul mei, carteu 

câtă, a fost, al învăţato tâti din scârță pent ?n:. 
scârţă; acum, ca să te faci om pe deplin şi 

voinic cu temeiu, precum se cade unui bărbat şi 

mai ales unui fecior de împărat, toţi de tote 
părţile îmi spuni că trebuie să te duci.lumea 
să o colindi, ca să încerci şi să ispitesci viața, 
prin tine însuță şi să afli mulţe şi mărunte ale 
lumei, care se vede că în carte nu se potii scrie. 

Du-te, copilul mei; mergi de vedi. şi de învaţă ; 

dar cată a, nu te pr6 depărta de:pe aci; aduţi 

aminte, voinicelul mei, că pre câtă vreme nu te 

va simţi mama col6 în prejma ei, grija, chinul 

Şi mîhnirea, din sînu'i nu vori lipsi“. . 

„A doua qi, dindi de diminsţă, feciorul de 

- împărat, mai mult vesel decât duios, îşi luă dioa 
bună de la Dâmna maică-sa, care se silea, săr- 
mana, pe cât putea, ca să'şi stăpânâscă plânsul 

III. 25,682 12
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şi obida ce o 'necaii. Era, vesel voinicelul, fiind-că 
în curţile palatului îl aşteptat ca să “1 însoqâscă 

„în. cale o sumă de 

boieri mari al oștilor, 
puterea domniilor 

şi groza duşmanilor, 

toţi. călări şi înarmaţi 
cu săgeți, cu buzdugane - 

şi la brâle cu arcane; 

„gata-a merge dupe s6re 

„să încâpă "0 vânătâre 
dupe urşi şi căpridre, | 
dupe paseri gălbidre, - 
ce sunt bune la mâncare 
şi plăcute la cântare. 

pâpucară în spre mi6dă-n6pte şi trecând pe Scărişdră, unde 1 lesne cui scobâră, luară apa „Buzăului în sus :tot cântând şi veselind. R&su- 
naii dâlurile şi văile şi apele rîului pe unde tre- cea mendra câtă, de voinici. Dar câna sosiră la înfuroitura, Biscei, acolo unde se aşterne o poie- niţă verde umbrită, de plopi, de stejari şi de fagi, feciorul de împărat de o dati, îşi opri armăsarul în loc şi în gura mare strigă aşa către soţii să: — „MI fraţă! vedeţi colo drept în sus muchea „altă, şi pleşuvă a. Penteleului ; acolo am să mă „duc, tot în fuga calului. Cine pote, - ție-se dupe „mine!“ — Şi dana pinteni sprintenului săi fu- sar, ca un fulger se răpei prin: valea îngustă a
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pâriului. Sub copita pintenogului, petrele scăpă- 

rai, apele colcoteaii,. pulberea în sus se înălța, 

cu nuorii s'amesteca, şapoi în .jos lar cădea, 
văleâoa, înegura şi pe voinic *mi *] ascundea cu 
totul din vederile boierilor, cari rămăsese departe, 

departe în urma lui. 
„Trecu el ca în sbor, cu fugarul spumegat, | 

prin valea Rosilor,.pe sub muchea Paltinului, pe 

la gura Teghi; sări ca un zmeii pe d'asupra Cur- 

selor de piâtră; îşi zări ca, prin vis chipul oglin- 

dit în apele cătrănite ale Ghenunei Dracului, şi 

printre bradi, printre molifdi, printre afin şi Ye- 

nuperi, sui mlaca Cernatului până în vârful mun- 

: telul. Sbura calul nebun cu coma, şi cu nara în 

vânt ; Jar călăreţul, cu minţile răpite de mulţu- | 

mire, sorbind cu desfătare în piept mirosul r&co- 

ros al bradilor şi al florilor, dor” că se simţea 

dus ca vântul şi ca gândul, peste stâncă, peste” 

verd6ţă, peste gol şi 6rbă crâţă. 

„Când fu la ami6dul mare, fugarul stătu lo- 

-cului şi feciorul -de împărat se trezi singur sin- 

gurel chiar d'asupra Penteleului. Jur împrejur, 

cât cuprindea, ochiul, zări numai creste de munţi, 

cari mai mari, cari mai mărunți. Dar.mal pre- 

sus de toţi se ridica, creștetul gol, de pe care el 

“privea şi vedea,. jos pământul cu verdeţile, cu- 

„fundându-se în t6te părţile, iar sus, cerui limpede 

şi senin, scăldat numai în rade de lumină. S6rele 

-dogorea, drept dasupra şi în arşiţa ami6dului, 

12*
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pare că contenise ori-ce adiere; nici o suflare nu 
se simţea, nici un sunet, nică o mişcare. 

„Sta. mărmurit voinicul ; — nică că mai po- 
menise el aşa, tăcere, aşa pustii, aşa mândreţe !— 
când de odată, pe sub râta aurită a.s6relui, se 
ivi o pasăre inărâţă, un vultur negru cu aripile 

„ falnie întinse, De grab .puse voinicul mâna pe 
arc, îl încordă, şi gata era să răpedă săgâta, când 
pe sus audi vulturul croncănind în limba sa cea 
«-păsărâscă: - 

„Împărate “luminate, 
„nu'mi lua, gilele tâte; 
lea-mi-le pe jumâtate ; 

"căi volu da ei nestemate, 
chiar piâtra zamfirului, 
limpegimea; cerului 1« 

mFeckorul, de împărat destrună, arcul, minu- nat de aşa cuvinte ; iar paserea, drept mulţămită că o tertase cu viață, lăsă să pice din cioc pe oblâncul şelei Volnicelului, o..piâtră de zamfir mare şi frumsă, limpede şi albastră întocmai ca „Seninul cerului, Cc . „Din cesul când căpăta acestă, nestemată şi „0 puse în sîn, nu maj rămase pasăre pe cer care să nu fie robită la voinţa, lui. Pentru dînsul, tote Sburăt6rele, mânari păunaşi, sălbăticoși cocori, bufniţe cobitâre, Şoimi. dârji, găinuşe moţate, dumbrăvence cu aripi verdi, .pupăze . cu. creste
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bălţate, grauri pestriţi, sitari, dropii. şi ierunci, 
tâte picaui ca fermecate, când. eşea, el la, venă- 
tore; lar de se preumbla numai.-prin codri - şi 
prin livedi, mierlile şi privighietorile, pitulicele 
şi sticleţii, presurele şi sfranciocii, petroşeil şi 
sfredeluşii, botgroşii şi scatii, ţoii, cintezoii şi pi- 
țigoiă, toţă îl intempinaii peste tot; locul cu dul- 
ele lor cântări; cucul îi vestea la tot. câsul 
mulți ani cu noroc, şi prigorii cu pene albastre, 
îl însogeaii pretutindeni, chiuind şi sburand ve- 
sel d'asupra capului săi. 

„  „Trecuodi, trecură două, ba, mal trecură, 
şi alte nouă şi voinicelul nu se îndura ca să se 

înstrăineze de la mândrele plaiuri ale Buzăului, 

în care el. domnea acum cu voie bună peste 

6tă, firea sburătâre câtă fâlfale sub sâre. N6p- - 

tea pe la cântători, până a nu se revărsa bine 

de dori, el era, purces la, vânăt6re, şi mai ades6 

sâra îl apuca prin păduri, ucigând şi sterpind! 
alde pasări cobitâre ce se arăta numai prin în- 

tuneric, 

„Rătăcea, într:o di pe culmea Ddurosă, a 

Istriței, — tocmai colo jos, la curmătura, delurilor, 
sub care începi a se aşterne câmpiile, —când de 

o dată, fără, veste, pe la, sfinţitul srelui, se ri- 
dică, din vale un vânt mare şi turbat, care îndoja, 
fagii, frângea plopii, smulgea ulmii şi cletena cu 

urlet tot codrul şi tot muntele. Într'o ' clipă no- 

rii de pretutindeni la un loc se adunară, negurele *
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se îndesară, şi preste tot cerul se destinse un 
„pod întunecat de fer şi de aramă, peste care tre- 

cea, şi se învertea, sfântul - Ilie, încurându'şi ar- 
măsarii cu tunete şi: cu plesnete, şi scăpărând 
numai fulgere şi trăsnete, de sub râtele carului 
s&ii. Apoi dintr'o năprâsnică detunătură, se sparse 
de o dată podul, brăzdat de mii de săgeți lumi- 
n6se şi. începu a curge pre pământ, o plâie 
grOznică, 

plâie cu şirâie 
de făcea pârate: 

plâle cu băşici 
de strica potiei; A 
pl6ie spumegată 

"neca, lumea, tâtă ; 
plâie de potop 
făcea lumea snop. 

„Când se mai potoli furtuna, feciorul de îm- 
părat cătă a se urni din scorbura unde stătuse 
pitulat; dar el nu mai scia încotro s'apuce, aşa „de tare era, în codru, şi frunda dssă, şi nâptea întunecâsă, şi calea pietrosă ; pe unde căta urma, 
umblată, urma era, Ştersă; pe subt atâtea tulpine „Surpate şi în lapoviţă înecate, pe subt atâtea frun- dare cădute, tâte cărările se făcuse nevăqute. Nu vedea, nu audea, nici în greul pământului, nică în 
uşurelul vântului; numai când trăgea bine cu u- | rechia, îi venea din depărtare la aud, chiotul ghio- n6ei ce "și ascuțea, n6ptea, ciocul de c6ja copaci-
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lor, şi miorlăitul cucuvăilor care -se chiămai jal- 

nic una pe alta prin. mijlocul besnei; apoi une- 

ori îi trecea răpede pe dinaintea ochilor şi câte 

o umbră nâgră de lăstun rătăcit, care cădea din 
văsduh, cu lungele'i aripe îngreuiate de plole. - 

„T6tă nâptea ar fi umblat el fără spor; dar 

noroc că avea cu sine pe coteiul lui cel mai băr- 

bat, cel mai priceput, cel mai credincios, . | 

Miclăuș, câne 'nvâtţat 

scia s6ma la venat; 

el apucă spre colnic, 
uşor, sprinten şi voinic; 

tot spre vale se lăsa, 

"şi cărarea căuta, 

botul prin 6rbă verind, 

urmele tot mirosind. 

Urma "1 ici, urmat colea! 
Miclăuş n'o mai perdea, 

pr'intuneric o simţea, 
n6ptea, 'ntocmai ca dioa. 

„Astfel, cu cânele câlăuză bună, voinicul a- 

pucă d'alungul în jos, valea Orgdei. Prin volbura 

apelor ei se rostogoleai acum cu vuiet, rădăci- 

nile de .copaci şi bolovanii de piâtră, surpați de 

la munte,. Şi cânele şi stăpânul umblau încet şi 

cu sfială, pe costişul lunecos; dar când ajunseră 

tocmai d'asupra priporului de unde se vă&dă, în 

p6lă, urmele unei cetăţi de Uri6şi şi brasda vlad- 

nică a Troianului, Miclăuș stătu în loc. mirîind
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ca, în prâjmă de vânat. Voinicelul sticli ochil. 
Flăcăraje alburii eşeaii pe acolo din pământ Şi sbu- 
rai d'asupra, tainiţei unde stătură ascunse, atâta 
mare de vreme, comorile de la Petr6sa, cloşea 

"cea. .vestită cu puii ei de aur; dar la lumina seli- 
pit6re a văpaielor, venătorul zări printre' erburi 

"şi petr6le, căp&ţina lungărsţă, a unui dihor ca- 
rele, cu. ochii răsleţi căta, drept la dinsul. Tru- 
pul şi c6da, dobitocul *şi le încolăcise, le făcuse 
ghem în faga, cotelului, cum facii dihoril când n'at 
loc de scăpare în vizuinele lor de sub pământ. 
Voinicul nostru era: gata, să asvârle - într'însul 
ghi6ga lui cu ţinte poleite ca să] prăpădâscă, 
când dihorul începu a, chiţăi în limba lui de ]i- 
ghi6nă şi a dice: 

„Împ&rate luminate, 
nu'mi lua dilele tote; 
lea-mi-le pe jumâtate ; 
că'ţi volu qa eu nestemate, 
chiar piâtra smarandului, 
verdâţa pământului!“ 

„Feciorul de împărat, aducându'şi aminte 
cât de bun augur îl fusese asemenea, vorbe din gralul vulturului, lăsă, Shi6ga jos şi goni cânele în latură; far lighi6na, bucurâst pe a se simţi 
scăpată, începu să, ricaxe țărina cu 'labele şi - scâse dinaintea Volnicului o piâtră de. smarand, nare şi frumâsă, de strălucea verde şi rămu:
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? ” ” , 

rată ca spicul crud 'al grâului, ca Yodul pămân-: 

tului. E a 

„Atâta fu voinicului: până ce ridică de jos: 

smarandul fermecat şi! băgă în sîn; şapoi de. 

atunci înainte tâte .jivinile câte se terăsci prin ţ&- 

rînă şi câte se ascundii pe sub pământ, tâte îl 

cunoscură pe dinsul de stăpân. Viezurii cu perii 

suri, lungă şi drepţi ca țepele, şi bursucii som- 

„_ noroşi, cari. Yesii numui n6ptea din vizuină ; şderii 

- pădureţi.cu blana, ruginie, d6să, m6le şi frumos 

netedită, şi vidrele colțate de pe malul bălților; 

n6văstuicele cu-trup prelung şi mlbdios şi cu 

guşe aibe, care se furişeză printre r&z6re, vânând 

cuiburi de păsărele,-şi veveriţele şugubețe cu 

cââa vâlvoiu, care sarii sglobii pe crăcile copaci: 

lor ronţăind alune, ghindă şi scoruşe; pințele cu 

labe .scurticele 'la pept, iar la spate cu piciorânge, 

care când. umblă, se salt, ca, locustele, şi căţeii 

pământului, — de le dice şi şuiţie, — cari scotii . ca: 

pul la amiedi din găuri, ca să latre la s6re ; a: 

poi mişunii cei cu gropanele pline de grâne, şi 

şobolanii din smercuri;. tâte lighi6nele, până şi 

cârtiţele orbețe şi aricii ghimpoşi, ba chiar şer- 

pii, guşterii şi şopârlele, tote i se arăta lui în 

cale, s6ii ca săl slujâscă la vre o trebuinţă, s6u - 

ca să piâră de mâna lui, când avea plăcere de v&- 

nat. Cu dinsul vulpile îşi cheltuiaii de pomană şi 

viclenia minţei şi iuţela piciorului, căcă de fie- 

care minciună a vulpei, el afla, pr6 lesne mijl6ce
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o, miie ca, să'i vină de hac. Apoi şi cu ursul cel 
mai sălbatic, el îşi. făcea jucărie; fără secure, 
fără, cuţit el intra semeţ, în. vizuina lui, se lua 
cu dinsul la luptă drâptă Şi în tot-dauna ursul 
cădea, mort la pământ. a 

„Astfel prin vEsduh, astfel pe sub pământ, 
el era mai tare, el era mai mare; de aceia şi - 
traiul lui era acum şi mai mult pornit pe vâ- 
nătâre. | 

„Când feciorul de împărat trecea pe d€lul 
Balaurului, &'a stânga, Slănicului, lighiâna cea, în- _ 
fricoşată, cu o falcă în cer şi cu alta în pământ, - 

Şerpsica cu solqii vergi, 
—să n'o vegi, să no visezi |— 

de grabă se svârcolea, se pitula şi se afunda până la gurile ladului, ca să nu o vedă vitezul venă: tor, să nu” reteze cu paloşul şâpte capete şi să nui stingă gâpte suflete. Ori cat de mult; se si- „lea dînsul ca săi apuce înainte, iazma iadului prididea, cu fuga Şi voinicul remânea, mere săi Sc6tă, necazul pe paserile cerului şi pe lighiânele pământului. Da di peste di şi nu putea, nimeri. pâşa mai păţi într'o n6pte; şi a doua di, de „ cludă şi de mânie, se porni de pe dâlul Balauru- lui în jos, când abi6 se miji de dioă şi ajunse de odată cu dorile, când se deschideaii florile, la "valea sterpă, şi pustie a Piclelor de glod. „Decă nu sciți şi maţi vădut, să vă sputu



1ev0o-KvuryeTix08 187 

eii că acolo “şi a aşedat Necuratul cazanele cu 

catran şi' cu smolă colcotită : pe sub pământ gâl- 

gâle şi ferbe glodul :norofos, mai rece decât 

ghiaca, mai negru decât cea; apoi, pe guri câs--. 

cate prin tot ocolul acelei văi fără de scurs6re,” 

țişnesce tina, în. sus, când de o schi6pă, când de 

- o palmă, când de un stânjen şi mai mult; la fie 

care gură împrejur s'a durat muşuroiu, şi balele 

cătiănite pe care Ucigă-l-t6ca le scuipă din vă- 

“găune, se scurgii năclăite da lungul moviliţelor, 

se adună în nomol, se usucă de vent, se crapă 

de sdre şi.aşterni tot fundul văi cu o humă sură 

şi jilavă, pe care nu se prinde,. Dâmne feresce ! 

nici troscot, nici căulini.. ! 

„Când, de pe culmea, vecină, feciorul de îm- 

părat făcu ochii rotă dasupra văi urgisite, el 

vădu o bistă, căpridră, rătăcită, „căleând cu sfial, 

prin nomolul: uricios al mocirlei; mai departe, o 

fiâră, sălbatică, un îs sta stârcit la pândă; p&- 

rul de 'pe dînsul, lung şi subţire, alb şi cu pete 

“negre, se sbârlise în sus; urechile"i țuguiete cu 

pămătufuri de peri negri la vârf, se râdicase 

drepte, şi ochii lui, vii şi pătrundetori ca. ochii -. 

de femeie, scăpăraii schintei. Numai în două trei 

sărituri de pisică, el ajunse căpri6ra, se acăţă cu 

ghiarele de pieptul ei, își înfipse dinţii în bere- 

gată şi se gătea să "i sugă cu desfitare sângele 

din vine, când voinicelul învârti răpede praşitia 

ca să o.isbsscă în fi6ră. Dar ochii rîsului, care
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v&di şi în miedul -pletrelor, zăriră, ce i se gătea; 
el se smulse de la pieptul căpridrei şi începu să 
latre în limba lui de fisră : 

„Împărate luminate, 
nu 'mi lua gilele tote; 
ea-mi-le pe jumâ&tate, . 
că “i votu da eă' nestemate, 
chiar piâtra rubinulut, 
colcotirea sângeluiti 

„acum, pentru a, treia Gră, feciorul de îm- părat iertă viaţa Trisului, precum iertase pe a vulturului, precum Yertase pe a dihorului; el strînse praştia pe mână, iar fi6ra, veselă şi mul- ţumit6re că scăpase cu dile, scăpără din ochii ei O pistră de rubin, mare Şi frumâsă, roşie şi vile, mai roşie decât fraga, muntelui, mai vile decât para focului şi întocmai ca sângele voinicului. „Când o luă voinicul în mână, şi o. băgă în Sin, pare că îi maj crescu de o schi6pă inima într'însul. De aci înainte totă firea cu suflare era. prada lui. Tâte fisrele pre care iuţâla sângelui le împinge în fuga lor, 'a se aşterne pământului ca €rba câmpului la, Suflarea, vântului, tâte cele care trăiescii din vărsarea, sângelui, tâte câte din sânge îşi leaii puterea, Şi prin sânge o şi pierdi, tote se supuseră şi ele:la voințele voinicului, ca, pasările cerului, ca lighiânele pământului, »Dinaintea unui aşa minunat vânător,
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"cerbi! de la munte 
plecati a lor frunte, 

„mistreţii colţaţi 

cădeaii împroşcaţ, : 

capra săltăreţă 
nu scăpa cu viață, 

„ Tupil din pădure 

„__picati sub secure, 
iepurii fricoşi . « - “ | 

__ Cam pre aci ajunsese cu povestea Bisocânul 

-mei, când. de o dată audirăm la spatele nostru, 

o detunături de puşcă urmată de un Donner-. 

Wetter-Saperment ! exprimat cu o energie de ade- 

vărat granadir kesaro-krăiesc. Ne întorserăm iute 

ochii îndărăt; dar nu mai era nimeni; tovarășul 

meii nâmţul se „făcuse nevădut. . : 

? — „Sărăcuţ de maica mea!“ —strigă din bă- 

ferile inimei Bisocânul, — s'a r&pus domnul Inn 

ger. — (Acest fel găsise el cu cale ca să locali- 

seze titlul de inginer al tovarăşului mei). 

Alergarăm de grabă la locul de unde venise 

sgomotul şi, subt o tufă -găsirăm pe n6mţ, r&s- 

turnat pe spate, dând din mâni şi din pici6re ca, 

să se scăle; alături era puşca lui din a cării ţ6vă 

eşea âncă fum; pugin rai departe se tăvălea o 

.păstrică printre fulgii ei răsipiți pe 6rbă. * Calul, 

de pe care căduse inginerul, se zărea departe în 

vale; 'cu şeiia, pe dinsul, el apucase vesel şi în - 

g6na mare, drumul casei, lăsând călăreţului li- 

bera, facultate, sâii. de a rămân unde căduse,
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„SE de a “şi urma, calea, cu ori-ce alt mijloc de: 
locomoţiune. | | 

— „Bine, prietene, — diselu în sfârşit eii pă- 
țitului, dupe ce. constatarăm că nu se află în nici 
o primejdie, — „fă-mă să înțeleg mai ântâi, cum 
al cădut dupe cal?... Apoi pentru ce ai tras cu 
puşca, ?.., In sferşit pentru ce te ai depărtat de 
noi?“ — La tote aceste întrebări, el nu avea alt 
răspuns decât: „Asta, d8ă, nu scii !* 

Căl&uzul nostru nu' era, mai pugin curios de: 
cât mine ca să afle cum se petrecuse lucrurile, 
dar el cel puţin găsea, însuşi pentru tâţe, câte - 
un cuvânt de r&spuns şi de mângâjare. 

— „Lasă, domnule; nu e nimica, că al că: 
dut pe spate şi te ai r&zimat în câte. Răi era 
deca, cădeal pe brânci, că puteai nasul, să “ţi ] 
frângi.&.. a . 

Căutând apoi prin 6rbă, el dete peste păst 
rica rănită şi jumulită, care, sărmana, se svâr- 
colea ca, vai de ea; era o biâtă, cocârlie. Bisoce- 
nul luând'o în mână, cunoseu îndată că era ucisă, nu de-alice, ci de ctocul gaiței:— „Cu bună s6mă, domnule, dumniata ai vrut să tragi în pasărea ră- 
pit6re Şi nu vsi fi nemerit'o; dar lasă că nue 
Nic o pagubă ; -vânatul cel bun tot al domniei 
tale a rămas. Vorba românului : „nu e pentru cine 
„se -gătesce, ci pentru. cine se nimerescet, :..:  _: » Dar „n6mţul se apără că el n'a, tras, de fel 
„CU "puşca,. că Ppuşca. s'a tras singură Şi că, din
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aceia, calul speriindu-se a sărit şil a trântit jos, 

unde "1 a şi lăsat fără ruşine nici păcat. 

— „Lasă, domnule, că şi aşa e bine!“ — di- 

cea Bisocânul. — „Dumniata tot nu rămâi păgu- 

baş, că, şi dâca n'ai dat în vânat, venatul "ți a 

picat din cer jumulit gata. apoi despre căqă- 

tură, să naibi vre o mâhniciune, că, pământul 

nostru românesc e bun de obrântelă; - 

Cine cade pe el jos 

Se scâlă mal sănbtos“. 

Şi întradevăr, domnul ininger se rădicase 

tâfăr şi fără, vătămare. Se 'vede că somnul îl po: 

didise pe când Bisocânul îmi povestea basmul, 

pe care el nu?] putea pricepe, şi astfel pe nesim- 

țite rămăsese în urmă de noi. Pe când dar n6mţul 

moţăia călare şi calul își urma calea în ticnă, o 

veselă, clocârlie se legăna prin aer, ciripind la, 

sâre, întocmai ca şi ciocârlia, cea din gragi6sele 

strofe ale ghumei vechiului poet francez Ronsară, 

cel de viță românâscă : 1) 

  

D 2. fe Ronsard, <Pâloiette», printre poesiile numite 

«Gaietes ou Gaillardises» : 

H& Dieu, que je porte d'envie 

Aux plaisirs de ta douce, vie, 

Aloiiette, qui de amour 

Degoizes dts le poinct du jour, 

Secoiiant en l'air la rose -: 

Dont ta plume est toute arrouste!
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Hei! Domne mult îmi sunt dragi . 
plăcerile dulcei tale vieţi, 
ciocârlia, care despre amor 
cânţi dinqi de diminsţă, 
scuturând în aer roiăa 
cu care e stropită pâna ta! 
Mai nainte ca sârele să r&sară 
tu înalţi trupu'ţi spălat 
spre a | şterge de nuori, 
cletinându'ţi aripele mărunte 
şi săltându-te în mici sărituri, _ 
Tu spul în aer aşa dulci cântări 
în a ta veselă ciripire, 

"încât ori-ce amant ar dori, 
când te aude cântând primăvera, 
ca tine să fie păstrică, 

Sa întâmplat ânsă ca, în loc de poetici a- 
manţi, ci6cârlia nâstră să fie. augită numai de o 
gaiţă flămândă Şi, în casul de facă, urmaşul ba- 
nului Mărăcine se vede silit să trâcă lira în mâna, 

  

Devant que Phoebus soit lev€ | 
“tu enleves ton cotps lave 
Pour l'essuyer prăs de la niie, 
Tremoussant d'une aile menue . 
Et te sourdant ă petits bons, 
Tu dis en l'air de si doux sons 

„ Composez de ta tirelire, : 
Qu'il n'est amant qui ne dâsire 
T” oyant chanter au Renouveau, 
Comme toy devenir oiseau. 
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strămoşului săi Virgiliii, ca să sfergâscă acestă, 

istoridră 1). | . | 

Pasărea, vrăjmaşă se răpedi, sbierând prin 

aer, ca, să prindă pe cântărâţa, şi acâstu, mMiti- 

tica, în zadar cercă să "i scape prin fugă. „Pre- 

tutindeni unde diusa, fugind uşurică, tăia văsdu- 

hul cu aripile ei, iată şi duşmana, cruda gaiţă o 

urmărea cu chiote mari prin aer“. 

La ţipetele de bucurie ale gaiţei, la văietările 

s&rmanei căocârlii, somnorosul, plecat pe oblâncul 

şelei, tresări şi, în mişcarea! zăpăcită, îl cădu 

puşca, de pe umeri; cocoşul se lovi de scară; 

împlutura se descărcă, cu sgomot; gaița, şi calul. 

se speriară, am6nduoi de o dată; una lăsă prada 

să "% pice din cioc; celalt tranti jos pe călăreț, 

şi astfel vânătorul fără voie şi vânatul neaştep- 

tat se întâlniră alături, pe 6rba, verde a plaiului. 

Dar calul, ca şi gaița, își vădu de calea sa 

şi tovarăşul meii rămase pe jos. De aceia şi Bi- 

socânui, carele era cam atins în amorul săi pro- 

pri de povestitor, prin somnul inginerului, îi 

spunea drept mângâtere : — „Vedi, domnule în- 

giner, d&că dumnia-ta sciai românesce şi ascultai 

la basmul mei, nu erai să paţi atâtea nevoi! 

1) Virgilii Georgic. Î, v. 405—408 : 

Quacumque illa levem fugiens secat zthera pennis, 

Fcce inimicus atrox, magno stridore per auras 

Insequitur Nisus. 

III. 25,682 13
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Dar fie! când este vorba, de vânăt6re, apoi poţi 
să mi te laudi că eşti născut cu tichia în cap, şi 

Venătorul norocos 

„umblă bucuros 

pe jos“. 

Astfel ne urmarim calea spre Bisoca. 

XI 

Eram acum tocmai pe culmea, d$lurilor sub 
care se adăpostesce, ca într'o copaie, satul Bisoca. 
Gata, a cârmi la drâpta ca să coborim în sat, 
aruncal împrejurul mei: o lungă şi mulţumităre 
privire, voind să *'mi Yeaii astfel dioa bună de la 
întinsele privelişti ale plaiului, mai nainte de a 
le pierde cu totul din vedere. 

S6rele apunea drept dinaintea n6stră; cercul 
lui roşatie scăpătase p6nă pe zarea orizontului 
şi radele'i, calde Şi senine, pare că se aşternuse 
preste tot gesul răsăritân al ţărei, care ni se 
destindea acum subt ochi. De pe acest tăpşan - culminant de unde munţii Săcuieni, cotescii spre 
târa Vrancei, tot Bărăganul, tot câmpul Brăilei, 
tot şesul Galaţilor, cu matca, Râmnicului, cu va: lea Buzăului, cu lunca, Siretului, tâtă acea lată 
Şi Gblă câmpie se arăta, scălăată într'o lumină 
gălbuie şi luci6să, ca, faca, . unei uri6şe sinii de 
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aur; printr'iînsa, liniile şerpuite ale rîurilor se 

desprindeai ca fire creţe de betelă argintie, iar 

suprafaca netedă a apelor sărate din Balta-Albă 

şi din Balta-Amară oglindeaii ca nisce ochiuri de 

sticlă, ferecate în mijlocul dauritei table. În de- 

“ părtarea, cea mai afundată, d6lurile dobrogene, 

tivite cu aburâsa cord6 a Dunărei, încingeai, ca 

cu un cere plumburiă, acest curios tabel, al cărui 

aspect devenea cu totul fantastic, prin neobici- 

nuite şi metalice reflecse. | 

Mai aprâpe'de noi ânsă, sub forme şi cu 

colori mai reale, se vedeaii pe vârful Bisocei Şi 

pe al Ulmuşorului, mari petrâie sure şi murgi, 

unele grămădite la un loc ca turme de vite adu- 

nate la repaos, altele răsipite prin livedi ca va- 

cile când pascii pribege. Apoi, subt aceşte muchii, 

la stânga pământul se lăsa la vale în costişe 

şi pripâre gradate, până se cufunda în jghiabu- 

Tile mult umbrite ale Râmnicului şi: ROmnice- 

lului; tot pe acolo, la locul ce se dice între 

Romnice, se zăreat âncă poienile fragede şi verdi 

als Năculelor, adăpostite sub stâncile roșcate, - 

care se numescii Petrele-Fetei; şi în fund. de toţ, 

înălțându-se în albăstrâla, înegurată a, cerului, se 

perdeaii culmile. pădurâse ale Steşicului, învelite 

în umbre viorii, civite şi negre. 

Preumblându'mi ochii, când preste şesul cu 

„străluciră şi schînteie, când prin munţii cu tainice 

şi r&cor6se rade, mă aşedasem pe -un bolovan de 

13*
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păâtră şi aşteptând să dispară cu totul s6rele, 
nu m& puteam sătura, de asemenea priveliști, ce 

n08, orăşenilor, ne este dat arare-ori a le ved;; 

dar căl&uzul nostru scia că nâptea are să vină 
iute şi că scoborîşul până la, sat ne va, cere, prin 
întuneric, pote o oră şi mai bine; de aceta el 
ne îndemnă să ne pornim îndată, şi drept mân- 
gâlere, îmi spuse că are tocmai vreme ca să. 
isprăvescă şi basmul cel cu Feciorul de împărat, 
norocos la vânat, până vom sosi de vale. 

— „Bine dică, bădiţă ; — îi respunseiu; — ne- 
greşii că trebuie să mi "1 spui tot, dâcă, mai 
este. Dar stăi! unde remăseseşi ? ... pare că în- 
cepuseşi a îndruga o şiretenie de lighi6ne ca, cea, 
din hora desgovelei : 

Ursul cu cercel 
umblă dupe miei, 

Lupul cu cimpolu 

umblă dupe oi," 
Vulpea în papuci 
umblă dupe curci, 

Ş'un Iepure şchiop, 
întrun verf e plop, 
treteră la bob. 

„Aşa este ? 
— „Cam aşa, Gar iar nu pr6, —îmi răspunse muntenul pierdendu'şi 6re-cum sărita, în urma 

glumei mele de care mă şi căiam, şi scărpinân- 
du-se la căfă ca omul care stă la înduoielă. — „Pe 
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semne, boterule“, — adăogi el, — „ţi s'a făcut urât 

unde am tot spus anume tote soiurile de paseri 

şi de jivine care trăiescii pe la noi, la munte. Dar 

de! ce sii fac ei, dâcă aşa e basmul? Va să ”l 

Spuiu şi eii dupe cum este şartul şi datina lui. - 

D'acum înainte ânsă nu mai avem nimic a face 

cu lighiânele cele cu patru picidre, nică cu cele: 

multe sburătâre ; destul numai să vă fie în scire 

că Feciorul de împărat nu avea s6mănul săii pe 

lume la ale vânătârii. Când G'abi6 da cu gândul 

să facă vre-o isbendă la vânat, voinţa pe dată i 

se şi împlinea; d'acela şi lumea întrâgă când po- 

menea, despre dinsul, nu'i dicea într'altfel pe nume, 

ca: Feciorul de Împărat, cel cu noroc ia vânat. 

„De va fi stat o lună, s6u un an s6u dou, 

petrecându'şi viața fără alte nevoi decât numai 

cu plăcerea şi cu mângâierea de a prinde şi de 

a ucide fiâre pădureţe şi păsări cântărețe, cine va 

sei, spună-o. Pe noi ceştia, plăiaşi şi vânători de 

munte, atâta ne taie capul că, omul la vânăt6re, 

fie pe ger şi ninsore, fie pe năduf de s6re, nici 

nu prince veste ca ce timp mai este, nici nu vrea 

să scie cum are săi fie, nici nu bagă 'n s6mă 

la muncă de ?1 chiamă, nici că jea minte de ori ce 

cuvinte, ci vesel. omâră vremea, care sbâră, fără 

griji trăiesce, pe pământ domnesce, şi e la vânat : 

ca şi împărat. 
„Acum, daţi şi dvâstră cu socotâla, dâcă chiar 

noă, — nisce bieță păcătoşi plini de trude şi de
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nevoi, — vânăt6rea ne oqelesce sufletele şi ne ră- 
pesce minţile, apoi ce încântic de fală şi de vi- 
tejie trebuie să fi fost pe voinicul fecior al Dâm- 
nel Negăi! Vesel şi voios la inimă, ager şi vâr- 

"tos la trup, el zîmbinăd eşea, diminâţa din palatele 
părintesci, zimbind se înturna ssra, la maică-sa, 
înapoi. Aşa viaţă, lină şi neturburată,. dor'că în 
ralu pâte să mai fi gustat cine-va. 

„Dar grijele şi mâhniciunea lăsat'aii vre o- 
dată multă vreme pe om fără ca să se lege de 
capul lui ? Firea omenâscă aşa este ea de la Dum- 
nedei osândită, ca să nu plutâscă neîncetat uşor 
ca fulgul pe apă, şi să nu calce mere tot pe 
căi desfatate. Căci, acolo unde este poiana, mai 
înflorită şi cu frundari acoperită, acolo e şi cursa 
priponită. Dai într'însa fără ca so vedi ; te apucă, 
te glodesce şi unt-ori chiar de rea nu vrei să o 
credi. | . 

„La să vedeţi acum în ce fel păsul avea să] 
ajungă pe voinicelul: nostru, şi cu ce gingașe a- 
măgiri avea, săi sece puterile şi săi stingă feri- 
cirile. | 

„lntr'o s6ră ca cea de astădi, pe la apus 
de s6re ca, acum, el şeduse să se odihnescă pe 
unul din pietrele măcinate de pe dslul Ulmuşo- 

- Tului, tocmai G'asupra, gârliciului de pâtră, căruia, 
„Îl dicem nol grajdul Zmeilor, fiind-că acolo se a- 

- dăposteaii odinidră, în vremea, de demult, firele 
cele aripate. Şedea el şi privea, în jos cum negu-    
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rele întunecai treptat văile şi culmile, când vădu 

trecând încetinel pe d'asupra capului săi, o po- . 

rumbiţă, uş6ră şi albă ca spuma laptelui la mul- 

sâre, ca florile crinului la rada de s6re. 1 se făcu 

dor de acea, păsărică şi ca s'o prindă de vile, puse 

mâna în sîn, la, zamfirul cel fermecat ; dar ea, ui- 

tându-se la dinsul cu ochi dulci, fermecători, gun. . 

guni galeş în limba, ei cea păsărescă, şii dise: 

„Ah, voinice, voinicele, 

nu opri căilo mele;. 
ci te lea dupe al mei sbor; 

câcă, cu sînul plin de dor, 

te chiamă să'ţi facă dar 

un scump, alb mărgăritar 

mândra Fată? a Pietrelor 

âin valea Năculelor“. 

„Aceste cuvinte, aşa dulce şoptite, deştep- 

tară în inima voinicului un fr6emăt necunoscut; 

în sînul lui. se aprinseră dorinţe nedesluşite, pe 

care până în căasul acela, nici în. vis nu le încer- 

case. Fără de a mai sta să cugete, el se rădică 

fute în picire; sângele i se încinsese ca focul 

prin vine; pieptul îi. svecnea; în tot trupul sim- . 

ea un avânt neînstrunat ce '] pornea să mergă 

supus şi ascultător la, chiămarea porumbiţei. Ur- 

mărind cu piciorul pe uscat sborul ei lin, cum- 

pătat, el scobora văi, sula, d6luri, străbătea pă- 

duri, trecea, lunci şi pâraie, şi de ce umbla, pare
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că mai uşor păşea. Când rada cea mal târdie a 
s6relui se prelungea, sfieță pe foițele erbei înflo- 
rite din poiana, de sub stâncele Năculelor, păsă- 
Trica, se opri pe o r&sură îmbobocită şi cu graiu 
dulce cântător, strigă așa: 

„Tu ce plângi în stâncă 

la umbră adâncă, 

eşi acum din pistră, 

albă, dalbă fată, 
vile şi frumâsă, 
blândă, r&cor6să, 

cu chip luminos, 
cu trup mlădios, 

cu păr aurit, : 

pe umeri leit; 
eşi fată din piâtră 
să te vâdă'o dată, 
scumpul tăi ursit; 
căci iată'l sosit!“ 

„Ca un vis, ca, o părere, se cobori de pe stâncă, mândra . albă fată, naltă, mlădi6să ca o trestidră, cu părul de aur, cu ochi de balaur, 
ruptă din s6re întocmai ca Ilâna Cosînzâna. De” frumosă, ce era, de albă ce S'arăta, la s6re puteai căta, lar la însa ba! Cine "i vedea. mersul, cine “i zărea chipul, cine “1 audea, glasul, nu putea, să 0 privâscă şi să nu o îndrăgâscă, nu putea, să O audă şi să nu i se încreqă,. i „Cu zîmbet gingaş pe guriţă, cu ochi galeşi ŞI pătrundători, venea mândra cam. descinsă, pă- 
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şind uşor şi leginat prin 6rba” mâle şi dâsă a 
pajiştel. Ea se opri dinaintea voinicului şi, ară- 

tându'i între degeţele, un bob mărunțel de măr- 

" găritar alb, curat şi luminat ca laptele la mul- 

s6re, ca firea crinului la s6re ca dragostile de 

fată mare, ea, cu viers dulce femeiesc, care mail 

lesne decât săgeta străpunge inima voinicului, 

îi grăi, ridend, aşa: 

„Dati-Vaş şi nu Vaş da, 

că mă tem îl vel uita 

când la vânat te tot plimbi! — 

Ba aş da, de vre! să!l schimbi 

cu piâtra zamfirului, . 

limpedimea, cerului, 

cu pistra zmaranâului, 

verââţa, pământului, 

cu piâtra rubinului, 

colcotirea sângelui”. 
_——— 

„Feciorul -de împărat r&măsese uimit ca, di- 

naintea unei năluciri încântătâre. Nu scia bine 

dâca, este deştept sâi dâca viseză. Nu "i venea 

să dea, credăment nici vederilor, nici audului; şi 

cu tâte acestea, dina ce '! sta în facă îl privea 

cu ochi. fermecători, aruncând prin tot trupu'i, 

când aburi fierbință, când fiori de ghiacă; vorba 

ei îi răsuna până în suflet, dulce şi înduplecătore. 

Pe când ea căta, la dinsul şi zimbea, lul i se nă- 

lucea pare că câmpul înflorise şi cerul se lumi: 

nase, ar când ea deschise gura ca să "1 vorb6scă,
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pentru dinsul, munţii răsunară, apele se turbu- 
rară, bradii se scuturară, codrii se treziră, frun- 
dile şoptiră, stelele sclipiră şi în loc se opriră. 
Atunci viața, să “i o fi cerut dînsa, gata Şi bu- 
curos era el să "i o dea, numai ca mereii să pâtă 
privi la ea, numai ca în veci să o potă, audi. 

! „De grabă scâse din sin câte'şi trele neste- 
matele fermecate, care până atunci. fusese şi totă, 
puterea şi t6tă bucuria lui, Şi, fără să se mai 
gândescă, fără să se înduojască, le aruncă cu 
mulțumire în pla drăgălaşei copile. Buzele ei 
fragede şi rumeidre se răsfoiră, într'un rîs de ne- 
bunatică bucurie, şi apucând mărgăritarul între 
dinţii ei albi şi mărunți ca, şi bobul nestemat, îl: 
puse binişor pe buzele voinicului, într'un dulce 

“Şi lung sărutat. 
„Atunci umbrele căldurâse şi bălsămite ale 

nopţii de veră ascunseră în negură, şi în tăcere 
pe fericiţi! miri; singură porumbiţa, cea, albă îi 
desmierda, prin întuneric, când cu vesele cântări, 
când cu blânde văietări; dar când răsăriră; dorile, 
de o dată cu florile, porumbiţa amăgitâre şi la 
dragosti îndemnătâre, peste țări şi peste mări 
sburase, prin văsduh se depărtase, fugind ca să 
nu mai vie, şi luând cu sine în vecie, scumpul, 
feciorescul dar, bobul alb de mărgăritar. 

„Dile şi nopți, luni şi săptămâni trecură. Fe- 
clorul de împărat şi Fata, din pistră, trăiau în- 
străinaţi de lume, singuri singurei, el numai cu. 
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dînsa, ea numai cu el, şi altă grijă nu purtaă, 

altă plăcere nu gustaii decât ale dragostelor lor. 

Cercuind lumea într6gă în poieniţa înflorită şi cu 

frundari acoperită de sub Pietrele fetei, voinicul 

năpustise codrii, urise isbândile văeţei sale de 

mal nainte. Vânătorea era uitată; inima lui se 

scălda acum tâtă în desmierdări noue şi necum- 

pătate. Pasări, fisre şi lighi6ne trăiati de el orop- 

site ; tote se înstrăinase şi se lepădase de al lor 

sburdalnic stăpân; nici una nu'l mai cunoscea, - 

nici una nu'l mai asculta; dar nici lui, nesocoti- 

tul, de ele nu“ mal păsa. Arcul şi săgețile, 

ghi6ga şi praştia stati aruncate la pământ ;. Iu- : 

gina şi putregalul se lipise de ele şi le rodeaiu . 

puterea. Aşa feciorul de împărat, uitând vitejia 

vEnătorescă, uitând şi casa părintescă, şedea, dioa, 

şi nâptea lungit mâle pe covâre şi cu capul în 

pâla copilei, se uita cu ochii în ochii ei, îi sorbea 

suflarea dupe guriţă. şi "i cerea mereii să 7] de- 

smierde cu cânticele ei. 

„Cântă, menăro, cânticul, 

că "mi e drag ca sufletul. 

Cântă, scumpul mei odor ! 

Ter cu tine aş vrea să mor!“ 

Dar muierea tot muiere! Dăi ce "tă cere că 

0 să te certe de cei Vai dat. Cu încetul cu în- 

cetul, începu. fata a lua s&ma că sufletul voini- 

cului se înmuiase. la dogorela dragostelor feme-
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lesci; acum îi părea răi Şi “% venea ciudă că iu: 
bitul ei nu mai era ca maj nainte, vitejelul pla: 
iurilor, căruia lumea, îi dicea cu laudă: Feciorul 
de Împărat, cel cu noroc la vânat! În zadar îl 
cânta, ea, cu viers dulce femeiesc, mândru cântie 
haiducesc; în zadar îl ruga să se trezescă din 
traiul lânged şi trândav în care îl cufundase viaţa 
de iubire ; în zadar îl tot îndemna ca să €6să cu 
dinsa din pustietate, ca, s'o ducă să vedă lumea. 
El în brage o strîngea, dulce mi'şă o, desmierda, şi 
aşa îl tot vorbea: 

'„Facă lumea, ce va face, 
noi trăim aci în pace, 
cum n'e drag şi cum ne place! 
„Dică lumea ce.va dice; 
fericirea de aice 
tot nu pâte să ne'o strice! 
„Spună lumea ce-o voi, 

- Nol aci cât vom trăi 
-fâra grijl ne vom Iubi“, 

„Dar urîtul, uritul cel pocit, bâla, cea, fără de credământ, care din plăceri trezite încol- 
țesce, sufletul îl amăresce, cu doruri se hrănesce 
şi la noui plăceri rivnesce, urîţul cel urgisit, care usucă şi topesce, mereii Şi necurmat în inima copilei se: prefira, şi pe fie-ce di mai adânc o pt- trundea, 'în ea zilnic se "ncuiba, mai amarnic o rodea. Feckorul de împărat vedea, şi simţea tâte; dar l6c sieşi nu '$I scia găsi. Fata umbla mai 
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ades6 razna prin păduri şi prin livedi cu fruntea 

înorată, cu faga lăcrimată, şi când se întorcea la, 

sogul ei şi '] găsea văitându'şi tristea, lungit sub 

tulpina bradilor, ea îi dicea plângând şi sus-. 

pinând : | 

— „Scâlă, dragă; scâlă frate! 

nu mal tot zăcea pe spate, 

că înt am urit qilele, 

mutânăd căpttiiele, 

când .Ja cap, când la pictore, 

când la umbră, când la sore. 

— „Of! dragă, Iubita mea! 

nu pot, nu pot, chiar d'aş vrea; 

bâla mea nici că s'o duce, 

pence tu nwmi i aduce 

mură albastră şi amară, 

sloiu de ghiacă 'n mied de vâră 

— „Of! aragă, iubitul mei! 

ajuta?ţi-ar Dumnedei! 

eu toţi munţii "am călcat, 

mură albastră n'am aflat, 

_slotă de ghiacă n'am găsit, 

că pământu'! încălgit. 

— „Fetişoră din Buzei, 

mură? albastră '.ochiul tăi 

care mă ucide râii; ” 

sloiu de ghiacă netopită 

“e chiar inimaţă răcită 

şi de mine deslipită“.
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„Când ajunge inima să fie sleită, de dragoste, 
apoi curend piere şi mila. Fata din pâtră, sătulă 
şi de pustiul „munţilor şi de iubirea, singuratică, 
visa acum n6ptea şi se gândea diuliţa întregă, 
la locuri desfătate Şi pline de lume, la, oraşe cu 
sgomot, cu petreceri şi cu veselii, la cetăţi unde 
toță să cate 'la dinsa cu dor Şi cu drag, şi dinsa 
cu mândrie la: toţi să se arate frumâsă şi împo- 
dobită în haine trufaşe şi în pietre nestemate. 
Destul, destul își închisese ea, tinerețele în de- 
părtări, de lume înstrăinată ; destul gustate plă- 
cerea iubirilor tăinuite. Acum inima” sbura ca 

_ Huturele, dupe lumină; sufletul ei cerea sgomo- 
tul veseliilor, strălucirea averilor, vâlva trufiilor. 
Astfel de dorințe "îi frămentaii ' mere minţile, şi 
scim cu toţii -că ce se nasce în cap de muiere, 
într'insul neistovit nu piere. 

„Intro diminsţă, când Feciorul de împărat 
se trezi din somn, îngreuiat de lângsre şi de 
inimă-rea, Fata, din pâtră perise de lângă dinsul. » 
O aşteptă să vie la ami6di, o aşteptă, să vie sâră; 
dar umbra molifdilor se aşternu încetinel d'a lun- 
Sul, pajiştei, scădu şi crescu Jarăşi, dovedind scur- 
gerea vremil, şi nimeni, nimeni nu veni... 

„Atunci pricepu dinsul că copila a fugit şi în păduri Va năpustit;- atunci v&du bins că, puica 
a sburat, s'a dus şi pe dinsul l'a răpus. Atunci 
în lă-untrul lui se făcu adânc întuneric; în piept . . m o . . a 

? 
inima'i” sdrobită” se încolăcea, ca crâmpeie trun- 
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chiâte de şârpe veninos. Dioa la s6re, el se fră- 

mânta în durere ; n6ptea la stele, din ochi îl pi-. 

cura isvor de plâns6re, şi la tot câsul, noptea ca 
| şi dioa, dioa, ca şi n6ptea, glasul lui duios răsuna 

prin codrii: — „Dâmnă a inimei mele, stăpână a 

„acestor locuri! de ce m'ai părăsit? Unde te ai 

„dus ? Ah, unde?...1) 

„IŞI aducea, aminte d'ale ei dalbe frumuseți, 

d'ale ei dulci cântări, de dilele fericite pe când 

glasul munţilor şi al apelor respundea, cu vesel 

susur la glasul copilei, pe când ea umbla, legă- 

nându-se, gingaşă şi uşoră, pe verdâţa, livedilor , 

pe când ea tremurând, scutura de pe cosiţelei 

bălaie, zăpada mai pugin albă decât peliţa ei... 

Atunci, inima, lui, cu suspine, întreba în zadar pe ! 

codrii şi pe stâncă:: „Unde şi în ce ţară va mai 

„fi acea mânâră fl6re, acea drăgăstâsă româncă, 

„cu faca albă ca crinul, cu glas încântător de 

„Qînă 2... Numai rîul acuma, numai apele, când 

„se clătescii, respundii cu vuiet la gemetele mele... 

„Ah! unde mai sunt, stăpâna mea dorită, ah! 

  

1) Tesoro de los Romanceros y Cancioneros espanoles, re- 

cogidos y ordenados por d. Eugenio de Ochoa, (Paris, 1838) p.- 

137: Romances del Cid Campeodor : 

«Rey de mi alma, y desta tierra conde, 

«Porque me dejas? dânde vas? adânde ?»
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„unde mai sunt chiar şi viscolile de odini- 
»6ră 11), 

„Dar tâtă jalea lui era în deşert ; ce a fost 
verde. s'a uscat; ce a *nflorit s'a scuturat. Intr'a- 
cele plaiuri, în care el 'găsise mai ântâi mulţu- 
mirea, vânând şi prindend cu nepăsare păseri de 
pre cer şi fiere de pre pământ, în acele dumbrăvi 
unde apoi îşi aflase fericirea la sînul drăgălaşei 
feci6re, acum totul era, veşted, totul era, ofilit, 
totul se îmbrăcase întrun giulgiu de ger şi de 
întristare. EI cercă să rădice de la pământ arcul 

„Şi săgețile, ghiâga şi praştia; dar armele erai: ru: 
ginite, puterele"i erai slăbite, ochiul vedea tur: 
bure la ţintă, bracu'! nu mai scia să nimerescă 
țălul. De odată, cu nestematele perduse şi. farme- 
cul lor puternic; Fata din pâtră le luase cu dinsa, 
ca, să facă cu ele cercei şi ghiordane; iar el, săr- 
manul, el iși aducea, atunci aminte, cu dor şi cu 

2) Franţois Villon (1431), Ballade des dames du temps 
jadis : | ” - 

«Dictes moy, că, n'en quel pays 
Est Flora, la. belle Romaine, 
La royne blanche comme ung Îys 
Qui chantoit î voix de sereine. 
Echo, parlant, quand bruyt on maine 
Dessus rivitre ou sus estan.. 
Ou sont ilz, vierge 'souveraine ? 
Mais ot sont les neiges d'antan ?. 
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jale, despre locul unde născuse; despre căminul 
unde crescuse, despre măicuca dulce care pe si- 

nul ei îl legănase, despre tote bunurile, tâte a- 
verile şi tâte mulţumirile pe care le perduse. El 

se îngrozea, vădându-se ajuns a rătăci, ca un su- 

flet călător şi fără tărie, prin locaşele sălbatice 
ale fisrelor, a cerca prin codrii şi prin pustii nă- 

luca, fericirilor, şi inima'i sângera, răsipită în târ- 

dii şi zadarnice căințe ?). 

1) C. V. Catulli, Carmen LXIII, de Aty, v. 50—73; 

«Patria, o mea creatrix; patria, o mea genitrix, 

Ego quam miser relinquens, dominos ut herifugze 

Famuli solent, ad Idee tetuli nemora pedem, 

Ut apud nivem et ferarum gelida stabula, forem, 

Et earum omnia adirem, furibunda, latibula: 

-Ubinam, aut quibus locis te positam, patria, rear? 

Cupit ifsa pupula ad te sibi dirigere aciem, 

Rabie fera carens dum breve tempus animus est. 

Egone a mea remota hac ferar in nemora domo? 

Patria, bonis, .amicis, genitoribus abero? 

Abero foro, palzestra, stadio et gymnasiis ? 

Miser, ah miser, querendum est etiam atque etiam, anime! 

Quod enim genus figure est, ego non quod obierim? 

Ego puber, ego adolescens, ego ephebus, ego puer, 

Ego gymnasii fui flos, ego eram decus olei. 

Ego vitam agam sub aliis Phrygize columinibus, 

Ubi cerva silvicultrix, ubi aper nemorivagus? 

„Jam jam dolet, quod egi, jam jam que pcenitet!> 

JI. 23,682 14
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„Câţă alţii pe lume îşi vădii ca dinsul, vîrtu- 

tea şi norocul spulberate prin nesocotinţa, lor! 
Când e omul tânăr, el nu scie, biet, să precui6scă 
bunurile cu care pronia cerâscă, mumă darnică 
şi iubitâre, ?1 a înzestrat.: Se îmbată de veselia 
juneţei, de farmecul frumuseţilor, de plăceri tre- 
cât6re, de sburdări amăgitâre, şi, dâca într'acea 
beţie își pierde ssii îşi răsipesce nestematele o- 
d6re cu care îl împărtăşise sorta, curând, curând 
în urmă, îl ajunge şi ciasul amarnic al căinței; 
gapoi, dupe dînsul, se cască, întunecos Şi rece, 
tăcutul, pustilul mormânt! 

„Aşa! vă veştejiți voi tâte,. plăpânde flori 
ale vieței, tinereță, iubire, plăceri, trecătâre fru: 
museță, — frumuseţe, dar din cer pe care cerul. 
pismaş îndată ni'] răpesce, — în grabă vă ofiliți 
Şi perii tote, dsca, printre voi d6ră nu se pre- . : 
firă vre un fulger cu arsură, vre un fior de ne- 
murire! 

„Cată cu. un ochiu de milă la cea, tinerime de 
rând care, în toiul frumuseţelor trăiesce în de- 
smierdări şi ?n desfătări se îmbată.... Cand va 
goli până la fund paharul cu *ncântările, ce o să 
se mai al6gă dintr'insa? Cine o să mai scie de 
ea?... Gr6pa, care o aştâptă, o va "nghiţi întrâgă.
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“Tăcerea, de veci o să stingă dupe lume, cu a €i 

fiinţă, gale ei sterpe iubiri!“ *) 

Lacrămile de căinţă şi duiosele cugetări ale 

feciorului de împărat, cel ce fusese odinidră no- 

rocos la vânat, mă pornise şi pe mine pe triste 

gânduri; îmi venea acum unul dupe altul a- 

minte atâtea falnice visuri ale juneţei mele, care, 

împreună cu anii cei răpeci, s'aii nimicit în za- 

darnicul deşert, .. cci răpedi, vail răpeqi se stre- 

c6ră anii!. 

Eheu, fugaces, Postume, Postume, . 

Labuntur anni... . . .. d. 

. . . . . . . . . .. .. . .. .. . 

Dar era n6pte în totă puterea. când începură, 

să ne salute lătrătorii din satul Bisoca. In bătă- 

  

1) Zamartine, Mbditations pottiques : A Elvire : 

«Vous tomberez ains:, courtes fleurs de la vie! 

Jeunesse, amour, plaisir, fugitive beaut€, 

Beaută, present d'un jour que le ciel nous envie, 

Ainsi vous tomberez, si la main du gtnie 

Ne vous rend Pimmortalit&. 

Vois d'un oeuil de piti€ la vulgaire jeunesse, 

Brillante de beaut6, s'Enivrant de plaisir; 

Quand elle aura tari sa coupe enchanteresse, 

Que restera-til d'elle? A peine un souvenir; 

Le tombeau qui Vattend Vengloutit tout entitre. 

Un silence £ternel succă&de a ses amours.. 

2) Boratii Carmin. II, XIV. 

14*
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tura casel arendăşesci ardea un foc mare; des- 
călecaiu la flăcăraia trosnitore a brădilor, şi dom- 
nul Sterie arendaşul ne eşi cu plin înainte. 
Intr'o mână ţinea o botă cu păstrovi vii, prâs- 
-peţi şi sglobii, pescuiți în părîul spumegos de sub 
-pola umbrită a, Pietrelor Fetei; în cea-l-altă purta 

II) cuşcă, cu: jepuraşi de casă, plocâne trămise de 
Stariţul unui schit vecin, carele hrănesce Şi. pră- 
sesce în curtea mănăstirii d'alde aşa, ardolu şi 

„Spornic vânat, rar în eră. la noi şi botezat în 
Codicele civil, art. 468, cu numele poznaş de La- 

- Dinăă ţinuţi pe lingă casă, tar în Dictionariulu lim- 
bei Romane, elaboratu ca proiecta dapo însarcina- 
rea data de Societatea Academica Romana, pa- 
gina 981, cu acela, tot aşa diochiată: şi pugin 
românâscă, de: „Cunicule s6u cunicle, specia, de 
“animali, din genulu depurelui, forte assemine cu 
iepurele, şi de acea-a numitu pre a locurea, si de- 
pure de casa, francesce lapint. IE 

„Aş dori să aflu care sunt locurile unde, vor- 
bindu-se n6og românesce, se mai dice şi altfel, 
bună-6ră, — cine'], cine'], pus'ai degetul pe el?— 
Cunichu şi Lapin.! SI 

| D'aşa lătinie dobitocâscă, 
 d'aşa păcălitâre franguzâscă 

unul Domnul să fergscă 
limba n6stră părintâscă ! 

Dar domnul Sterie, din tindă, ne poftesce la mâncare. Drumul, basmul şi gândurile melanco- 

- 
p
p
 
m
 
a
 

a
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lice m'ah secat la stomac; mă grăbesc dar a 

intra în casă, unde ne aştâptă masa, care de 

mult stă întinsă, 
Fiind-că, tu âns& n'a! fost poftit împreună 

cu mine, te las afară şi drept mângâiere, îţi 

trămit de departe, ca hrană intelectuală, bună 

de rumegat, acestă poveste încureată, însogind'o 

cu o prietenâscă salutare.... cam slabă şi sâr- 

băâă mâncare!... ” 

Dar să fie cu iertare, 

Căci suntem la vânătâre! 

Post-scriphim. — Nu m& i6rtă consciința, ca 

să nu îndreptez o erdre ce s'a strecurat în pa- 

ginele de ma! sus. Am dis că la noi guvernul. 

nu sa ocupat nică odată de a regula vâ6nătorea. 

M'am înşelat. R&posatul C. Negruzzi, carele nu 

a fost numai un scriitor plin de talent, de spi- 

rit şi de inimă, ci a mai fost şi directore al O- 

ficiului de Statistică din Moldova, ne dă în scri- 

erile sale următârea notă plină de interes şi 

sprijinită pe calcule nediscutabile : 

„De la 26 ianuarie 1841 până la sfârşitul 

lui decemvrie 1845, sai ucis, dupe catal6gele 

Vistieriei, aceşti lupi:
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In anul 1841... 118 lupi mari 

pp 1642... 198 idem 
» m 1848... 318 idem... 59 pui 
nm 1844... 840 idem... 111 idem 

pm 1845... 261 idem... 101 idem 

1240 lupi mari, 271 pui 
Total 1501, - | 

„Şi sa plătit din Vistierie 18,450 lei pentru 1230 
lupi mari şi 2032:/, lei pentru 271 pul. In total 
20,4821/, lei. - 

„Să vedem acum folosul acestei legiuiri, 
„Să închipuim că fie-care lup era să mă 

nânce pe an câte 12 oi. Pare-mi-se că sunt des- 
tul de moderat. Care e lupul ce sar mulţumi cu 
o dle pe lună? In cinci ani vine de lup 60 oi, 
care pentru 1501 lupi face 90,060 oi. Socotind 
acum Glea câte 20 le, face 1,801,200 lei, din 
care scădend 20,482:/, lei, precul capetelor. a 
1501 lupi, remâne folos 1,780,7171/, lek.* 

Tot cu acâstă, ocasiune, autorul Păcatelor îi- 
nereţilor mai povestesce şi o istori6ră pe care 
am socotit că nu' va strica să o transeriii aci, 
căci ea va fi ca păhăruşul de Fine Champagne, 
dupe un prând îndesat şi anevole de mistuit, — 
Tudis înidigestaque moles]. 

lată ce scria Negruzzi în luna, fevruarie 1846 : | 

 



2['ev00-Kvnyeraros 215 

„Vii de la vânătâre, prietene, unde am îm- 

puşcat un lup. Dă'mi voie deci să'ţi vorbesc 

despre el. 

„T6tă lumea cunâsce lupul, fiera asta, car- 

nivoră, şi nesăţi6să, duşmanul păstorilor şi grâza 

oilor. Din vremea regelui Edgard, la anul 966, 

lupii n'a mai vEdut pământul Engliterei; şi când, 

din tâte staturile Europei eraii proscrişi, numai 

în Moldova,— sunt acum cinci ani, — vieţuiaii ca 

în sînul unei republice, încât era o blagoslovenie 

cum lupii şi jidanii cresceaii şi se înmulţeai! 

însă la 1841, ministerul 'trebilor. din lă-untru 

făcu o legiuire prin care se puse preq capului 

de lup. Țăranii începură ai ucide, păstorii a fi 

mal liniştiţă, şi oile a dormi mai fără grijă. 

„Spuni—nu sciii de e aşa,— că lupii vădând 

osânda ce li se pregătesce, ai ales o deputaţie 

dintre ei, care viind în capitală, 'ŞĂ a tocmit un 

vechil ca, să le apere dreptul ce'şi închipulai că, 

ai. Acesta le a făcut o jalbă lungă şi lată, în 

- care dovedea tetragonicesce că, de la descălicarea . 

lui Dragoş lupii aii trăit în bună pace în țeră, 

că n'a mal făcut nimeni sprafeă ca să vâdă, câte 

ol sati mâncat; că de vreme ce lupii sunt lăsaţă 

ca să mănânce oi şi oile ca să fie. mâncate de 

lupi, apoi dupe tâte formele, legile şi obicelul 

pământului, lupii se cuvine a fi volnici să mă- 

nânce oi, şc.l., ŞC]. 

„Ministrul Lupu Balș le întârse jalba cu
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nadpis dicând că obiceiul pământului pâte sluji 
de lege, când nu este vătămător legei, şi numai 
atunci li se va lua în băgare de s6mă reclama- 
ţia, când vorii da, înscris şi chlezăşie că nu vori 
mai mânca carne, ci vori pasce troscot, ca nisca 
dobitâce ce sunt. . 

„Deputaţii eşiră cu c6da, între vine, gândind 
la nedreptăţile 6menilor. Viind la gazdă şi sim- 
țind apetit, se puseră la masă, -Ospă&tarul le 
dete borş cu miel, cotelete. de miel. și friptură 
de miel; 

— „E bine! strigă unul din ej, — mai di'mi 
că, este dreptate în lumea asta. Omenii mănâncă ' 
oi, şi noi să nu mancăm? Pa 

— „Ba să mâncaţi, domnii mei;—le dise un 
june supleant de profesor, — omul şi lupul. sunt 
lăsaţi ca să mănânce carne; dinţii lor cei cânesci 
0 dovedescii. Ei când nu mănânc carne, nu pot 
pronunga nici cel d'Antâi vers din Eneida, 

Arma virumque cano, etc. 

»Din vorbă în vorbă, lupii spuseră, viitoru- lui filosof scopul soliei lor şi neisprava cu care al eşit de la Ministru. 
— „Advocatul care *] aţi avut era, un igno- Tant, le dise acesta. Sunt sigur că nici rudimentele „limbei latine, ale limbei mume, nu le cunoseea. Sunt sigur că petiția ce v'a făcut era, plină: de barbarisme Şi de solecisme şi scrisă cu slove ci- 
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riliane. Să vă fac eii o suplică cu litere latine şi 
veţi veds cum voiu face capot pre ministrul cu 

tot departamentul săi.“ - i 

„Indată le: scrise o jalbă cu litere latine, 

care se mântuia prin acest calambur : 

Lup te chiamă şi lup eşti, . 
Lupii dar ce prigonesci? 

„Omonimul lor ministru le rupse jalba, qi- 

cână că nuw'i placii poeţii şi că, cu totă cusere- 

nia ce ek arată că arii av6 cu dinsul, nu pote călca 

datoria, postului 'săi; prin urmare porunci unui. 

comisar de poliţie să! întirâscă din oraş. 
„Ajungând la barieră, nenorocitele fisre îşi 

scuturară praful de pe copite, şi lăcrimând, tin- 

« 
. . . . . . . . . . . . |. . . . . . . . 

Aci autorul îşi precurmă povestea, necu- 

noscând, dupe cum se vede, coprinsul blestemu- 

lui bietelor fi6re nedreptăţite. Dscă. pe iângă tot 

spiritul şi talentul ce el avea, r&posatul C. Ne- 

gruzzi ar fi posedat şi darul proorociei, el ne- . 

greşit ar fi pus în gura lupilor un blestem de fe- “ 

lul acesta : Ei 

„Fă, Dâmne, ca toţă acela cari ai genduri 

rele asupra nâstră să fie osânâiţi, spre ped6psa 

lor, a citi dintr'un capăt pân&ntr'altul, t6tă Pre- 

cuvântarea la Manualul Vânătoruluă românesc; dar
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“tot de odată opresce'i, Dâmne, de a se folosi 
câtuşi de pugin de învăţăturile coprinse chiar în 
corpul Manualului,. căci fără de acestă a ta pă- 
rintescă, ocrotire, va fi de acum înainte vai şi a- 
mar de n6mul lupesc, în ț6ra bine-cuvântată a 
Românilor, unde, de la descălicătore, blajina, lo- 
calnică stăpânire ne a îngăduit să trăim ca în 
Sinul lui Avram, fără de a ne mat sastisi cu 
statistice iscodiri | 

„Amine 

XI
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VIII. 

FRAGMENTE 

“LITERATURĂ POPORANĂ 
1874—1879 

CREDINȚE, DATINE ŞI MORAVURI ALE POPORULUI ROMÂN, — 

" JUPÂN RĂNICĂ-VULPOIUL, — TIGRUL PĂCĂLIT.— 

VECHII POEȚI Al ROMÂNILOR. — DECE BASME MITOLOGICE, — 

POYESTILE UNCHEAŞULUI SFĂTOS.



  

- CREDINTE, DATINE ȘI MORAVURI 
ALE. 

POPORULUI ROMÂN 
Precuventare la cartea dlui G. D. Teodorescu, cu acest titlu. 

  

„Să nu părăsim ânsă cu totul cercul tradi- 

ţiunilor şi al cânticelor ce se reportă la, vechiul 

cult al naturei, fără a pomeni despre un obicei 

poporan al antichităţii, cu care se l6gă 'şi un cân- 

tie copilăresc ce, în parte, s'a păstrat ca o amin: 

tire depărtată, în cetăţile n6stre. 

„Atenei ne spune că a cânta rândunica ; 

„eludoviţei, se chiamă la Rodieni o 6re-care co- 

lindă, despre care Teognis, în a doua din scrierile 

sale asupra sărbărilor din Rodos, vorbesce astfei : 

Roâienii numesci a cânta rândurica un fel de co- 

lindare ce se face în luna lui Boedromion, (sep- 

temvrie al nostru). Numele acesta vine din cu-
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vintele ce se cântă atunci şi care sunt cele ur- 
măt6re: 

„Venit-a, venit rândunica ; 
cu dinsa şi vremea frumâsă, 
cu dinsa şi timpul cel bun. 
E albă curată pe guşă 
şi nsgră cu totul pe spate. 
Asv6rlă-ne 'ncâce smochine 
din casa ta plină, bogată, 
şi dă-ne şi vin în ulcică 

$o coşniţă plină cu brînză ; 
dar fie şi pâne de rişcă 
şi turtă cu ouă, tot ado: 
priimesce orl-ce rândunica,,.. 
Luăm ceva, ori să ne ducem? 
Dar dă-ne, căct altfel nu mergem, . 
ba âncă luăm cu nol uşa, 
orl poliţa cea de d'asupra 
OrI chiar pe nevastă'ţi ce şâde 
în .casă colo toemat sus, 
M&runtă'! şi lesne o ducem! 
Dar dă-ne cevaşil6 mat bine, 

"şi cată vrun lucru mai marel! 
Deschideţi, deschideţi toţi uşa, 
căci lat” a venit rândunica, 
Şi no!, Ial nu sintem unchiaşi, | 
ci suntem copil, copilaşi i 

„Acâstă colinâă, „adauge Atenei, a arătat'o mal ânt6i Cleobul Lindianul, când începu a face prin Lindos strîngere de bani, o | nSă o fi compus frumosul Cleobul, unul din
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cei sşepte înţelepţi ai Greciei, s6ii fiică-sa Cleo- 

bula, cum ici alţii, acestă cântare coprinde, ne- 

greşit, un înţeles mai adânc decât al unei co- 

lecte de bani sâi de merinde. Întrinsa vedem 

că se vestesce sosirea vremei frumse şi a tim- 

pului celui bun, căci în tâmnă arşiţa, s6relui s'a 

potolit şi casele s'a umplut de avuţii: rându- 

nica prevestitâre de bunuri, revine sprintenă şi 

veselă, Deschideţă, deschideţi” uşa! Bogatule, îm- 

parte'ți cu săracii comorile!. Asfel vă grăiesce 

glasul nevinovat al copiilor. 

„Astăqi âncă, pe tâte țărmurile Greciei, şi 

chiar în Atena, pe la începutul primăverei, copii,. 

adunaţi în cete şi ţinând în mână 0 morişcă cu 

aripe de şiţă ce, învârtindu-se, închipuiesce o rOn- 

dunică, alârgă din casă în casă, cântând un cân- 

tic de felul acesta: 

„Rândunica vine de pe alba mare; ea trece ra 

rea, şi 'şi face un fuişor şi şâde întrinsul să resufie , 

şi dice: : : - 

„Martie, Martie noros, şi Fevruarie ploios,. facă, 

dulcele Aprilie se vestesce că  aprâpe. | 

„Pasările ciripescii, pomişorii înverdescii, găinele 

cloncănescti şi începă să clocâscâ. 

„Turmele purcedă la munte, iedii sară şi pasci 

mugurul cel not. 

„Animale, pasări, 6meni, toţi se veselescii din suflet; 

ghiaca, zăpada şi crivățul ai încetat. 

„Martie, Martie noros, şi Fevruarie ploios, fată vine 

Aprilie cel frumos! 

„Eşi afară, Fevruarie, şi tu, Martie, du-te, cară-te!...“ 

III. 25,682 
.15
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gapoi sfirşescii cu sunetul ce 1 facem noi din buze 
ca să gonim 0 pisică. 

„Cine pâte . tăgădui că acest cântic este o 
variantă modernă a, vechiului Chelidoniasmos To: 
dian? Cine nu va, zări în amânduoă idea comună 
Şi firescă de a vesti lumii, prin gura. copiilor, 0 
scire înveselitâre : sosirea, timpului plăcut, a căl- 
durii cumpătate, a zefirului primăvăratic, a ve- 
getaţiunii înflorite ? : 

„O altă veste “bună, de o natură mai mis- 
tică, mai pugin pipăită, simţurilor, dar şi mai 
mângâletâre pentru inimi, deștâptă :n6ptea din 
somn pe copii, în clima maj aspră, în ţera mai 
creştină a Românilor. Pe când zăpada, acopere 
pământul, pe când gerul sleiesce chiar apele, o 
Stea, iconă a, celei ce sa înălţat odini6ră pe 
cer ca să călăuzâscă pe cet trei Crai de la R- 
sărit, mână, cete de copii prin întunericul uliţelor 
vifor6se, în ajunul Crăciunului, şi le îndâmnă a 
vesti cu glasuri nevinovate creştinilor adormiţi, 
că peste puțin are să vină, câsul solemn şi dorit 
al mântuirii! EX nu "i ameninţă, ca copiii din an- 
tichitate, cu furtişaguri, dar le e frig, le e fâme 
bleţilor copilaş, Şi, dupe ce ai strigat : 

Bună diminâţa la Moş-Ajun ! 

el ceri să le dea măcar „un covrig, că mori a 
>) 

de frig“, măcar »0 nucă, că se daii cu capul



CREDINȚE ALE POPORULUI "997 
  

de. ulucă“, măcar „un măr, ca să te tragii 
de păr |“ 

„O! vechi datine şi vechi cântice ale popo- 
rului! ce dulce farmec coprindeţi voi în naivele 

vâstre expresiuni! Aspra critică se sfarmă dina. : 
intea, vâstră, căci mintea omului, deprinsă cu voi 

din pruncie, pare că se scaldă, la audul vostru, 

în nevinovăţiai primitivă. Voi sunteţi pentru 

noi amintiri suave, ce înviieză junia în suflete! 
Pentru popor, sunteți florea, neuitării 1“ 

Aceste rânduri le scriam acum vr'o trei- 
spre-dece ani, aruncând într'un articol despre 

cânticele nâstre poporane câte-va, idei culese în 
studiul antichităţii şi puse în comparaţiune cu 

cela, ce fie-care din noi a văqut s6i a învăţat din 

copilărie în căminul părintesc. Şi pe când le 
scriam, ţiii minte că g6ndul îmi era a cerne 
prin sita studielor clasice, cele mai multe din a- 

cele datine b&trânesci, pe care noi cei de astădi 
Ie am apucat âncă, dar pe care strănepoţii noştri 

nu le vorii mai cunâsce pote decât din scrisele 

n6stre. 

Aveam de gând a întreba, în cărţi pe vechii 

plugari ai Laţiului deca nu cum-va dinşii, s6ii cel 

pugin flăcăii lor, cari âncă nu îmbrăcase gra- 

vitatea, togei virile, mai inventat 6re ei acea 

urare veselă, şi glumâţă cu care tinerimea din 
E] 15%
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satele nostre întâmpină sosirea, anului noii. şi, 
mâind s6ră cu sgomot, cu plesnete şi cu clopoței, 

Plugugorul, strigă la casa fie căruia pe rond: - 

Să vină cu isbendă 
anul cu mare dobândă! 

Să pisră vicleşugul 
şi să sosescă bilşugul! 

Hă), hăi! 
Pluguşor cu dol-spre-ce boi, 

Plesniţi m&i i 
Hâi, hăi! 

- Aveam de gând a, cerceta. prin ce curi6să ana-. 
logie de fapte, de idei şi de imagine, vechiul dei 
latin al pluoilor, Jupiter Phuwvius, representat pe 
columna Antonină din Roma, sub chipul unui 
unchiaş cu straie lăţâse, se aduce aşa de mult 
cu lăieţele n6stre de Paparude, carele, acoperite 
cu frunde de bozii şi muiate lircă de donița 
vecinelor, ur6ză, săltând şi chiuind : 

Ca, să cadă pluoile 
Cu găleţile, 

Să, sporâscă grânele 
Să umple pătulele 

„Aveam de gend..... Dar ce folos a vorbi 
despre câte are omul de gând? Timpul a trecut. 
Alte multe lucrări, şi alte mat multe nelucrăti,
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m'ai: făcut să daii uitării aceste scumpe şi plă- 
cute studii. 

Datinele n6stre românescă, din marea n6stră 

nepăsare, arii fi rămas pote reduse pentru viito- 

rime la puginele ce spune despre dinsele nemuri- 

torul Dimitrie Cantemir, care, înti”o cărticică 'de 
nică duoă sute de pagine a spus despre Români 

şi despre ţâra lor mai muit şi mai bine decât 
toță cari, dupe dinsul, ai scris până astădi. 

Cu tâte acestea, eii cred că pugine sunt cer- 

cetările care arii av6 pentru Români mai multe 

adimeniri decât descrierea, lămurirea, explicarea, 

şi compararea acelui şir de ieresuri şi de idoli, 

antiquum Dacice cultum redolentia numina, pe 

care domnescul descriitor al Moldovei ni le dă, 

în răpejunea, penei sale, tâte ca rămăşiţe ale cul- 

tului vechilor Daci. | 

War fi 6re a face o istorie a cugetărilor in- 

time, a credințelor, a plăcerilor şi a suferințelor 

poporului român, când cine-va ar despica cu de- 

-amăruntul . origina şi înţelesul tuturor cugetări. 

lor 'poporâne ce se ascundii în acea grămadă de 

numiri misteri6se, pe care Cantemir le a.cules 

din gura poporului? " : 

Gre numai despre Daci — şi nu despre tâte 

credinţele care s'aii întipărit treptat şi d'alungul 

secolilor în mintea, locuitorilor României—ne arii 

aminti cuvintele şi datinele. de Lado şi Mano, 

Dina şi Drăgaica, Doina şi Stafia, gapol şi Dra-
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cul-în-vale, Ursitele şi Frumosele, Sânzenele Şi Joul- 
măriţele, Paparuda și Chiraleisa, Colinda şi Turca, 
Sburătorul şi Mieda-nopte, Srica şi Tricolicii, Le- 
gătura şi Deslegătura, Farmecul Şi Descântecul , 
Vergelatul şi altele de acelaş fel? | 

"Aceste multe: şi stranii numiri, pe care ni 
le a păstrat Cantemir, precum şi altele, cu care 
un cercetător diligent ar put6 s'adaoge cu mult 
lista, ieresurilor poporane ale Românilor, consti- 
tuiescii o comâră din care şi poesia şi istoria poti 
âncă culege preci6se odâre. 

Câţi-va, din poeţii nostrii ai sciut până a- 
„Cum să smulgă, câte o nestemată din acel te- 

saur, şi mai ales. musa răsfăţată, a diui V, Alec- 
sandri — care ades6 scie să, 'Şi îmbrobodâscă, cu 
așa multă gragie Şugubâţa şi gingaşa'i facă în: 
marama țărăn6scă — ne a cântat, cu mult far- 
mec, şi Doina, şi Ursiţă, şi Sburătorul, şi pe 
Cratu-noii. 

Re&mâne ca şi istoricii să'şi îndeplinâscă da- 
- toria, să 'Și XYea, partea lor de sarcină, parte mai 
rea şi mal spin6să,, îri care subtilităţile obosi- 
tore ale critice înlăculescii aventurile sprintene 
Şi mlădi6se ale poesiei. 

Cat despre mine abi6 mă ispitisem, acum 
Câți-va ani, să, feat asupră'mi o asemenea, sarcină, 

„Şi "ndată am lăsat?o jos. Dar astăqi junele autor 
al paginelor ce urmâză iată'] că vine, plin de ar- 
„dorea tinereţei, plin. de o pietosă, veneraţiune
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către datinile vechi ale poporului român, plin de. 
dorinţa de a cunâsce traiul şi credințele naţiu- 
nilor antice şi străine, şi ne presentă, în cartea, 
de facă, câte-va „Încercări critice“, în care ne 

dovedesce lămurit nu numai că iubesce cu pre- 

dilecţiune, dar chiar că şi cunâsce adânc subiec- 

tele pe care s'a însărcinat a le trata. 
„Am citit ei unul — şi toță acela cari la noi 
portă, interes studielor naţionale, făcute cu se- 
riositate, vori ciţi, ca şi mine—cu o vile plăcere 

descrierile unor obiceiuri tradiţionale, care, fără 
înduoi6lă, potii, când sunt bine descrise şi bine ana: 
lisate, se constitule titluri istorice patriei n6stre 

şi să, deslege enigme ale vieței morale a poporu- 
lui român. | _ 

Autorul acestor Încercări critice a dat do- 

vadă, pare-mi-se, în studiele sale asupra credin- 

ţelor, datinelor şi moravurilor poporului român 

— studii făcute, am pute qice, pe băncile scâlei— 

că este înzestrat cu o adevărată intuiţiune în 

materii de aşa, anevoi6să, critică. Dâcă n'am avs 

să constatăm şi alte materii, probate prin cerce- 

tările de erudiţiune clasică ce conţinii aceste pa- 

gine, ne am pute mărgini a recun6sce că acea 

facultate intuitivă este darul cel mai preţios pen- 

tru omul care “şi propune să verse lumina, asu- 

pra amurgului din trecut. 

Avem ânsă tarea credinţă că Încercările de 

facă nu vori fi pentru autorul lor culmea stu-
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dielor de acâstă natură ; de aceia închiăiem, atât 

prin mulţumiri, cât şi prin urări, aceste nein- 
semnate rânduri pe care: le am aruncat pe hârtie 

ca, o dovadă, de viia plăcere ce am resimţit, vE- 
dând vechile n6stre aspiraţiuni aşa de bine, aşa 
de spornic vlăstărite sub pena altuia. | 

Nu rideţi, cititori, decă şi eu, om în tâtă 
firea, m8 volu atinge, sferşind, de ramura, de laur 

care o-dinidră se depunea la fie-care capăt de an 

pe altarul anticei deiţe latine Anna Perenna, și 
care la noi s'a prefăut în Sorcova veselă a copii- 
lor români; şi mai ales nu Tideță dâcă, tot cu 

atâta naivitate, ânsă cu mult mal pucină, graţie 
decât dinşii, volu ura-şi ei celor ce se ocupă cu 
arâ6re de pregi6sele datine strabune: 

„Sâ "nfloriţă, Ca un fir 
Să mărgăriţi, . De trandafir; 
Peste vâră, Tare ca plâtra, o 
Primăvâră, Iute ca săgeta; —- 
Ca un ptr, „ Tare ca fierul, 
Ca un măr, ” Xute ca ogelul. 

La anul, 
Şi la mulţi ani!“ 

Bucuresci, 1874. Precuvântare la volumul: Încercări 
” : „critice asupra unor Credinţe, Datine şi 

Moravuri ale poporului român, de G. 

Dem. Teodorescu. 
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A fost o dată 

Ca nici o dată; 

Dâca n'ar fi, 
Nu sar povesti 

pe vremea când chiar şi dobitâcele ajungeau să 

se_facă domni şi boieri aci pe pămnt,... a fost 

un puiu de leu, mândru şi frumos, carele, fiind 

el din viţă de domni, fisrele şi lighi6nele îl ale- 

seră pe dînsul ca să fie peste ele mai mare, şi 

de acela îi şi diseră, Leonilă împărat. 

Aflână ânsă Leonilă împărat că dobitâcele nu 

trăiesc în bună pace unele cu altele şi că cele 

mai tari jefulescii pe cele mai slabe, fâră măcar 

să csră voie de la dinsul, el hotări într'o di să 

adune la sfat pe toță supuşii săi, ca să le dea de 

scire cum că volesce cu tot dinadinsul ca lucru- 

rile să mârgă întraltfel pe viitor. De acela, în-
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dată trămise preste tot locul porunci straşnice 
ca toţi de acum înainte să aibă a trăi în cea mat 
bună înțelegere şi ca să nu mai fie vote a se face 
cul-va, vre o nedreptate, fără de scirea, şi de în- 
voirea împărăției. 'Tot-de-o-dată, porunci să se 
chiăme la curtea domnâscă tot n6mul dobitocese. 
Atunci veniră din tâte părţile, păsări, lighi6ne şi 
fisre, animale de tot felul, care mai mari, care 
mai mici, şi tâte se închinară împăratului şi îl 
mulţumiră din' băierile inimei pentru porunca, în- 
ţeleptă ce dedese. Dar pe când tâte căpeteniile 
dobitocesci se adunase la curtea împărătescă ca 
să ţie sfat, de odată se lăţi vestea cum că 
unul numai dintre fruntaşi lipsea Şi că, acelu cu 
nici un preg nu volesce să vină, Acesta, era, chiar 
jupân Rănică Vulpoiul, lighi6nă vicl6nă şi pri- 
cepută. Lesne înțeleseră, toţi pentru ce nu. cuteza 
să'şi arate faca, dinaintea, împăratului ; căcă pre- 
tutindeni erai cunoscute multele mişelii ce el fă- 
cuse, călcând şi puind' pe tot minutul la uitare | 
poruncile date de stăpânire. Şi adevărul era că 
tote dobitâcele veniseră cu câte o plângere îm- 
potriva, lui, afară numai de buna lui rudă, "va. 
taful Bursucel. „- . 

Mai ântei eşi cu jalbă, vornicul Lupu Falcă- 
Lată, cerând să i se faces dreptate pentru tâte 
necuviințele cu care jupân Rănică Vulpoiul în- drăznise a se purta către soia şi către copil 
dsale.. Apoi se arătă cu plângere tot împotriva,
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lui, aprodul Potaie Dultu şi medelnicerul Ure- 

chilă lepuraş; dar cel care din toţi sbiera mai 

tare şi mai fără de şir era chiar Măgărilă ve.-. 

chilul, pe care îl alesese de advocat dobitâcele 

cele mai pugine la minte. Îndată, ânsă ce toţă a- 

ceştia îşi sferşiră pirile şi jeluirile lor, vătaful 
Bursucel, ca o rudă bună, începu să apere cu 

vorba pe verişorul săi Vulpoiul şi p'aci p'aci 
era să'l scape de ori ce -osândă, când de o dată 

se răpedi în mijlocul adunării, cu penile şi cu 

cresta sberlite, vestitul logofăt Cucurigu. Co- 
coş, carele, în gura mare, declară tutulor că ju- 

pânul Rănică " a fost ucis pe pruncii şi pe prun- 

cele dsale; — „Impă&rate !—striga bietul Cucurigu — 
„fă dreptate 'celui mai nefericit dintre Cocoşi. Co- 

„c6na Cloşcă, sogia, mea, scosese o spuză, o mân- 

p„dreţe de puişori, şi cu toţii : împreună trăiam 

„noi norociţi, sub paza câtor-va dulăi din cei mai 

„voinici. Dar într'o (i, mişelul acela, de .Rănică 

„veni în bătătură la noi, îmbrăcat cu o rasă că- 
„lugărescă şi prefăcându-se că învaţă pe dinafară 

„porunca, Măriek-Tale, ca so aibă în veci aminte. 

„Noi, biet, amăgindu-ne de haina lui cea minci- 

„n6să, nu ne am temut de dînsul, ci-am urmat 

„a colinda răsipiţi d'a lungul gardului, ba chiar 

„Şi de a rătăci prin bălării, departe de paznicii 

„noştri. Atunci, va! vielânul, îndată ce. ne simţi 

„fără de apărare, dete. năvală printre sărmanii. 

„puişorii mei şi pe câţi dintr'inşii apucă, pe toţi
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„îl sugrumă. lată, privesce: puica mea cea mal 

„lubită zace aci mârtă dinaintea Măriel-Tale şi ei, 

„mărite împă&rate, cu lacrimile în ochi cer să mi 

„se facă dreptate!“ . Sa 
Leonilă, Împărat se supără fârte şi se întristă 

adânc de acestea; deci nu voi să mal dea, credământ 
spuselor şi apesărilor vătafului Bursucel. Indată 

porni pe banul Martin Ursul, unul din cei mai 
de frunte boieri ai curţii, pentru ca, cu vofe fără 
voie, săi aducă pe vinovatul Rănică, Acesta ânsă, 

ocolind primejâia, făcu bună priimire banului Ur- 
Sul şi”! făgădui că va merge cu dinsul; dar mal 
nainte de plecare, îl pofti ca să” arate un 100 
unde el dicea că se poti găsi multe faguri de 
miere, de cele ce placii aşa de mult urşilor. Când 
ajunseră. ânsă la un loc cunoscut de Rănică, el 
dete brânci Ursului, şi acesta căqu, biet, cu pr 
ciorul prins într'o cursă; tar .Vulpoiul fugi p'aci 
“ți e drumul, ridând cu hohote şi stris6nd merei : 

— J6că bine, moş Martine! 
Să “ţi dati miere de albine. 

Abi6 scăpă sărmanul Urs din cursă, lăsând 
în mânile sătenilor vecini, cari umblat: să 7] u- 
cidă de bătăi, jumătate blana de pe dinsul şi mal 
ales c6da, înţrâgă. Vedi de acela nici nu mai are 
ursul c6dă! Aşa, jumulit, beteg şi ruşinat, el se 
întorse înapoi la curtea lui Leonilă. | 

Împăratul, mânios tare, trămise atunci pe
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postelnicul Motan Cotoiul, carele era vesţit prin 

iscusința, lui, cu poruncă să aducă cu ori ce preg 

pe Rănică; dar nici p'acesta nu ”] lăsă Vulpoiul 

nepăcălit. EI îl tot mână cu vorba, îl lăudă că 

& vânătorul cel mai minunat şi puindu'i mândria 

în joc, îl îndemnă în sfârşit să se cerce. a vena 

şoreci şi chiţcani întrun ambar întunecos, unde 

scia bine că sunt întinse lacuri pentru ca să se 

prinqă într'însele dihorii şi alte lighi6ne strică- 

ci6se. Bietul Motan, picând şi el în capcană, 

miorlăia de durere şi de frică din lă-untru; iar 

Rănică, bătând cu laba în păreţii ambarului, îi 

striga de afară, rid6nd: 

— "'Tprruţ, pisică! Tprruţ, motan! 

Prins'ai şorec or chiţean ? 

Postelnicul Cotoiu mâncă şi el o bătale bună 

ca văru-său banul Ursul şi se înt6rse la curte, 

plouat ca vai de dinsul şi cu c6da între picidre. 

Atunci, toţi într'o unire, osândiră la morte pe 

jupân Rănică Vulpoiul, pentru că nu ţinuse în 

s6mă poruncile împărătesci şi îşi bătuse joc de 

trămişii stăpânirii. 

Cu tâte acestea, vătaful Bursucel tot se mai 

rugă. si, se facă rudei sale şi o a treia, chiămare 

şi se însăreină chiar dinsul al aduce. Când Vul- 

- polul vădu viind pe credincăosul săi prietin Bur- 

sucel şi înţelese de la dînsul că nu mal este loc 

de joc, se gândi şi el că ar fi mai bine să, se ducă



238 JUPĂN RÂNICĂ VULPOLUL 
  

însuşi la împărăție. Dar cu cât mai mult se a: 
propia de curte, cu atât i se făcea, mat multă 
grijă, v&qend mai ales cum se srămădea, glâta 
ca să 7] vedă trecând. Cu tâte acestea, Rănică, 
merse de se închină, smerit şi cu supunere la 
împăratul, carele nici gând n'avea să "i dea iertare. 
El povesti fârte lămurit neajunsurile ce păţise 
la dînsul banul Martin Şi postelnicul Motan şi se 
arătă gata a răbda ori ce asprime a sârtei. Atunci 
piritorii lui eşiră, la lumină, având în capul lor 
tot pe vestitul vechil Măgărilă; dar ei eraii aşa 
de numeroşi, avocatul sbiera aşa de urit şi Rănică 
se apăra cu aşa multă iscusinţă, încât mulți 
din adunare începură a dori să *] v6dă scăpat. 
Ansă tocmai atunci se deteră pe facă cele mai 
gr6znice mişelii ale lui, şi judicătorii, toţi înta”o 
unire, îl osândiră ca vinovat bun de spândură- 
t6re. Îndată atunci, rudele lui tote părăsiră cur- 
tea, şi împăratului nu păru bine de acesta, 
căci acele rude şi rebedenii erai multe la număr 
şi tot dobitâce cu putere şi cu dare de mână. 
Boierii Lupu Falcă-Lată, Martin Ursul şi Motan 
Cotolul, dău, nu pr6 sciat cum o vorii scâte la 
căpătilu cu îndeplinirea „pedepsei; iar Rănică, 
simțind tâte aceste greutăţi, își bătea, joc pe as- cuns de dinşii şi incepuse a se chibzui cum să 
facă ca să scape nevătămat. Când i se puse 
Ştrengul de gât ca să 1] spândure, el se rugă.să fie îngăduit a 'și mărturisi în faca lumii păca-  
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tele, mai -nainte de a muri. I se dete voie; şi el, 
numai atâta aştepta. Dupe ce povesti nemerni- 
ciile tinereţelor sale, prin cuvinte meşteşugite, 
dete să, înțel6gă că, în viața lui, furase o mare 
comâri, de bani şi de scule, cu scop dea, opri şi 
de a nimici un complot ce se urdise împotriva | 
lui Leonilă Împărat. Audind aceste cuvinte, îm- 
părătâsa prinse mare dorinţă de a sci cum şi ce 
fel se petrecuse lucrurile şi ea, înduplecă pe sogul 
săi ca să dea, vote lui Rănică să spule tâte mai 
pre larg. Acesta, prefăcându-se că ar fi adânc 
pătruns de mustrare şi de grijă, istorisi îndată 
0 lungă poveste: despre un complot care s'ar fi 
urdit mai de demult între banul Martin Ursul, 
vornicul Lupu Falcă-Lată şi postelnicul Motan 
Cotolul ca să dea jos de pe tron pe Leonilă Îm- 
părat şi se rădice pre Martin Ursul la scaunul 
domniei. Ca să nu lase nică o bănuială asupra 
adevărului scornirilor 'sale, el amestecă în acel 
închipuit complot pe răposatul tatăl săi, care 
murise de mult, şi chiar pe prietenul şi ruda 
Iu, vătaful Bursucel. De pre spusele lui, tâtă, 

; acea urdâlă, era întemeiată pe o bogată comâră 
de bani, cu care răsvrătitorii aveaii de gând să 
“cumpere pe ostaşii, pe paznicii şi pe slujitorii . 
“împăratului; ai el, Rănică, furând acea comâră 
Şi ascundend'o, scăpase dilele lui Leonilă Îm- 
p&rat, 

Aflând acum mai ântâi despre tâte acestea,
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împăratul şi împă&rătesa începură a -cam dori 

si capete pe sâma lor acea vestită comâră şi 
cercetară pe Rănică despre locul unde ea se - 

află ascunsă; dar Vulpoiul şiret găsi atunci 

vremea numai bună ca să intre la tocmâlă a- 

supra iertării sale. Împăratul cam sta la înduo- 

i6lă; dar împărătâsa ceru cu tot dinadinsul ca 

jupân Rănică să fie Yertat. Acesta spuse atunci 

că comâra, se află pitită în prâjma, unei fântâni, 

în mijlocul unei păduri, departe, forte departe; 

iar, fiind-că împăratul nu pr6 voia să dea cre- 

dăment la o istorie aşa de neaudită, Vulpotul 

chiămă, drept dovadă, pe bietul medelnicerul U- 
rechilă lepuraş, carele tremura de frică , spre a 
mărturisi şi el dâca nu e adevărat că se află 

„departe, forte departe, o pădure, întocmai astfel 
__dupe cum el. disese. 

Ciudat lucru se pare, dar împăratul se mul- 

țumi cu acestă mărturie. El bucuros ar fi mers 
însuşi cu Rânică până la acea pădure, dar Vul- 
polul, rumegână în mintea lui alte nesdrăvănii, 

îl rugă să “i dea vole a se duce mai ântâl la 0 

„mănăstire, de precum se legase cu sufletul, ca 
si, se r6ge pentru iertarea, p&catelor sale. Împă- 

ratul nu făcu nici o împotrivire. Pe banul Mar- 
tin şi pe vornicul Falcă-Lată îl băgă la închi- 
s6re; iar kir Behehe Berbecilă, care era: şi ţir- 
covnicul palatului, citi lui Rânică o molitvă ca 

să, “i fie drumul norocos. Se luă tot atunci hotă-  
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rire ca tâtă curtea împărătescă, să *1 aştepte în 
cale, nu departe de locul unde avea să mârgă şi 
astfel el se porni. Dar ca să nu "1 fie urit sin- 
gur la drum, el rugă pe Behehe. Berbecilă şi: pe 
medelnicerul Tepuraş ca să ”] insogescă amânduoi 
măcar 0 bucată. . - — 

Când se vădu. aprope de casă, făcu ce făcu 
şi despărţi pe tovarăşi lui, unul de ultul şi în- 

dată înghesui pe bietul Tepuzaş la o strimtâre şi 

i suci gâtul. Apucase, 'el şi -aă lui, de şi mâncase 
carnea s&rmanului dobitoc, când sosi Berbecilă 

„Ca să caute pe sogul sii ,de drum. Rănică "i 

spuse că medelnicerul Urechilă , simțindu-se cam 

ostenit, se închisese întrun cuptor ca să dârmă . 
mai liniştit, dar tot de-o-dată el adăogi: — „Scij, 

frate Berbecilă, că trebuie îndată să pleci înapoi 
că să ducă împăratului o scris6re fârte înserm- 
nată, din care negreşit, că şi daniel tale ţi se. vorii 

trage mari fol6se şi vei căpăta multă trecere pe 
lingă împăratul, dsca, "i vei duce cât mai curând . 

“darurile care sunt în acestă desagă.“ - 

„Cum .auqi una ca asta, gugumanul de Be- 
hehe începu a sălta, şi a se gudura de bucurie, 
pe când Vulpoiul cu Vulp6ica şi cu Vulpişorii lor 

şedeaii lungiţi pe pat .şi se uitai cu mirare la 
dinsul cât de poznaş juca el de veselie. Rănică, 

îi atârnă atunci de gât o desagă, în careel ghie- 
" muise pielea Iepuraşului jupuit şi mâncat, şi îi 

făcu vânt să plece. SI 
IIL. 25,682. | 16
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Puteţi să vă închipuiţi ce supărare coprinse 

pe împărat când deschidând desaga cea cu scirile 
şi cu darurile, în loc de acestea, pică dintr'insa 

pielea. s&rmanului Urechilă! Atunci pricepu că 
„chiar şi pe dînsul il înşelase mişelul de Rănică.: 

Banului Martin şi vornicului Falcă-Lată, le dete 
drumul de la închisdre, iar pe kir Behehe, împ&- 

ratul, ne mai voind să /] v6qă în ochi, îl lăsă pe 

s6&ma Lupului ca dînsul să *] procopsâscă cum 
va sci şi să "i găs6scă l6c la t6te neajunsurile 

câte suferise. De atunci s'a.şi facut ruptâre ca 

berbecii şi oile să, fie jăfuite de lupi. Dar nică cu: 
| atata nu se mulţumi împăratul, ci dete şi o str- 

Da mare, numai pentru ca să aducă mângâiere 

lui Falcă-Lată, şi lui Martin Ursul, pe cari îi ne- 
dreptăţise. Tocmai în mijlocul veseliilor acelei 
sărbători , sosiră şi alte sciri despre mişelii mai 
prâspete ale jupânului Rănică Vulpoiul. Mâniin- 
du-se atunci împăratul peste măsură hotări să 

- trămiţă t6tă ordia sa ca să prăpădâscă cu totul 
pe acel îndrăzneţ înşelător. Dar vătaful Bursucel, 
tot mereii credincios verişorului săii, se grăbi a 
“1 da de scire şi ?] .îndemnă 'ca să.vie cât mal 
neîntârdiat la curte şi să răspundă însuşi la în- 
vinovăţirile . ce “i se aducea. EL „se induplecă 
şi veni, 

-..  Bursucel se duse la, împărat ca să 7] râge 
să prilmâscă pe -ruda sa,-jupânul Rănică; iar.a: 
cesta, când se vădu dinaintea lui Leonilă, se.a-  
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- propie cu îndrăznâlă de tron şi dete în genuchi, 
în faţa tuturor lighi6nelor adunate. Împăratul, cu 
glas aspru, îi impută că ar A. ucis mişelesce-:pe 
sluga lui cea, credinci6să medeinicerul Iepuraş, şi! 
că el a pricinuit mortea -ţircovnicului săi kir | 
Behehe, carele cânta. aşa, frumos în' strană, La, 

„acestea, Rânică cu făgarnice -cuvinte, se. prefăcu 
pare că ar fi adânc mîhnit'de cele ce Sai în- 
"templat; dar tot de-o-dată,, el arătă o mare mi- 
Tare de câte audea şi stărui fără de ruşine a dice 
că Berbecilă, Yar nu el, a ucis pe epuraş ca să 
iea de la dinsul nisce bogate daruri pe care chiar 
el, Rănică, le dase credinciosului medeinicer ca 
să le ducă mai Iute Măriei Sale. Dar împăratului 
i se făcu acru cu atâtea încurcături, nesciind ce 

„Să mai al6gă din aşa multe minciuni, şi de multă 
supărare se sculă şi plecă la : venătâre, lăsând 

„__pe boierii săi să facă cum vorii sci. 
Rănică ânsă nu "Şi. plerdu cumpătul şi pe loc 

îi dete în genă să câră ajutor de la o vechie prie- 
“iină a lui, bătrâna jupân6să Albina, care era de 

- casă la, împărătesa, îi făcea dulceţuri şi îi des- 
cânta, de deochiu. Dinsa. puse pe fie-care di la 
împărătesă câte o vorbă bună pentru Rănică, ast- 
fel încât nu i se făcu nică un răi. Mal pe urmă 
ea se ispiti a aduce aminte despre sculele :pe care 
Vulpoiul dicea că le ascunsese;, le lăudă precum - 
se pricepu mai. bine şi încredință pe stăpână-sa 

„că Rănică singur ar fi-.în: stare să le găsâscă şi 
16*
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să i le aducă, dâca, i“-s'ar da drumul de la în- 

chisdre. Pe de altă parte, jupân Vulpoiul mijloci 
ca să se. şoptâscă la urechia împăratului despre 

multele slujbe pe care le făcuse Statului r&posa- 

tul tată-s&ii, pe când trăia; mai pe urmă elceru. 

ca cei ce 7] aii piîrit să dea, cel pugin dovedi şi 

în sfârşit, ca să curme mai iute tâte greutăţile, 

propuse ca neînţelegerea între dinsul şi duşma- 

nii lui, să se stingă printr'o luptă drâptă, Pe 
vremea de .atunci era obiceiu şi lege ca ori: 

ce sfadă, orice cârtă şi ori-ce -judicată să se 

spargă cu bătaie; părţile protivnice se apucaii la 

trântă şi care din doui biruia, aceluia îl rămâ- 

“neai tâte dreptăţile. 
„Propunerea, lui jupân Rănică, se ținu în s6mă 

şi vornicul Falcă-Lată ceru numai decât ca el, 
şi nu altul, să intre în-luptă cu Vulpotul. Acesta; 
ânsă, sciind bine că Lupul e mai vîrtos la vină 
decât dinsul, -se cam codea şi căuta prilej să 
scape; dar tote fură de prisos, căci Lupul era 
forte înderjit din pricina, tutulor răutăţilor pe care 
Rănică cu drept şi cu nedrept le aruncase asu- 
pra lui. Se hotări dar lupta fără de cruţare şi se 

- alese ca, loc de bătaie țarcul rotund al tirlei îm- 
" părătesci. 

A doua di, dupe ce trase un somn bun tâtă - 
n6ptea şi mâncă ca un voinic diminţa, Rănică, 
întră, în cercul luptei cu părul de pre dînsul lins 
Şi prelins, cu trupul uns peste tot cu 'uleiu. Aşa 

o
.
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îl învățase jupânâsa Albina, care se pricepea la 
tot felul de farmece băbesci; ba ca îi făcuse Şi 
descântece ca să pâtă . birui pe duşmanul său, 
Lupul şi Vulpoiul se puseră drept în facă unul. 

cu altul; ar tâte cele-l-alte.dobitâce, dela împ&- 
rat Dână la pârcălab, şi de la vlădică până la 

opincă, stai rânduite jur împrejurul arcului şi 

priveaii cu ochii stioliţi la lupta voinicilor. Vul: 

poiul începu îndată să ? Şi învertescă câda cea stu- 

fosă, ca o apărătâre, şi prefăcându-se că vrea'să 
fugă, aruncă cu țărînă, în. ochii Lupului, de "i luă . - 

vederile; îndată sări iute pe dinsul şi se cercă, 
din tâte r&sputerile ca să 71 sfâşie şi să 71 su- 
grume. Dar vornicul Falcă- Lată, opintindu-se şi. 
dinsul, printr'o sucâlă puternică, culcă jos pe: 

Rănică, îl propti sub .picidre şi "şi înfipse colții |. 
în laba lui. Vulpoiul ânsă8 nu 'ŞI pierdu sărita, 

într'o primejdie aşa de mare, ci întorcându'şi pe 

furig: ochii în partea staulului, unde se închisese, . 

pentru acea qi, turma de oi a împăratului, în- 

cepu să, strige: — „Sai, jupân vornice, cai scă- 

pat mieii din staul şi "i mănâncă câniil“ — Lu- 

pul lacom şi prost se răpeqi să apuce şi el un 
cârlan; dar în vremea acâsta, Vulpoiul sprinten 

îi sări în chică şi 71 dobori jos. 'L ar fi ucis pe 

loc dâca, însuşi Leonilă împărat nu X ar fi dis 

să "1 ierte. cu dile. 
Din minutul acela jupân Rănică Vulpoiul r&- 

mase tare şi mare, şi fără de vătămare. :I1mp&-
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ratul puse 'de *l îmbrăcă cu caftân de catifea 
roşie - îmblănit şi îl făcu mare vistier. 'Toţi de 
tâte părţile veniră de se închinară la dinsul cu: 
smerenie şi supunere, ba âncd şi la cocâna vul- 
pica şi la coconaşii vulpişori, care sosiră îndată: 
la curtea împărătâscă. - a 

Trecu. astfel cât trecu; dar fiinâ-că năravul: 
din fire nu are .lecuire, jupân Rănică Vulpolul nu 
se lăsă de mâncătorii şi de vicleşuguri, nică când: - 
ajunse om de frunte. Mişeliile lui se deteră din 

“noii pe fagă; dar în rândul acesta, nu 71 mai 
ajută nici un -meşteşug, ci fu silit să fugă şi de 
la curtea, împărătâscă şi de la casa lui; hoinar: 
Şi pribeg, el de atunci înainte îşi petrecu viața 
Turişindu-se prin tufe şi prin vizuini, hutduit; şi 

„batjocorit, de toţi, până ce într'o qi, umblând, dupe 
năravul săi cel vechiu, să se vire într'un coteţ 
cu găini, copoii din bătătură îl ulmară, îl zăriră, 
îl luară în gână prin pădure, îl prinseră Şi 71 fă 
cură mich-fărămici. Să "1 fie ț&rina ușră! 

Încălecai p'o c6dă de vulpe 
şi spusel cul vru s'asculte 

basmul lui Rănică- Vulpoiul 
pe care "1 a r&pus copoiul.: 

Bucuresci, 1875. „Din Biblioteca ilustrată pen- 
. - iru copii, editată do d! Socecă 

& Comp. 

   



  

  

TIGRUL PĂCĂLIT 
Poveste pentru copil, localisată. 

Mai deunăqi eram la Galaţă şi pentru ca să 
"mi trâcă de urit; şi să mai aflu şi câte ce-va, am 
eşit să m& primblu la port.. Norocul a voit ca să 
întâlnesc îndată pe un vechiu amic al: mei, pe 
care de mult nu'l vădusem şi să petrec cu din- 
Sul câte-va, ore fârte plăcute... Amicul mei este 

un negugător din partea locului, om f6rte consi-: 

derat şi 'f6rte iubit de tâtă lumea, fiind-că el, 
prin munca sa, 'şia câştigat o avere însemnată, 

de care se bucură, fâcând bine cui pâte; iar fi- 

Tea lui este aşa de veselă şi de glumâţă încât 
cu dinsul nu pâte cui-va, să i se urască. Scie să 

spună şi să descrie o mulţime de lucruri pe care 
însuşi le a vădut şi le a învăţat în numerâsele
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sale călătorii; căcă, fiind de părinți din Galaţi, el, 

de tenăr s'a înrolat ca matroz pe o corabie en: 

glezâscă şi, cutrelerând tâte ţările şi tâte mările 
lumii, sa ales până în sfârşit cu multă minte, 

sănătate, avere şi voie bună. Astfel este amicul 
mei domnul Stancu Poloboc,; cu care mă prim: 

blam mai deună-di pe portul Galaţilor. 
"Vorbind cu dinsul când de una, când de 

alta, ne oprirăm în faţa unei mâ6ndre corăbii en- 

glezesci, care plutea falnic d'asupra apelor Dună- 

rii, lănguită în ancorile ei; dintr'însa se descărca 
felurită marfă şi mai ales butâie cu căpăţini şi 
cu bulgări: de zahăr. Amicul mei, aducându'şi 

aminte cu-plăcere de timpul tinereţii, pe când şi el 

n'avea altă locuinţă decât o astfel de scoică uri: 
6şe de lemn, îmi arăta şi 'mi explica, folosul şi 
întrebuințarea, diferitelor părţi ale corăbiei, pre- 
cum catarturi, pânde, fringhii, cârme, - palimari | 
şi altele. : 

În timpul acesta, matrozii corăbiei şi cărăto- 
rii s6u hamalii portului umblaii în sus Şi în jos, 
ca furnicele, scoțând din magaziele adânci ale 
pântecosului vas plutitor, baloturi şi but6ie cu 
marfă, încărcându-le pe râbe (s6i, cum se dice 
la Galaţi, pe tarabânţe), . şi aducându-le, pe un 
podişor de bârne, penă la mal, unde le aşedaii 
în tencuri. Tâte acestea se făceaii cu o luţelă, 
cu o aprindere, cu un zgomot care mă asurdeaii 
Şi mă ameţeai; dar totuşi îmi plăcea fârte a 

N 
d
z
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mă uita, cocă toţi eraii-veseli, sprinteni Şi lucraii 
cu inimă şi cu mulţumire. 

„ Pe când în acea învălmăşslă tarabânţele în- 
cărcate cu marfă trepădai în tâte părţile, pur- 

tate. în- fuga, mare de matroză, se întâmplă ca 

două din ele să: se ciocnâscă şi butoiele de zahăr 
se r&sturnară pe jos, rostogolindu-se care: în cotro 
apucă. Unul din butâie se şi desfundă, în acea 

„cădere şi zahărul în bulgări, ce era în el,. se ri- 

isipi pe pământ. Indată, cânii, cari nu lipsescii 
în portul Galaţilor, se răpediră să imbuce din el,. 

» socotind, .bietele javre flămânde, că aii dat peste 
vre o mană; dar matrozii, ca să "i depărteze, de- 
teră brâncă butolului crăpat,. carele sucindu:se de 

0 dată, acoperi, ca într'o cuşcă, pe unul din câi- 

nil cei lacomi. 
Totă, lumea se puse pe ris; dar mai mult şi 

mai tare decât toţi ridea amicul mei Stancu Po- 

loboc; îi dase lacrimile în ochi şi se ţinea la piept 

şi la pântece, bietul om, de hohotele ce îl podi- 

dise. Mie unuia; îmi era temă să nu se înece cu .- 

atâta, ris, 
- Când se mai potoli acestă veselie, abi6 putu 

să 'mi vorbâscă, stăpânindu-se cu anevoinţă. 

„Frate, — îmi spuse, — când am vădut în- 
tâmplarea cu.-cânele şi cu butolul, 'mi am adus 
aminte de o istorie ce am păţit ei, sunt acum | 

mulţi ani, tocmai prin insulile Africei; şi trebuie 
să scil că, de câte ori îmi vine în gând istoria ti-
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grului, pe care 7] am păcălit aşa de frumos, dă, 
nu m& pot opri de a ride ore întregi“. 

"Si spuind astfel, Stancu meii se porni din 

noii De ris. Eram forte curios să cunosc is-. 

toria tigrului păcălit; dar abi6 mai târdiu o pu: 
tul afla de lu amicul meii, carele 'mi o povesti 
într'astfel : | | 

- „Pe când eram matroz, lucrând şi: câştigân- 
du'mi pânea pe o corabie englezescă, se înt6m- 
pla, adess ca să căl&torim pentru negocul nostru 
până prin ţări forte depărtate,.şi treceaii une-orl- 
luni întregi. fără ca să, vedem pămentul -cu ochii, 
ci numai valurile mărei. jur împrejurul nostru, 

„Yar dasupra capului, cerul, când albastru şi se- 
nin, când întunecos şi posomorit,. 

„Dar când, atunci, dupe o lungă plutire: so- 
seam la vre un țărm, mare plăcere era, pentru 
noi de a ne cobori din corabie şi de a călca pă- 
mântul ţspăn sub pici6re. Era pentru noi 'coră- 
bierii, ca, o di de sărbătâre când puteam să gus- 
tăm un prând liniştit, întinşi la umbră, pe 6rbă 
verde. Ansă ocasiunile de acest fel erati aşa de 
rare încât une-ori ne coboram chiar pe ţ&rmuri 
pustii. şi necunoscute, fără de a purta, cea mai 
mică, grijă de primejiiile ce ni se puteaii întâmpla, 

plntro di dar, trăgând cu vasul la costa. 
unei insule nelocuite din mările Africei, mi se 
făcu tare dor dea ved6 de apr6pe şi de a pipăi | Ş 
cu piciorul 6rba câmpului. Ceruiu atunci voie de 
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la-căpitanul corăbiei ca si mă dai jos. la mal şi 
să petrec câte-va ore pe uscat. Matrozii, tova- 

- Tăşii mei, nu pr6 aveaii încredere în acele locuri 
necunoscute, şi abi6 găsil unul dintrinşii, un â:. 
merican "nalt şi uscat, cu barbă dar fără mus- 
tăţi, carele .priini st mă însoqâscă în călătoria 
mea, pedestră. Luarim cu noi o spată grasă de ri- 

„_mMător afumat, o butilcă cu vin de cel mai bun, 
un urckor cu apă prâspătă şi cu aceste merinde, 

„ne pormirăm veseli către mal. “ 
„Când mă simţiiu, eii unul,'pe uscat, trăseiu. 

de bucurie şi chiuind un puiu de dan românesc, 
o corăbiască vârtosă de Galaţi; tar tovarăşul 
mei americanul, văqend aşa, începu! şi el să tro- 
pote în faca mea, jucând fârte serios şi pe țăcă- 
n6lă, un danţ, englezesc ce se chiamă „Gig“. Dan- 
ţul ânsă ne făcu gol la inimă şi îndată ne veni: 
în g6nd să găsim un adăpost de sâre ca să ne 

aşternem masa. Fii căutam cu ochii în drâpta şi 
în stânga ;: mi 'se "pornise, ' biet, minţile cu dor 

către 'r&corâsele. dumbrăvi din lunca Seretului; 
acolo, în insula cea pustie şi prigorită de s6rele | 

african, abi6.se zăreai 'câţi-va copaci din aceia 
cu ramurile *nalte şi şuie, care se chiamă : palmă, 
şi nisce tufiş sălbatic,. pe unde mai tot-d'a-una 
cuib6ză, şerpii cei: veninoşi cu. plesnitori la, câdă 
şi alte fire urîci6se. 

„Pe câmpia ş6să, vădurăm Ansă un ce negru 
şi rotund, despre care nu ne pr6 puteam da sema.
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Stăturăm cât-va la înduoială dâca, ne. vom în- 
drepta s6ii ba către acel punct necunoscut, care, 

| dreptul lui Dumnedeii, ne cam punea la îngri- 

jare; dar americanul meit $c6se un ochian din 
buzunar şi, îndreptându'l către acel punct, vădu- 

răm curat şi lămurit că obiectul bănuit nu era 
alt-ceva, decât un butoiu de lemn aşedat în mij- 
locul câmpiei. „: 

— „E un poloboc!“ — strigalu eii cu bucurie, 
vorbind moldovenesce, pare aş fi fost chiar în 

„în portul Galaţilor. a 
- — »0! o! Poloboc!“ — repetă americanul de 

mai multe ori cu mirare şi din minutul acela, el 
nu m& mai chiimă altfel pe nume decât Poloboc. 
In urmă, matrozii cei-l-alţi făcură, toţă ca dinsul, 
și lată cum, iubite amice, 'mi.a. rămas numele 
de Stancu Poloboc, de care nu mă plâng câtuşi 
de puţin. 

„Fie dar Poloboc! noi alergarim îndată până 
la butoiul cel minunat şi acolo, la umbra. lui ne 
şi aşedarăm ca să ne facem prândul. Rezimaţi 
amânduoi de. dogele lui cercuite, deşertarăm ve- 
seli butelca de vin, îmbucând şi din spata afu- 
mată. Lumea, ni se părea ttă a n6stră, şi .cred 
că în palate de marmură şi pe covâre de mătase, 
n'am fi trăit mai fără grije decât la umbra bu- 
toiului, pe 6rba cea -verde. 
„Dar pe când nol gustam aşa dulci şi liniş- 
tite plăceri, un mare "pericol ni se pregătea. Se 
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vede “că mirosul mâncărilor şi r&sunetul vesele- 
lor n6stre cântări deşteptară pe un tigru, mare .. 

şi flimână, care dormea ascuns sub un tufiş în- 

vecinat. Fiera cea sălbatică, semănând la trup ca 

o pisică uriâşă, la păr galbenă şi vărgată cu ne- 

gru, se sculă binişor din locul unde era, pitită, 

“- se furişă printre bălării şi pe tăcute se apropie 

de butoiul nostru. Ajunsese forte aprâpe când 

noi audirăm fâziind în dosul butoiului. Nescula- 
răm de o dată în pică6re, trântind jos -talere şi 

pahare, şi când deterăm cu ochii de acea gr6z- 

nică dihanie care sticlea, privirea, ei încruntată asu- 

pra  nâstră, inima, în noi se făcu cât o gămălie 
„de ac; tot sângele ne peri din facă; părul ni se 

rădică vâlvoiu şi ne credurăm mai mult morţi de- 

cât vii. Cu noi, armă n'aveam. Fiâra răcnea cu 

“turbare, rînjea şi 'şi arăta colții. Butoiul sin- 
gur ne despărţea de dinsa. 

„Ce să facem? În cotro s'o apucăm? 

„Tigrul lungi pasul ca să ne ajungă; noi ne 

strecurarăm împrejurul butolului. El începu șă 

luţâscă, dând. ocol polobocului; noi alergarăm 

mai tare în jurul lui. Şi astfel, noi înainte şi ti- 

“grul dupe noi, ocolirăim de mii de ori butoiul. 

Nică dinsul nu ne putea prinde; dar nică noi nu 

puteam "scăpa. Începusem a crede că sârta ne a 

osândit la grâznica pedepsă -de a ne petrece de: 

aci înainte tâtă, viaţa dand mereii raite şi ter- 

c6le în jurul butoiului, cu tigrul dupe noi.
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„Val! ce viitor de spaimă! — diceam -noi în 
minţile n6stre, turbate de frică şi de ostenelă. 

„Dar se vede că şi tigrului i se urise.cu acâ 
stă gonă rotocolită, în tocmai ca alergătura cai- 

„lor când treferă, la arie. El de o dată se opri în 
„loc, şi cugetând un minut, se răpedi să sară. drept: 
d'asupra butoiul ca, să ne ajungă îndată, pe par: 
tea, cea-l-altă.. Dar, .cum drese cum făcu, că să- 

“rind, i se acăţară, labele de dinainte de buza bu- 
toiului, care era desfundat. “Greutatea fiârei îl 
făcu să se cletene şi să se povârnâscă în partea 
ei. Noi atunci, (pare. că cerul nea luminat) r&- 
sturnarăm polobocul cu fundul. în sus, tocmai 
dWasupra tigrului ce sta acăţat de buza, lui, şi 
fiera rămase sub butoiu, ca un ş6rece prins în 
cursă. Atunci amânduoi sărirăm pe fundul vasu- 
lui şi ne proptirăm din tâte răsputerile d'asupra 
lui, ca nu cum-va, lighiâna, înfuriaţă să 71 ridice 
de o dată în sus şi să scape de la închis6re. 

„Tigrul răcnea cu turbare şi se svercolea 
amarnic între dâgele “polobocului, isbind într'in- 

| sele cu capul, - cu labele, cu coda, cu ce putea. 
- Noi apăsam asupra cât ne sta prin putință, 
_ g6ndindu-ne acum că ne a ajuns -altă.: nevoie; 
căcI într'adevăr, cela-ce caştigasem era numai o 
schimbare de ostindă. În loc să dăm vecinice ocâle 
butoiuluj,. acum ne vedeam siliţi. să stăm t6tă - 

„Viaţa d'asupra lui, proptindu'l ca să nu se misce. 
îti E PI a a  
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„Dar. norocul ne mai ajută şi în rOndul 
acesta ! 

„Din multele. suceli şi învertell. ale. tigrului 
de dedesubtul polobocului, c6da lui cea lungă şi 
stuf6să, scăpă, de o dată pe gaura cepului ce era 
dat la, fana, şi eşi ca un pămătuf la ivelă. Cât 
vădurăm noi aşa, tovarăşul mei se prinse cu 
amândouă mânele de dînsa, şi. eii de el, şi cu mul- 
tele n6stre silințe, cu multă, nevoie, o trăserăm 
ttă afară pe' gaura, cepului. 

„Ce mai c6dă! pare că era un şârpe focos, 
cu dungi galbene şi. negre, şapoi lungă, să -te fi 
încins de două ori cu dinsa! Daş fi. putut atuncă 
să o retez de la curmătura ei, negreşit, că aş fi 

__Păstrat'o şi până acuma.. 

„Americanul -ânsă. şi eii, ne gândită atunci 
:. într'altfel, Şi să vedi că răi nu ne am gândit. 

Ce nu "i dă omului în cap la vreme de nevoile! 
»V&d6nd aşa lungime de c6âă, ne 'apucarăm 

so înodăm de vre o duoă trei ori şi, făcând ast- 
fel dintr'însa un câtă-mal.ghemul, mult mai gros 

decât vrana prin care ea eşise, - isbutirăm de a 
„lega pe tigru în butoiu. 

— „Urra!!!* — strigarăm atunci amânduoi cu 
„0 nespusă veselie, şi sărind jos de pre butoiu, 
p'aci ne fu drumul! O luarăm la fugă cât ne ţi- 

nea picidrele şi apucarăm drept către corabia 
n6stră, 

„Tigrul smunci atunci butokul Şi îşi scâse ca-
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pul la lumină; dar trupul lui rămase jumătate 

în fundul vasului, încât abi6 putea să se misce 

din loc. Scăpând la sănătâsa, noi ne întorceam 

ochii din când în-când spre diînsul ca să ridem 

de turbarea, lui, căci de câte ori voia să facă o 

mişcare, el simţea şi audea polobocul rostogolin- 

du-se şi hodorogind în urma lui. 
„Când în sferşit ne vădurăm, -noi pe corabie 

şi tigrul urlând la mal, eii simţindu- -mă& atunci la 
largul mei, rideam din băierile inimei şi pisând 

pumnii, dupe obiceiul nostru românesc, strigam 
în gura mare : 

— Si, tigrule, sic! Sic, că te am. păcălit 
„lar americanul mei, şi toți matrozii dupe 

dinsul,. înşirață d'a, 'rândul pe coverta corabiei, 
-repeţeaii-cu hohote de ris: — Poloboc! Poloboc! 

„Atunci şi ei, vădend că cu meşteşug am 
scăpat de primejâie, diceam românesce: 

Poloboc nu X dobitoc! 

Poloboc e cu norocl“ 

“ati istoria tigrului păcălit pe care *mi a 
povestit'o rind amicul meii e la Galaţi. 

Rideţi şi domnia-vâstră, dâcă vă este pe plac! 

Bucuresci, 1875. , Din Biblioteca ilustrată pentru 

copii, editată de d! Socecii & Comp. 

e  



  

  

„ VECHII POEȚI Al ROMÂNILOR 

Dâca acum de aprâpe opt-spre-dece sutimi de 
ani, poporul românesc îşi păstreză âncă ființa sa 

nestrămutată, printre atâtea n6muri străine şi 

inimice ce” încunjâră, îl împres6ră şi ?1 strivescii 
de tote părţile, nu mai rămâne înduoilă că el a- 

câstă tărie o datoresce- mai cu s6mă limbei sale. 

Romanii, pe cari abi6 un secol dupe Cristos, 
Traian % a strămutat pe văile de sub pâlele Car- 

paţilor şi pe şesurile de-a-stânga Dunării, aceia, 

ori cât de mult "i ai copleşit sâii "i ai adimenit 
străinii, ei tot ai păstrat din graiul lor cel pă- 

rintesc atât, incât nimenui să nu'i potă fi lertat 

a spune, cu buna credinţă, că Românii de astăqi 

nu sunt drepţi moştenitori .ai colonilor aduşi aici 
de preste Alpi. a 

Dar aii venit timpuri grele, când ei s'aii v&- 

dut siliţi să facă loc pe câmpiile lor, năvălirilor 
IM. 25.682. 17
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pustietâre a tot felul de nemură păgâne. şi săi. 

batice. Ei atunci, s'ai strîns. la olaltă Şi s'au 

pitulat în văile munţilor, Jar când vre unii din- . 

tr'înşii, mai îndrăzneţi şi mai nesocotiţi încercai 

fără de spor să se răp6qă şi să, respingă pe co: 

tropitori, alţii, mai miloşi, mai înţelepţi şi mal 
prevădători, le strigaii pe a lor limbă,—6re cum 
schimbată de, cum fusese mai nainte, dar, rămasă 

tot: latinâscă . în * sunetele și în 'euvintele-ei — 

„Torna ! Torna ! Fratre !* 
Mai apoi,. străinii umblară, să nimicâscă pe 

Români, prin alte mijloce mai puţin grosolane. 
Ei se încercară. să.le. stingă, sângele 'lor latinesc 
şi firea, lor: naţională, 'citindu-le: mereii Ciaslovul 
slavonesce în” biserică; şi dându-le: Urice şi Zapise 
slavonesci! la mână pentru stăpânirea, oră 'căril . 
sforicele de moşie, ori cărui drept cetăţenesc. 
Astfel socoteaii pote că poporul Român se va 

amăgi a crede. că limbă -a, celor sfinte şi limbă de 
folos şi de omenie, nu pâte' fi decât o limbă, stră; 
ină, bună-6ră cea slavonâscă, dincâce d6- Carpaţi . 
şi cea ungursscă, dincolo. Dar pe când vlădica în 
biserică, Yar domnul şi boierii în divan, - bolboro- 
seaii -graluri străine, poporul de. rând .stăruia a 
vorbi în căminul. săi tot românesce; a; se închina 
lui: Dumnedeii tot românesce, a;.cânta tot româ- 
nesce doina, de jale şi de vitejie a.'trecutului. 
Aşa încât; de câte ori; sa îritmpla ca, din- 

tre: Omenil de la noi,. cu sciinţă de carte străină, 

zii  
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să, se ivâscă vre-unul cu minte maj deschisă, cu 
inimă mai genersă, el pe dată, folosindu-se de-sci- 
inţa sa, cerceta coliba ţăranului, a, celui care, nu- 
mai: dînsul, pe atunci mai: cuteza ase numi. Ru- 
mda, şi :recunoscând din. graiul lui că dinsul e 
viţă de Roman, dicea,. şi el îndată cu mirare şi - 
cu , mândrie, despre poporul acestei eri: 

Când ai adus într'insa, rumânescă limbă 
De bun nm şi ferită de calea strimbă, 
Se trage din sânge rudă împărătâscă, 
Dumnegeii Lai sporitu nainte să crescă ! pa. 

Şinte adevăr: -ca să. sporâscă acest popor de 
dar nem, care: se trage.:de rudă împerătescă, şi. 
ca să crescă. ferit de calea strîmbă, 1 a, trebuit 
să şi păstreze. şi], trebuie ancd să a cultive 7o- 
mânesca lui limbă. i i 4 

De vre o două trei sute de ani. în 1 câce, noi 
putem urmări pas cu pas mersul treptat al na- 
ţiunii române. Ea sta lângedă şi trudită, se mişca 
fără spor, atuncă când âncă nu cutezase a vorbi, 
în tâte . ramurile „Vieţei ei sociale, limba sa pro-.. 
prie, limba sa originară, . i 

Par din minutul când piedicile limbelor stră- 
ine n'0. mat încurcară, nici în biserică, nici:în viaţa 
publică, nică în producţiunile literature, din mi- 
nutul acela avântul ei fu nemăsurat; De. atunci 
încce ea sporesce întrun an mai mult decât o- 

17*
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dinidră în dece, mai. mult decât într'o sută din 

seculii trecuți. . a 
Şi 'ntr'adevăr nu este nici un secol deplin 

de când toţi Românii. s'ait decis a scrie numai 

limba lor, în tâtă a lor viață publică; şi în a- 
ceste câte-va, decimi de ani, putem dice că: răsu- 

netele limbei românesci, rostită fără sfială, aie 

deșteptat t6tă națiunea din adormirea ej, şi s'a 

audit cu tărie de către tâte cele-l-alie popâre ale 
Europel.. 

Limbei dar, limbei nostre, mai mult decât ori 
căvui alt dar moştenesc al poporului nostru, sun- 
tem datori acâstă minunată reînviere. 

Deci, tot; de la stăruitârea cultivare a, limbei 
nostre trebuie să aşteptăm şi înaintarea şi întă- 
rirea, naţionalităţii n6stre pe viitor. Cu limba nds- 
tră vom învinge până 'ntru sferşit tote limbile 
duşmane din jurul nostru!. 

Dintr'o asemen6 convingere a născut în sînul 
unei Societăţi iubitâre a progresului României, 
idea de a: găsi un mijloc pentru ca toți Românii 
să potă pătrunde cu înlesnire în cunoscinţa cul- 

„turei limbei românesci. Acea Societate a, decis 
dar a consacra mult puginul capital de care ea 
dispune, spre a tipări o Bibliotecă a poporului 
român, prin care, cu costul cel mal redus, “să 
pâtă căpăta toți Românii în mânele lor, scrie- 
rile cele mai bune ale limbei românesci, de când  
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„ea a început a fi scrisă şi tipărită, penă în dioa 
-de astădi. 

A început prin a tipări acest mic volum, în 
care s'aii adunat; cele mai frumâse dintre Cânti- 
cile bătrânesci ale poporului român, dintre acele 
compuneri poetice ale norodului, care s'a păstrat 
pe la cântătorii din sate, fără de nume de au- 
tori, dar pe care ilustrul nostru poet-d! Vasile 

„ Alecsandri a sciut, aşa de frumos a le aduna şi 
a le reconstitui, dupe adevărata, lor fire poporană. 

Apoi iar, tot în cercul compunerilor poetice, 

s'aii adunat aci scrieri de ale celor mai vechi 

poeţi români, de ale acelor 6meni de merit cari, 

pe când mai nimeni nu seria românesce, ati avut 

patriotică, pornire spre cultivarea limbei naţio- 
nale, şi, — precum a, putut fie- -care, — a îndru- 

gat, cu mai mult s6ii mai puţin talent, stihuri 

seu vierşuri românescă. 

In fruntea lor stă vestitul mitropolit'al Mol- 
dovei, Dosoftei, carele de la anii 1668 până la 

1690, cântă, în versuri românesci lauda (ărei, 

din care am transcris ma! sus patru 'stihuri, Şi 
lauda lui Dumnedei, în Psaltirea lui David, tra: 

dusă t6tă de dinsul în versuri românesci. 
Apoi s'aii ales câte-va din cele mai plăcute 

poesii ale acelor boieri din era Românsscă şi 
din Moldova, cari, între anii 1770 şi 1880, se în- 

cumătară a dovedi dascălilor greci ce domneaii 
atunci în cercurile literare din țările nostre, cum
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că se pote 'scrie, şi dulce şi frumos, 'chiar. şi în . 
despreguitul grau al Vlahilor. E 

„ “Acel” boieri sunt, pentru : "Tera : Româri6scă, 
familia Văcăreseilor, cu: banul Iănăchită în capul 
ei, având el doui feciori, -amendoui poeţi, adică 
elucerul': Alecu: şi. logofătul Niculae, şi în fine 
cu vestitul poet. Ioan Văcărescu, fii al cluceru- 
lui Alecu. pr A a i Di 

Toţă aceşti trei. din :urmă ai :îndeplinit cu 
sfințenie îndatorirea, ce: le - lăsase.: cu limbă de. 
morte, tatăl şi: moşul lor, banul Tănăchiţă, prin 
testamentul 'săii+ literar, unde. el dice : ia 

i 

Urmaşilor mei Văcărescl: - 
„Las vob moştenire „ 

" Crescersa limbei românesci 
Sa patriei cinstire! 

. " aa 
Ai maă fost, pe aceleaşi timpuri, şi alți Ro- 

mâni cu iubire de ţera şi de limba lor, Sar prin- 
tre aceştia vom număra mai cu laudă pe Paris: 
Momulsnu, carele a .scris--numerâse. versuri în 
Bucuresci, până-pe la anii 1828. ..... 

„Din Moldova avem.de asemeni. a pune alături. 
cu bolerii Văcăresci cei din Tera Romârnâscă, pe 
logofătul Constantin: Conâki: şi ip&. 'vornicul 
Alecu Beldiman, câri şi unul! şi altul, :pe la în- 
ceputul secolului, nostru, își âveai de'on6re de 
a scrie în versuri :românesci, cugetările lor şi 
fapte din istoria ări  
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În fine, pentru ca din culegerea coprinsă, în 
acest mic volum să nu rămână cu totul înstrăi- 
nată o bună jumătate a românimei, şi anume 
aceia, care trăiesce dincolo de Carpaţi, s'a pus tot 
aci şi istoria în versuri a lui Arghir, compusă, 
acum vre o 50 de ani, de un bătrân poet po- 
poran al Ardelului, de Ioan Barae. 

"Sar fi putut face şi mai mult! Dar, ca un 
început, fie bine priimit de către publicul româ- 
nesc, acest mic volum de vechi poesii naţionale 
şi Societatea, care 'şi a pus în gând să urmă- 
Tescă fără preget publicarea Bibliotecei poporului 
român, va scâte treptat. din întunericul uktării 
si din îngrădirile”grele de r&sbătut ale scum- 
petej, tâte acele scrieri: românesci în versuri şi 
în prosă care, dinta”o privinţă Gre-care, potii place 
la citire, şi care, arătând treptat propăşirea lim- 
bei 'n6stre, vorii îndemna negreşit pe mulţi a a- 

daoge literatura naţională, cu -alte opere, âncă Şi 
mai perfecte. 

„ Adăpostiţi sub modestul umbrar al anoni- 
mului, editorii acestor cărticele vori fi răsplătiţă - 
cu prisos, când vorii vedâ că tipăririle lor aduci 

poporului român folosul ce ei aşteptă de la dînsele. 

Precuventare la Colecțiunea 
de: poesii vechi, din Biblioteca 
poporului român. 

Bucuresci, 1878.
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IL. 

EPINETEU ŞI PANDORA 

O cârtă mare se scornise între Zevs Şi 6- 

meni. Titanul Prometeii, cel cu minte multă, ţi- 
„nea cu aceştia şi "i! învăţa să nu facă pe placul 

noului deii ce coprinsese cu sila stăpânirea ta- 
tălui său Cronos. 

El le qise: — „Măi 6menilor! acest Zevs e 
lacom de avuţii şi de daruri; dâcă voi, când în- 

junghiață vite în ondrea lui, i le veţi închina cu - 

totul, apoi să, sciți că veţi ajunge curând să daţi 

de capăt tuturor turmelor vâstre, ori cât de nu- 

mer6se arii fi. Aide mai bine să facem cu Zevs
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o tocmâlă pentru-ca Şi voi Gmenii şi el, să vă 
bucuraţi de câte o parte din vitele jertfite în eca- 
tombe, adică, cu sutile pe altarele deilor.“ , 

Atunci: el alese din ciredi un boii mare şi 
frumos, îl înjunghie şi făcu dintrinsul duoă părți. 
Întruna puse vintrele şi carnea, şi le înveli în 
pelea boului; în cea-l-altă, aşedă numai 6sele, 
bine înfăşurate în grăsime. Apoi „dise lui Zevs 
aşa : —:;Alege'ţipartea ce vei voi, cu hotărire că 
cea pe care vei pune' acum mână, să'rămână în 
tot-d'a-una, pe semă'ță.“ 

Zeys se lăcomi şi întinse pe loc mâna la 
partea unde 'lucea, grăsiniea,; dar când vădu că 
sub dinsa erai numai 6se, fârte tare în sine se 
mânie. Cu tâte ânsă, din acea, di înainte se făcu 
datină ca, în sacrificii, 6menii să închine de- 
ilor nemuritori numai Gsele . şi. grăsimea, de la 
victime. a ! 
„Casă “şi răsbune. de. seminţia. :. murit6re a 
omenilor, Zevs hotări să nu le mai trămită jos 
pre pământ, focul cu care e] îi dăruia merei 
mai nainte, -şi astfel îi lăsă în mare lipsă, sufe: 
forte de ger, de întuneric şi de fâme. Dar Pro: 
meteii se răpedi în cer, -răpi de acolo, foc, îl as- 
cunse în „ț6va, unei; trestii, şi. îl,aduse Gmenilor 

„Înapoi. pa : 
Când -Zevs află una .ca acâsta, el se înfurie 

aşa de tare încât asverli. cu trăsnetul în Prome; 
teii. şi trămise pre credinclosul său. vestitor Er:  
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mes ca să ?] prindă, să ?1. ducă tocmai pe piscu:. 
rile sterpe ale: muntelui ':Caucas, şi acolo să ?]: 
ferece 'de stâncă cu cătuşe ţ&pene de fer, punân- 
du'i :strâjă 'un: vultur: care sări sfâşie. mereii 
inima cu clonţul s8i' ascuţit, - ae 

Dar nică: cu atât nu se împăcă Zevs; el mai 
Scorni -şi un. mijloc'de a' munci pe bieţii Omeni 
muritori. Îşi aduse a-minte că Prometeă îi povă-. 
ţuise şi ?i îndemnase să nu. priimâscă nici uni 
dar de la del şi că lăsasă cu''dînşii pe frate-să 
Epimeteii, că să le pârte:de grijă şi să "i ferescă 
de vicleniile filuluiilui Cronos. ii: e. i: 

Atunci Zevs se gândi întrastfel : „Seminţia . 
omenescă :nu scie: până 'acuim 'câ este nici b6la; 

“nici durerea, nică certurile, nici răsboiul, nică fur- 
tişagurile, nici trădarea; căci tote aceste rele. le 
ţine închise: Epimeteii într'o cutie pusă sub bună 
pază. Osă fac'ce voiu face ca ele să scape de 
acolo şi -să umple. pământul - de "mişelii şi de 
nevoi.“ ă o - 

Îndată chiamă pe Efestu, meşterul focului, 
Şi" vorbi aşa: — „Să "mi" gătesci uri ce minunat, 
cu care: deii ai să dăruiâscă pe 6meni.:Să ei 
țărină şi “să plămădesci cu dinsa un chip de fe- 
mele. S'o' faci: cât mai frumâsă la: vedere; dar să 
bagi întrinsa, o fire rea, pentru ca, dinsa, să "mi 
Tăsbune de câte rele 'mi at făcut .mie 6menii.% 

- Efestu luă țărînă: şi plămădi, de pre cum! 
i se spusese, un chip frumos de femeie. Deiţa,
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* Atena o îmbrăcă cu.0 rochie. minunată şi pe 
cap îi puse o cunună, de unde atârna o maramă 

ca pânda păiajinului, de abis îi ascundea umerii 
şi peptul;, albi ca zăpada. Ermes o învăţă un 

gralu plin de farmec şi suflă într'însa un cuget 

nesățios şi neastempărat, pentru ca să scie a 

îndupleca, şi a aţiţa pe n6mul. omenesc. Apoi 
Efestu o duse în adunarea, deilor, şi toţi răma: 

seră încântați de frumuseţile ei. 
Atunci Zevs luând'o de mână, o dete lui 

Epimeteii, şi" dise aşa:—,„Scii ceva? Mam gân- 
dit că vol Gmenil sunteţi, biet, împovăraţi de 
muncă multă pre pământ, şi că vă lipsesce.o fi- 

inţă care, prin dulcele ei desmierdări, să vă pună 
inima, la, loe dupe atâtea, grele osteneli. De aceia 

noi deii nemuritori ne am îndurat de s6rta v6- 

stră, şi, spre a vă aduce o blândă alinare, Jată 

vă dăruim acâstă mângâi6să fiinţă a femeiei, pe 

care am şi numit'o Pandora, fiind-că este înzes- 
trată cu t6te darurile.“ 

Epimeteii, cel cu mintea târdie, uimit de 
frumuseţile Pandorei, uită poveţile fratelui săi, 
şi împreună cu însul tâtă seminţia, muritorilor 
se amăgi de cuvintele lui Zevs şi priimi darul, 
care îi. fermeca pe toţi îndată ce dai cu ochii 
de dinsul. Dar, vai! bucuria nu le ţinu mult. 

“Pandora, nesăţi6să de a ispiti tote, văduse 
o cutie: mare, pitită mai cu îngrijire decât ori-ce 
alte avuţii, în bazca cu comorile lui Epimetei.  
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ÎL ardea inima să scie ce va fi întrinsa. Deci, 
într'o di se furişă de socul ei cel prâ lesne în- 
credător, şi ridică capacul cutiei. 

De-o-dată scăpară dintr'însa cu grămada, ca 

nisce iesme pocite, certurile şi bătăile, nevoile şi 
bolele, hoţiile şi turbările, grijile şi necazu- 
rile tote. 

Copriusă de Salma , abs. apucă ea să lase 

Tăpide capacul în jos. Pe fundul cutiei rămăsese, 

pitită, d6ră numai speranța. De acela, abi6 dâca 

cu dinsa se maj pote mângâia une-ori s&rmana 

omenire de câte rele. a răspândit pre păment 

nesocotita, Pandoră.. 

IL. 

BRIAREU 

Mare nemulţumire era în palatele Olimpului, 

locaş: al deilor nemuritori, de când Zevs biruise 

pe deii cei bătrâni şi se aşedase cu sila pe scau- 
nul împărătesc al tatălui: săi Cronos. 

El ţinea, acum în mânele sale trăsnetul; sub 
picăârele lui zăceaii grămădite tunetele şi fulge- 

rile, şi toţi deii ronduiţi împrejuru', tremuraii 
de frică dinaintea puterii şi măririi lui. - 

El le impunea, însărcinări grele şi le vorbea 

tot aspru, voind prin astfel de purtări straşnice,
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să .întemeleze. domnia lui fără cumpăt. peste toți. 
deii dupe uscat şi.dupe.mare.. .;. -. i 

TOtă, diulica, agerul:lui vestitor, Ermes tre- 
păda în sus şi în jos,.ca.să ducă în tâte părţile 
poruncile sale; căci Zevs.voia ca tâtă firea să"! 
fie. de .o potrivă; supusă, şi nu “şi mai aducea câ- 

„tuş de pugin aminte de timpul pe când şi din- 
Sul'era slab:şi fără putere. - i 

Atunci se audiră, din. partea. deilor pământu- 
lui. şi:ai mării,. suspine şi.şopte înfundate de ne- 
mulţumire, şi. ei toţă se adunară, Ia, un loc ca să 
se sfătulescă. ,:. Pe 

Posidon, împătatul valurilor întunecate, înălță 
mai ânt6i glasul şi vorbi aşa :— „Ascultaţi-mă pe 
mine, voi, Ero şi Ateno; hai să ne r&sculim îm: 

„potriva lui Zevs şi să “1 arătăm că el n'are nici 
un drept de a ne străznici pe noi! Vedeţi bine 
cât de răii se pârtă de cânâ'!a încăput puterea 
în mâni. Nu “i mai aduce de loc a-minte că tot 
noi ] am ajutat. în. răsbotul ce a.avut cu tatăl 
săi Cronos; Iar dupe: ce 1. am făcut să învingă, 
el, tocmai pe soţii lui cet mal puternici îi ne- 
dreptățesce mal tare. Pe Promoteă, titanul bine- 
făcător carele a dat focul: înapol:. muritorilor şi 
"1 a scăpat de gr6znicele urgii .ale .gerului şi ale 
fomei, Tată că a pus să:']:ferece: pe' piscurile 

“sterpe ale Caucasului.. De re ce. nu i.a fost 
t6mă să lingulască întrastfel tocmai pe un Ti-. 
tan, bagă bine de s6mă, - Ero, să nu'"% abată în-
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tr'o qi de mânie, ca. să te nenorocâscă mat TE 
şi pe tine!“ : A Cp 
„+ Atena vorbi atunci într'astfel :— „Înţelepciu- 
nea lui..Zevs „i a. părăsit minţile; .tâte faptele 
sale sunt acum . numai” viclenil: şi trădări. Ce mai 
aşteptăm ?: Hai să 7i prindem “şi: să 7]: ferecăm 
ț&pân ca:nu-d6ră săiajungă ;cerul-şi pământul'a 
fi cu totuliprada luptelor şira: bătăilore. .. i 

Deci: se :jurară.: cu. toţii 'ca, să nu: mai.rabde 
asupririle : lui ::Zevs, şi :dupe ordinul lor, Efestu 
făuri nisce 'cătuşe uri6şe, i cu. care să;'] ferece. în- 
dată ce somnul greii i se va,.lăsa p& pleâpe. 

Dar deiţa, Tetis, ascunsă în:pescerea ei de 
mărgenuri.. din fundul : mărilor, -audise cuvintele 
lui Posidon şi ale Atenei.: Ea se înilţă de. pe 
mare ca, 0. câți: alburie. şi se:aşternu: în genuchi 
dinaintea tronului. lui Zăvs. Îi îmbrăgişă picădrele 
şi "1 vorbi asa:—,,Ascultă-mă şi pe mine, o Zevs! 
Deil nemuritori: tremură de frică dinaintea pute: 
rii tale; dar. ei. sunt amăriţi de vorbele'ţă aspre 
şi de straşnica'ți purtare; ei dicii că înţelepciunea, 
a părăsit minţile: tale, şi că. faptele'ţi sunt acum 
numai. viclenii şi trădări.. Mai ascultă-mă âncă, o 
Zevs!:Efestu a făurit cătuşe uri6ze; iar Era şi 
Posidon, împăratul 'mărilor şi feci6ra Atena, s'aii 
jurat :că „te: vorii fereca; în. dată câ somnul grei 
se va lăsa pe pleâpele tale. :Dă'mi vote să "ță 

aduc aci.pe Briârei, uri6şul cu o sută 'de mâni, 
ca să.te apere la .nevoie.. Cât va fi el ltingă tine,
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mai să te temi nică. de mânia, Erei, nică de a lui 

Posidon. Dar, în Qată ce va trece primejdia, ado? ţi 

aminte, o Zevs, ca, să stăpânesci cu blândeţe şi 

cu Greptate, căci cel ce voiesce a domni neso- 

cotind binele şi iubirea, supuşilor sti, acela dile 

lungi de domnie nu are. Apoi iar nu uita că 

acelora, care * ai dat ajutor, nu se cade să le 
faci parte ca lui Promoteii pe care ?1 ai ferecat 
pe stâncile Caucasului.: Va veni pote o di când 

îţi voiu cere şi eii cevaş pentru fiul mei Achi- 
leii, care acum trăiesce în casele tatălui săi Pelei. 
Atundă, ado'ți a-minte că eii te-am scăpat de că- 

tuşele lui Efestu“. 
„___ Zevs răspunse cu omenie, şi vorbi aşa:--,0O 

Tetis, grăbesce şi ado'mi încâce pe puternicul 
Briareii, ca să mă apere cu suta lui de brace; 
iar pentru cele ce 'mi ai spus, să nu aibi nici o 
tâmă, căci Zevs nu va nesocoti. povaţa, ta cea 

bună, şi cei-l-alţi dei nu vorii mai av6 cuvânt de 
aci înainte a se plinge de străşnicia mea şi de 
vorbele mele aspre“. 

Atunci Tetis chiămă pe Briareit ca „să 6să, 
din băierile adâncă ale pimântului şi să vină în- 
tru apărerea lui Zevs. Uri6şul se arătă în pala- 
tele Olimpului şi. înaată, toți deii începură a tre- 
mura, când îl vădură alătură cu Zevs, carele 
acum se răsfăţa în puterea sa, 

Cu t6te acestea, el le vorbi întrastfel: 
— „Ascultaţi-m& bine, voi, Ero, Posidon şi Ateno!
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Ei, ale: vâstre planuri le cunosc; sciit că aveaţi | 
de. gend să: mă-puneţi în languri, ca să scăpaţă - 
de relele mele purtări. Dar să nu mai aveţi. nică 
o temere. Fiţi de aci înainte tot-d'a-una, cu vote 
bună la îndeplinirea înțeleptelor mele voințe şi 
vă jur'că nu veţi mai av6 cuvânt a vă plânge 
că Zevs este un domn crunt şi viclân.“: 

Aşa se făcu lar pace în cer, pre mări şi pre 
- păment, . aa pa . - 

TII 

DEUCALION 

De pre''scâunul săi, înălțat pe muchia în- 
norată a Olimpului, Zevs privi la fil Gmenilor 
şi 71 vădu pretutindeni dedaţă cu patimile, fără 
de a purta câtuşi de pugin grija dreptăţii. În 
inimile lor, răutatea crescuse mereii; tar, spre a; 
îmbuna pe del, el închipuise un solu noii de în- 
junghieri şi de sacrificii, care mohorise pămen- 
tul cu sânge. i | 

Departe în "văile adânci ale Arcadiei, fiii lui 
Licaon îşi petrecea viaţă numai în ospeţe Şi, 
în necumpătata lor rătăcire, vorbeaii vorbe ne- 

socotite şi nelegiuite “chiar şi despre Zevs. De 
acela, Zevs se cobori însuşi de pre scaunul săii 
Şi so. duse să, vedă,. de mai aprope faptele şi 

traiul lor. 

III. 25,682. 18
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A 

S6rele era pe scapă; când un biet unchiaş 

bătrân se. apropie încetinel de porţile cetăţii Li- 
cosura. Pletele lui cărunte îl atârnat pe umeri, 

şi barba lui, albă şi dest, ascundea, trenţele de 
pe dinsul. Sosea grei şi anevole unchiaşul, cu 

tolagul în mână, trăgând cu urechia, la chiotele 

de veselie ce se audeaii din depărtare. 
El ajunse însferşit până în piaca cea, mare a 

cetăţii; acolo, fiil lui Licaon se grămădiră îndată 

împrejurul lui, vorbindu”i aşa: — „EX! bine ai sosit, 

unchiaş bătrân! 'Tu. trebuie să scii multe, EX! ia 
"să vedem! Ce ai să ne mat spui? Nu cum-va al 

să ne povestesci de pe cânâ a răshrit pământul 
din băierile lui Haos? Căci de bătrân ce eşti, tu 

„_trebule să fi şi fost atunci de faţă |... a 
ŞI, bătendu'şi joc într'astfel de unchiaş, ei 

îl puseră să şedă pe jos, „lângă masa, lor cea, 
mare. Apoi îi diseră:— „Adi noi am înjunghiat o 
mulţime de victime, lui Zevs. Te ai nimerit toc- 
mai bine, ca să capeţi şi tu o părticică din os- 
p&țul nostru.“ 

Atunci umplură cu vârf o Strachină cu căr. 
nuri de om şi “io. întinșeră; căci, vărsând sânge 
omenesc ei „socoteaii că vori face - maă pe pla- 
cul deilor. 

Dar „unchiaşul” asverli cât colo strachina 
mohorită şi de-o- -dată se ridică voinic în .picidre. 
Semnele bătrâneţii periră, de pre, fâca lui aprinsă, 
Jar focul care scăpăra dintr'i însa, încinse şi mis-
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tui într'o clipă pe. fiii lui Licaon. Căci acela: ce 
se arătase lor, era însuşi Zevs şi-trăsnetele lui. 
îi făcuse praf şi cenuşă, ct 

. Dupe aceia, Zevs se înt6rse în: Olimpul săi 
Şi, de mânios ce era, făcu semn apelor ca să se: 
Teverse pe d'asupra pământului şi să înnece pe 
fii Gmenilor, ca. să“ pedepsescă, de' multele. .lor. 
nelegiuiri. DI II Ra . 

„Austrul suflă atunci -cu turbare.; nori. în-. 
tunecoşi Şi îndesaţi cu plâie, veniră mereii'de se 
aşternură, în voia lor; preste tot cerul, căci ven-. 
turile de' la mi6dă-n6pte, care Tăsipescii câţa şi 
aburela, pământului, sta strins ferecate în fundul 
temniţelor. Deci, începu cerul a, turna, şirdie . în-- 
cât. şi văi. şi d6luri, totul pre pământ: era, înne- 
cat; :riurile, coverşind matca, lor ,-.se; Tev&rsară; 
preste câmpii, şi apele lor-se ridicară, mere până. 
pe.costele munţilor. .. i E 

Dar pe o culme de munte. din (6ra Ftiei, 
îşi avea casa lui, Deucalion, filul lui Prometeii. EI, 
de acolo de sus, se uita, ciim cresceaii mereii â- 
pele împrejuru”; când ânsă, ele ajunseră să aco-. 
pere văile de la pâlele muntelui, Deucalion chiă- 
mă pe sogia. sa, pe Pira, fata lui Epimetei, şi i 
Yorbi aşa :— „Iată că ne ai sosit. dilele prevestite 
odini6ră de tatăl. mei, de înțeleptul Prometeii. 
Gătesce, tu chivotul lucraţ de mine, şi: pune în- 
trînsul merinde îndestule pentru “cât timp va 
ține potopul pre pământ. Colo în depărtare, 

| 18*
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tocmai pe stâncele Caucasului, Prometeii stă fe- 

recat;: cu cătuşe. de ocel.şi un vultur îi sfâşie me- 

reii inima:; dar, pe nedrept; căci iată, cuvintele 

lui s'au împlinit. El de demult spusese că r&uta- 

tea Gmenilor. are să aducă. pre pământ o grâz- 

nică. revărsare de ape. Ori-ce ar fi, nici însuşi 
Zevs nu..pâte face alta decât ceia ce este ursit 

de către unul, şi mai mare decât. dinsul, şi: pe 
„ carele el, vrând nevrând, trebuie să ?] asculte.“ 

Pira făcu îndată precum îi spusese Deuca- 
lion, şi umplu “chivotul cu de tâte. Ei aşteptară 
până ce apele, suindu-se aprâpe de culmea munţi- 
lor Ftiei,. scăldară p6lele vasului pregătit de Deu- 
calion. Atunci, pescii se strecuraii în not printre 
vârfurile bătrânilor ulmi din codri şi pluteaii ală- 
turi cu buştenii noduroşi de stejari, Yar leşurile 
de 6meni înecaţi se clăteai şi se rostogoleaii pe 
faca apelor. Deucalion, din corabia, sa, vedea, cu 
groză cum acele chipuri învineţite de voinici, de 
copile şi de prunci, eşeaii une-ori la ivâlă pe &'a- 
supra valurilor ce Spumegaii în colcote, şi apoi 
îndată se afundaii în sinul lor. o 

Opt qile d'a-rândul chivotul fu purtat pe ape 
d'asupra celor mai înalte plaiuri, şi toță fiii 6me- - 
nilor periră, afară numai de câţi-va, frte pugini, 
cari 'şi găsise adăpost pe câte un pisc maj se- 
meţ, de munte. A noua Qi, corabia se opri pe 
muchea Parnasuluj, şi Deucalion, impreună cu s0-
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qia sa Pira, puseră, din noii pictorul pe pârientul, 
carele acum era cu totul pustiit. 

Cu *ncetul şi treptat, valurile - se scurseră . 
prin văi, Yar 'pescii şi -lighi6nele de. mare răma- 
seră, atârnate de crăcile copacilor.: Pe cât putea 
coprinde ochiul, nu se mai zărea împrejur. nici o 
viață, osebit numai de vulturii cari da râtă pe 
cer, până ce se răpedeaii la stârvuri.! 

“Atunci Dsucalion se uită lung la! Pira, şi pe 
amânduoi îi coprinse. o jale: adâncă. El “spuse a- 
tunci sogiei sale:— „Cine scie; soro, 'de vorit mai 
fl rămas şi alță fii de 6meni. decât noi pe pă- 
mentul acesta? Ş'apoi Iar, cine' scie.când ne va 
sosi şi ciasul nostru! Atâta numai putem sci că 
cel a-tot-puternic, carele a năpustit potopul asu- 
pra 6menilor, s'a îndurat de ne a scăpat dilele 

n6stre. Hay! să "1 clădim un altar şi să, ne în- 
chinăm la dînsul, în semn de mulţumită!“ 

Indată clădiră altarul şi Zevs ascultă cu 
pliicere rugăclunea lui Deucalion. De aceia, se.po- 
meni de-o-dată dînsul, în faca lui, cu trămisul lui 
Zevs, cu Ermes carele îi vorbi aşa: — „Cere tu 
acum ce vei voi, şi cererea ta va fi împlinită, 
fiind-că numai. la tine, dintre toți fiii Gmenilor a 

dovedit Zevs o mână curată Şi, o inimă fără 
„de pată“. 

Deucalion se închină dinaintea lui Ermes şi 

îi spuse aşa: — „Pământul acesta a rămas tot 

pustii. . Se
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„2. B păcat de dinsul! Noi nu “ță cerem alt-ceva 
decât să, şe ivâscă din noii 6meni-pe dinsul“. - 
:-.. Ermes îl răspunse într'astfel: — „Fie-vă pe plac! 

dar. să vă acoperiţ: fegele cu ' veşmintele v6stre 
şi, umblând tot mereii înainte, să asverliţi în 

urmă, 6sele mumei -vâstre!“ ---. Si 
Dupe acesta, “Ermes -sbură,. către locuința, luf 

Zevs, şi Deucalion rămase-pe gânduri, cugetând la. 
cuvintele qeului; dar, înțelept fiind ca, şi tatăl 
săi Prometeii, el pricepu că mumă-sa trebuie să 
fie însăşi țărâna pământului, şi că, coborând de 
pe Parnas, n'aveaii alta.de făcut; decat a arunca, 
pietre în urma lor. : î 
Aşa, şi făcură; iar pietrele pe care le asvâr- 
lea Deucalion se făceaii îndată bărbaţi, şi cele 
pe. care le asverlea, Pira, se făceaii femei, şi ast- 
„fel răsări pe lume. o seminţie nouă de 6meni, cari 
nu cunosceaii pe. părinţii lor. 

S6rele eşi iarăşi. pe cer „Şi cu căldura sa 
dogori . şi înțeleni huma cea jilavă; de atunci 
înainte, Gmenii avură a se lupta cu munca. cea 
anevoisă, care nici până acum nu s'a mai Uşu- 
rat pe pământ. De acela, tratul omului a rămas 
a fi grei şi silnic, ca, şi piâtra din care dinsul 
se născuse. | 

Dupe ce mai trecură ani la mijloc, Deucalion 
Şi Pira făcură copil, al căror n$m a stat cu l0-| 
cuinţa în: munţii din Ftia. Din fiiul. lor, din Elen 

Sa prăsit poporul, vitez al Elenilor, far din fata .
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“lor, Protogenia, s'a născut Aetliu carele în viața, 
lui a făcut multe fapte minunate şi al cărui fe. 
cior, "frumosul Endimion, dârme dus pe colnicul 
din Latmos. . pf Și o “ 

IV. 

PATINELE DENETREI 

» Persefona cea frumâsă, se juca, cu alte fete, 
s6qe ale ei, pe câmpia, Enei din fericita eră a 
Siciliei. Ea era fata mult-tubită a mamei Deme- 
tre, pe care tâtă lumea, o cinstea; .câci mama 
Demetra era către toţi bună şi darnică; iar de- 
cât. fiică-sa, Persefona, nici o fată nu era, mai ve- 
selă şi mai voi6să. 

Aşa dar, ea se juca cu veselele ei s6qe cu- 
legând flori de pre câmpie şi împletind cu ele cu- 
nune ca, să împodobâscă lungile lor cosiţe. Adu- 
nase ele o mulţime de rose, .de şofrănei, de vio- 

„rele, de crini şi de zambile de pre pajiştea cea. 
smălțuită, când Persefona. zări în depărtare un 
stuf îndesat de ghiocei înfloriţi ca prin minune; 
eraii o: sută pe acelaş tulpină şi r&spândeati 

„un miros îmbătător prin cer, pre mare şi pre 
pământ, . a 

Ea, se răpegi în grabă ca să culegă minuna- 
tele flori; dar, de o dată se crăpă şi se deschise
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țărina dinaintea ei, şi dintrinsa, eşi un. car po- 
leit cu patru telegari negri ca tăciunile. În car 

era un bărbat cu chip mândru dar: posomorit, 
pare că faca lui nu scia ce e zimbetul, nici inima 

lui ce e bucuria. - 
Întro clipă el sări jos din car, prinse în 

brage pe Persefona, o sui alături cu dinsul, şi, 
dând biciu cailor, se făcu cu totul nevedut în a 
dâncul pămentului. - 

Când sosiră fetele la acel loc, stuful cu 
ghiocei era. în ființă, dar. s6qa lor Persefona pe- 
rise; ele o căutară în -tâte părţile, pe câmpia 
Enei, cu gândul că se va fi pitit unde-va; dar, 
nu 0 putură găsi nicăieri până țârdiii înserat; 
atunci întorcându-se, de voie de nevoie, spre casă, 
ele trecură mai ântâi pe la mama Demetra ca 
să "i spună că nu poti sci ce se va fi făcut filcă- 
sa, care a perit fără veste dintre ele... . 

Mare jale. coprinse pe mama Demetra, când 
află una ca acssta. Ea îndată, se îmbrăcă cu veş- 
minte de lână nâgră, luă în mâni făclii aprinse 
şi se duse să -cauţe pretutindeni pe fiică-sa, Per- 
sefona, alergând pe câmpi şi preste ape; din ochi 
lăcrimând şi pe toți întrebând dâca nu cum-va 
o a văqut cine-va. Dar nimeni nu scia să "I r&s- 
pundă ce se făcuse fata ei. a . 

Tocmai dupe ş6se dile ea se întelni cu Ecata, 
dOmna, lunei Şi,. cercetându-o şi pe dinsa, Ecata 
îi dise :— „Glasul i Pam audit, strigând pare car
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î Tăpind” O cine-va; dar cu ochii. nu am . Vedut'o 
şi nu scii unde va fi dusă.“ . 
„Mama, Demetra îşi urmă calea înainte, Merse 
cât merse şi se întâlni. cu Elios, domnul sorelui, 

„Şi 71 vorbi aşa:— „Elios, fătul mei,. tu carele cu 
faclia s6relui le vedi tâte pre pământ,.nu cum: 
va vei fi v&dut tu pe fiică-mea, Persefona ? Spu- 
ne'mi adevărat, Elios, fătul mei 1“ 

Lui Elios i se făcu 'milă de multa el durere, 
Şi “i răspunse aşa:— „Ba am vEqut'o, mamă 'De- 
metro. Ades, împăratul. Iadului, a răpit pe fiică- 
ta Persefona, ca să. o! tea de sogie şi s'o facă 
împărătesă, preste! ţâra cea adâncă. Ş întunecată 
din fundul pământului“. . 

Cât era de _întristată, bâta. mama, Demetra, 
ea .ânsă nu 'Ş putu stăpâni mânia, când află, una 
ca acâsta;. de atunci înainte hotări să nu "1. mai 
calce pictorul în palatele de pre 'culmea Olimpu- 
lui pe care Zevs, împăratul cerului, "Şi le înăl- 
țase în nori d'asupra. țărei Tesaliei, fiind-că ea 
pricepuse îndată că numai cu voia “lux Zevs în- 

drăznise domnul Iadului să fure pe fiică-sa Per- 
sefona. 

Se cobori dar. la vale; de pre muntele „Olimp 
şi apucă rătăcind. o cale lungă. Tocmai către 
seră, pe când s6rele începe a se ascunde în tasul 
s&i de aur din dosul delurilor civite, ea ajunse 
la porţile cetăţii Eleusis.. Acolo şedu jos lângă o 
fontână a cării apă prefirându-se prin 6rba d6să,
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se scurge întrun iaz limpede, “umbrit de un măs- 
lin cu frundiş stufos. -- at 

Tocmai atunci venea dupe.apă, voi6se Şi 

cu urcidrele pe creştet, fetele :lui: Keleii, domnul 
din Eleiisis, Ele vă&dură la fântână pe mama De- 
meta şi, cu tote că nu'o cunosceaiă, înțeleseră 
de pre portul şi de.pre faca ei, cât de tare era 
amărită bieta bătrână. i. aa 

O întrebară cu blândeţe :dâca nu potii cum-va 
să i fie de vre un ajutor. Mama, Demetra le mul: 
țumi şi le povesti. că a perdut „o fată, pe carea 
căutat'o preste tot 'locul :şi nu a .putut'o âncd 
găsi. Atunci fetele. deteră curând fuga a casă ca 
să câră de la părinți voie: să le aducă, -ca 6spe 
pe bista -babă străină şi se întârseră îndată, 
sprintene şi vesele, :îndăr&t şi "1. vorbiră aşa: 
— „Hai! vino cu noi a-casă, Tata, mama şi noi tâte - 
îţi vom da, ce “ță va trebui şi vom face ce ne 
va sta prin. putinţă ca să "ă uşurăm durerea. 

Mama Demetra se înduplecă de mângaiâsele 
lor cuvinte. Keleii:şi soţia lui o priimiră cu voie 
bună în casa lor. Dar şi 'dînsa, le fu întru tâte 
de aşa mare ajutor, încât nu numai nâmul lui 
Keleii, ci întrâgă cetatea, se bucura şi se lăuda 
merei de bunătatea şi de înţelepciunea mamei 
Demetre. De aceia, se hotăriră cetățenii să "! 

» înalțe, cu cheltuiala lor şi numai pe sema ei, un 
mândru locaş, pe o măgură înaltă, chiar în mij- 
locul cetăţii. - „
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“Acolo trăi, timp de-un an, Demetra, prequită 
şi lăudată 'de toță, dar ascundend mai ades6 în 
taina singurătăţii, mihnirea . şi dorurile inimei 
sale. Ea luase la dînsa, ca să ?] crâscă şi să.7] 
înveţe, pe 'Triptolem, unicul. fecior al lui Kelei. 

Ânsă copilul, de bine ce 1 îngrijea noua sa 
dădacă, ajunse a o fubi mai mult “pe dinsa. decât 
pe mama lui cea adevărată. Dintr'acâsta, sogia, 
lui Keleii prinse pică, asupra mamei Demetre şi 
ceru să iea înapoi de la străină pe copilul de 
suflet, carele numai dînsul mângâia ceva, pe De- 
metra, de perderea fiicei sale... .. . 

Scornindu-se atunci o cârtă între amândouă 
muierile, mama, Demetra se supără forte şi se 
porni cu mare urgie asupra, lui . Keleii şi asupra, 
tuturor 6menilor cari nu sciuse să preguiescă în- 
destul: bunătăţile ei. | e 

Din minutul acela, t6te rodurile pământului 
purtară, blăstemul mamei Demetre; pomii nu mai 
dau rod; holdele nu se mai împodobeaii.cu spi- 
curi; €rba şi florile nu mai răsăreaii pe câmpii. 
"Terinile erai: sterpe şi înțelenite. Omenik şi vitele 
plereaii de :fâmete şi de lângbre. Nici deilor nu 
mai avea cine. şi ce să le închine... . ...... 

Atunci Zevs, îngrijat, dupe culmea muntelui” 
săii din Tesalia îşi aruncă ochi! pe. pământ şi 
vădu că totul avea să 'picră dupe faca lui, de 
nu va, găsi curând un mijloc ca să împace mânia - 
şi durerea mami Demetre. 3
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În dată trămise pe. vestitorul săi, pe Er- 
mes, în Iad, la împăratul. cel aspru şi posomorit 

ca. să “i facă cunoscut că trebuie. neapărat să 

lase pe Persefona a se întârce la muma-sa. Ades 

nu cuteză a se împotrivi,.dar Persefona îi era 

şi lui dragă, şi el nu voia să o pi6rdă cu totul; 

de aceia, îi dete să mănânce câte-va bâle. dintr'o 

rodie minunată, sciind bine că, dâcu dînsa va gu: 

sta măcar o. b6bă din acea pâmă descântată, i 
se va face dor de dinsul Și se va întârce bucu: 

ros la el. 
Dupe aceia, puse să înhame telegarii cei ne 

gri ca tăciunele la carul cel poleit. Ermes se sui 

întrinsul, alături cu Persefona, dete bici cailor 

şi, iute ca, vântul şi ca gendul ajunseră. la, 
Eleisis, 

Când sosiră la porţile cetăţii, Ermes - dete 

drumul telegarilor ca, să, se întâreă la Iad, Şi pe 
la apusui s6relui plecă şi dînsul către Olimp. 

Persefona, remânând atunci singură, se. în- 

dreptă spre fântâna .cea limpede unde zări Şe- 
„dend sub măslin, o femeie bătrână cu veşmânt 
de lână n6gră. Ea pricepu că acela trebuie să fie 
muma €i, care o dorea şi o jălea, neîncetat. Când 

"sosi aprope de dinsa, mama Demetra audi o 
şoptă în 'prâjmă/i, ridică ochii în sus şi vă&du pe 
însăşi Persefona dinaintea ei. 

Cine pâte să spună cu .ce bucurie o strînse 
la pept şi o sărută? „Fericirea mumei era pâte
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acum şi mai mare de cum îi fusese mai nainte: 
mihnirea. O mângâta,. o desmierda, o cerceta, des- 
pre tâte ce i se întâmplase, şi simţea că o Viaţă 
nouă i se: deşteptă în inimă. 

Pe când o săruta şi' o mangata, ea a dise 
aşa:— „Acum, fata mea, copila mea, dorită, tu eşti 
iarăşi a mea, şi cu mine voiu să TEmaL. “pentru . 
tot-dauna. De acum înainte volu sci să te feresc. 
de răpitori şi urgisitul acela, de Ades 'nu te va, 
mai prinde în întunec6sa lui împărăției. 

Dar Persefona îi r&spunse:— „Ah! mamă, taci; 
nu maj vorbi aşa. Ei nu.pot să rămân pentru 
tot-d'a-una cu tine, căci până nu m'a.ridicat Er- 
mes din Iad, socul meii 'mi a dat să gust nisce - 
b6be dulci de rodie şi m'a, legat cu acest farmec 
ca să mă întore la dinsul peste nouă luni de ile. 

Şi drept să'ţi spun, mamă, nu'mi pare răi, căci,: 
deşi. el: nu ride nici 'zîmbesce, deşi totul-e în- 
tunecos în locaşul lui,. dar cu mine e bun şi. 
blând, şi numai când sunt cu dinsul: se simte: 
îmblândit. Să nu'ţi pară răi, mamă; el s'a făgă- 
duit că în toţi anii mă va lăşa, să şed cu tine aci 
pe pământ .nou8 luni de dile; iar trei le voiu 

petrece cu : dinsul în negrul . lui locaş de : sub 
pământ“. 

Printraceste faeăăuinţe mama Demetra se 
simţi şi dînsa mângâiată ; Yar pământul şi rodu- 
rile lui se bucurară îndată de îmblândirea «i. 

Pomii se umplură -iarăş - de rod; 6rba şi florile
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împodobiră câmpii, şi spicurile aurite începură 

iarăş a se îndesa .pe holde,.legănate de adierea 

căldurâsă a, verei.. 

Nouă luni de mulţumire şi de imbilşugare 

trecură pe pământ, şi dupe aceia, vestitorul Er-. 

mes veni cu carul cel poleit şi cu telegarii negri 

ca tăciunele, ca să iea pe Persefona şi să o ducă 
în. ţinuturile întunerecului. Atunci, ea îşi” luă. 

dioa bună de la muma sa,: dicendu'i : — „Nu plânge; 
mamă, şi. nu fil îngrijată de mine; în locaşul so-. 

qului mei sunt la adăpost şi la căldură;.el mă 
lubesce şi caută bine de mine.. E bun, .şi.peste. 

trei luni îmi va da vole să mă întorc tot veselă. 
aci pe pământ“. DN 

* Mama Demetra: îşi stăpâni. -inima rea şi se. 

hotări să aştepte cu răbdare. timpul dorit al îna- 
poieril. | 

Totuşi, gândul ei: des se. repurta, cu dor la 
dilele fericite când Persefona, copilă voi6să, se - 
juca cu: s6qele sale şi culegeaii fiori pe veselele 
câmpii ale Enei. 

În răgazurile aşteptări, retrasă, în locuinţă 
ei din Eleisis, ea:îşi afla mângâierea, învățând 
cu mare taină şi . înțelepciune pe .Triptolem,  co- 
pilul ei de suflet, cum se sădâscă, cum se erscă 
şi cum se îngrijâscă rodurile folosit6re ale pămen- 
tului, daruri nepreguite ale deiţei. Demetre. 

Acele măreţe şi spornice învăţături,. pe care 
deiesca, dădacă le împărtăşise învăţăcelului ei,
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în templul de la Eleiisis, chiar şi în întunerecul 
nopţei, la, flacăra, făcliilor, : rămaseră. printre 'po- 
pre ca o datină, sfinţită, şi fură numite Taxele 
Eletisine. ” e: ' 

LV. 

POSIDON ŞI ATENA. .. 

Un 6re-care Erechteii începuse să clădâscă o | 
cetate pe un loc sterp şi pietros d'a lungul ape- 
lor Kefisului. EI era părintele şi căpetenia unui. 

„Popor de.mândri voinici Şi, cu tâte' că cetatea 
lui era âncă mică şi pucin arăt6să, dar, în înţe- 
lepciuneu sa Zevs prevăduse că ea are să fie în-. 
tr'o di cea, mai vestită din cate cetăți s'aii înăl- 
ţat aleve pre pământ. 

De acela, un deii şi o qeiţă, adică Posidon, 
împăratul mărilor, Şi feci6ra, Atena, fiica, prâ-u- 
bită a lui Zevs, se certaii amânduoi care din ei 

„Să dea: numele. săi cetăţii lui. Erechteii. Ca, să, 
curme cârta, Zevs hotări o di, pentru ca în faca, 
adunării tutulor deilor celor mari cari locuia pe 
culmea Olimpului, să li se al6gă dreptatea. . 

“Când veni acea di, toţi deil se aşedară pe scau-. 
nele lor de aur, rânduite 'în cere.pe malul Kefi- 
Sului. Mai presus de tâte se înălța tronul lui



288 BASME MITOLOGICE 

  

Zevs, părintele deilor - şi al: Gmenilor, şi alături 

cu dinsul şedea deița Era, sogia,. lui. i 
„Fiii Gmenilor aveai .voie 'să ridice ochii asu- 

pra lor de Gre-ce Zevs îşi lăsase la o parte ful- 

gerile sale, lar . cel-l-alță dei venise şi dinşii acolo 
lipsiţi de strălucirile lor, care iai: vederile, ca, să 
fie de facă la judicata dintre Posidon şi Atena. 

- Acolo era Febus Apolon, cu lira sa de aur 
în mâriă şi cu chipul săi blând şi luminos ; dar 
ochii lui nu scăpăraii schintele ca, în ciasurile de 
„mânie şi sulița lui, d6 care-nu se potă feri su- 
fletele înşelătâre şi limbile .mincin6se, sta rezi- 
mată, de scaun. Alături cu dinsul, şedea soru-sa, 
Artemis, fecidra. care "Şi petrece dilele vânând pe 
uscat fisrele sălbatice Şi jucându-se cu inele Nimfe 
prin stuful de pe malul rîului Erotas. 

Lângă Zevs se afla Ermes, crainicul carele 
în adunări înalţă glasul în numele deilor; tot 
tânăr, tot sprinten „Şi. tot frumos, el, ţinea în 
mână, caduceul s6ii toiagul stii cu aript, prin care 
îndeplinea poruncile tatălui săi. Apoi, de-a-rân- 
dul veniră să se aşede .Efestu, meşterul focului, 
şi Estia deița, casnică care portă grija vetrei, şi 
Ares deiescul răsboinic turbat dupe lupte, şi Dio- 
nisii “cel mult dedulcit cu ospeţele şi cu cupele 
de vin, însf6rşit Afroâita, gingaşa deiţă, răsărită 
din spuma mărilor, care când se ivesce umple 
lumea de zîmbete Şi de lacrimi. IE 

În faţa, acestora sta amânduoi măreţii pro-
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tivnic), aşteptând judicata, lui Zevs. “Atena ținea; 
tare în mâna, stângă sulița, el cea nebiruită, şi 
la mijlocul -pavezei sale de plele de. capră, ascuns 
vederii muritorilor, era acel îngrozitor chip al Me: 
dusei, pe care nici un om. nu'] pote.privi: fără 
ca să pice îndată mort, îi ct ri 

Aprâpe de ea, sta 'şi Posidon, încredător în 
marea lui putere şi adăstând:cu o: trufaşă 'nepă- 
Sare urmele. judicăţii. In . mâna, drâptă “ţinea. .cu 
mândrie: furca lui cu trei dinţi,” care: sguduie pă: 
mentul şi despică apele mării. “i îi iii tiu ni 

Ernies, vestitorul' deilor,: se sculă de pe scau- 
nuj de aur şi cu glas: resunător, vorbi într'astfel: 
către adunarea mărâţă a "deilor :— „Ascultaţi :vo- 
ința lui Zevs, care va alege între. Posidon: şi 'A- 
tena. Cetatea, 'lui Erechteii va purta; numele a- 
celuia dintre acesti Quo! dei, carele va face să 
T&sară din pământ, darul :celui -mai folositor: pen- 
tru fiii Gmenilor. - Dâca acel 'dar: va veni. de la 
Posidon, cetatea se 'va chiăma, Posidonia; Yar. de 

-va veni. de: la, Atena, se va numi purur6 Atena!“ 
Impăratul Posidon 'se sedla atunci cu :tâtă: 

fala măririi sale şi isbesce jos pământul cu: tri- 
dintele săi: Se cutremură muntele până în băie- 
rile lui; pământul se deschide, şi, din. adâncul 
săi, se răpede un cal, precum 'âncd nu. s'a mai 

vEdut, ager şi încordat.: Mai alb decât fulgii de 
zăpadă îi era părul, şi coma lui r&sfirată folfai 

mândru în vânt, când -bătu cu copita.. în -ţărînă 
"116, 25.682 19



290 __ BASME MITOLOGIOE 
  

şi se porni în vesele desghinuri „prin vâlcele şi 

pe costişe. 
„. Posidon dise : — „Acesta este darul mei. Pri- 

viţil şi. nu mal. staţi la înduoilă, ; daţi numele 

- mei cetăţii; câci cine va put  6re să dea fiilor 
„Gmenilor un dar mai nepreguit decât calul ?* 

+ „Atena liniştită, cu ochii săi albastrii ca ce: 
rul se uită drept la del ; ea se plecă binişor şi 
înfipse în pământ un sîmbure mărunt pe care “| 

ţinea în mâna dreptă. Nici o: vorbă nu spuse, ci 

se ujta, mereii la adunare, fără de. nici o grijă. 

Atunci, se. zări încolţind din pământ un lăstăraş, 
carele” răpede crescu mare, dete ramuri şi se a- 

coperi cu frunde. El se înalţă din ce în ce mai 

mult p6nă ce se arătă pom mare împodobit cu 
frundiş verde Şi, stufos, și încărcat cu rod îmbil- 
_gugat. 

„Atunci Atena dise : ea, o > Zevs! nu pre- 
quteser 6re mai. mult darul mei: decât al lui Po- 
sidon ? Calul,: pe care el Va dăruit fiilor 6me- 
nilor, va. aduce - : printre dinşii bătălii, lupte Şi 
griji; iar pomul mei, măslinul, e chiar un semn 
de pace şi de bilşug, o dovaâă de tărie şi de 
Sănătate, un chezaş, al fericirii şi 'al libertăţii. 
Ore, spune, nu se cuvine. mai bine ca cetatea 
lui Erechteii să pârte numele mei?% . 

“Atunci, într'o unire, se audiră r&sunând' din 
glasul tuturor deilor, aceste cuvinte : — „Darul A- 
tenei este, fără înduoi6lă, cel mai bun ce sar
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put6 face fiilor Gmenilor. El vestesce că cetatea, 
lui Erechteii va fi mai mare în pace decât în 
Tăsboie, şi că într'însa libertatea, va preţui mai 

- Mult decât puterea. Remână dar cetăţii . numele 
„Atenei“, . | | 

Zevs, fectorul lui Cronos, făcu semn din spri- 
cână că. priimesce de bun „Sfatul - deilor ; -pletele * 
nemurit6re ale. părului săii, fâlfâiră pe a sa frunte, 
iar pământul se cutremură sub picidrele lui, când 
se sculă de pe tronu'i de aur. ca să se întârcă în 
palatele sale din:0limp. 

Deiţa Atena, rămase :mai. în urmă Şi "cătă 
lung şi cu dor la pământul care de aci înainte 
era al ei. Ea îşi întinse sulița ocrotitâre pe d'a- 
supra cetăţii lui Erechteii şi vorbi aşa: IE 

— „A mea a fost isbenda şi aci îmi votu aşeda 
cu locuinţa. Copii .me! vorii cresce aci liberi şi fe- 

_Ticiță, şi. fii Gmenilor de pre aiur6 vorii veni aci . 
ca să înveţe legile dreptăţii. şi ale. cumpătului. 
Vorii ved6 el atunci câte minuni potii să facă ma- 
nile: muritorilor, când sunt ajutaţi de dei! Olim- 
pului. Când ânsă făclia, libertăţii se va stinge 
pentru Atena, ea de aci va fi purtată pe alur6 

spre luminarea altor popâre. Omeni! vori cunâsce | 

că darurile mele sunt cele mai bune şi voră dice 
purur6 că preguirea legilor şi dorul neatârnării 
in. cugete şi în fapte, le vinii din cetatea lu E- 
rechteii, care va purta în veci numele Atenei!“ 

"19*
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YI. 

APOLON ÎN DELOS - 

Din ţeră în: ţeră .rătăcea, biâtă, Qînă Leto sâu 

Latona, plină de temeri şi de durere, pentru-că nici 

„0 ţ6ră şi nici o cetate nu „voia săi dea un locşor, 

„unde să trăiască în pace. Tote locurile, dăruite 
de qei cu bilşug, aveaii frică de urgia deiței Era, 
care era duşmani, neîmpăcată a bietei qine Latona. 

Din insula - Cretei, ea trecuse la Atena, din 

Atena la. Egina, . din Egina pe plaiurile . Pindului 

şi ale Atonului, de acolo prin. insulile. întinsei şi 

albei mări a lui Egei, de-a-ronâul, prin Skyros, 
şi Imbros, şi Lemnos, şi Chios cea mai frumâsă 

din tâte, cerând pretutindeni un adăpost. Dar în- 

„ deşert se rugase ea de tâte aceste pământuri! ca, . 

să o priimâscă a se aşeda în sinul lor. Nicăieri | 

nu cutezase a o priimi.. 

"În sfârşit. ea ajunse. şi . până. da mica, insulă: 

pustie din Delos şi "1 făgădui :că dinsa va do- 
b6ndi în viitor o neasemuită mărire, dâcă va voi 

„Să o adăpostâscă, pe țărmurile ei. Ea, îi vorbi 
într'astfel, înalţând glasul din depărtare :— „Ascul- 
tă-mă cel pugin tu, insulă din marea adâncă! De 
vei îngădui tu ca, Latona, să se aşede cu locuința 

„Pe pămentul t&i, va veni un timp când tâte po- 
porele lumei vorit pluti cu drag spre tine şi vorii
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"aduce în sînul tăi tot felu! de avuţii. Căci pre 
pământul tăi voiu nasce pe Febus Apolon, dom- 
nul luminei şi al vieței; iar atunci, 6menii toță 
vorii veni aci ca să afle voințele lui şi Să, câş- - 
tige prin daruri a lui bună priinţă“, | E 

” Insula Delos răspunse: — „Dină Latono, tu fă- 
găduiesci lucruri mari; Qar se aude dicându-se că, 
puterea lui Febus Apolon are să fie aşa de mare 
încât lumea întrgă abi6 o să “1 încapă, şi că. 
nimic pe. lume nu “i va pută sta împotrivă Şi că, 
abi6. dâca lumea .întregă. îl:va fi de ajuns. Apoi, 
uite-te şi vedi cât e de ângust şi de,sterp co- 
prinsul mei. La mine, vai! nai. pe ce să puni : 
ochiul. Deci, *mi e t6mă că lui Apolon îi va fi 

- urit pământul meii pletros şi sterp. El, de aci se 
va duce în vre 0 altă ţâră mai plăcută, undei 
se vori înălța templuri mărețe, şi atunci avu-. 
țiile pe cari tu mi le făgăduiesci, el le va hărăzi 
altor popsre; lar ei, biet, volu rămân tot pă- 
Tăsită şi pustie“, . PE 

Dar qina  Latona :se jură pe cerurile, fără, 
„ margini de pre capul el, pe pământul nem&surat 

ce o împresoră, iar mai cu.s6mă pe :negrele ape 
ale rîului Stixul care scaldă pâlele Iadului, se 

jură că în Delos va, fi negreşit adăpostul Sfinţit 
al lui Febus Apolon, şi că G'alungul anilor scumpe 
miresme vorii arde pe altarele lui.. au 

Astfel se întâmplă ca Latona să 'ȘI afle r&-
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paâsul în: mica, insulă Delos, unde se şi născu; 
curând dupe aceia, deul strălucit Febus Apolon. 

Mare 'fu -atiinci bucuria printre deil: nemuri- 

tori, cari locilai în Olimp şi tot aşa de mare 
printre G6menii de pre pământ, 'când toți din tâte 

părţile -vădură faca, lui zîmbit6re răsărind din a- 

pele mării pe cerul înveselit. ii 
Templul cel de căpetenie al: deului lumirek 

fu înălţat în Delos, şi merei, de prin tâte țările; 

veniră acolo popârele ca să câră de la dînsul pre: 
vestiri. s6ii oracole, şi :să închine la altarele lui 
victime numer6se AS daruri bogate, 

| La : _ mu . 

„APOLON PITIANUL! 

Febus Apolon gedu' cat sedu la, locul săi de 
nascere, în insula, Delos din. mijlocul mărilor, Pe 

tot: anul se adunaii acolo strănepoţii bătrânului 
Ion, că-să."% facă jocuri şi s&rbari dinainte tem. - 
plulul săii. - Dar când crescu. mai mare şi. se. în- 
tări, tânărul dei 'cu :părul de fir se simţi pornit 
a străbate. lumea, şi a 0 p limpedi ds iesmele întu: 
riericului. 

Luând cu sine lira, lui de aur, pe care a 
plăcea, a cânta, el mai ântâi sosi la; pragul Olim- 
pului,. unde sta Zevs în mărirea lui, înconjurat 
de cel-l-alţi dei nemuritori; acolo se puse a cânta, 

.
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Şi toţi îl ascultară, uimiţă de plăcere. Nouă 'fete 
ale lui Zevs, tâte meştere cântărețe, Musele, se 
apucară şi ele a cânta cu viers dulce, -fericirile 
fără de s6m&n ale deilor nemuritori, şi apoi. ne: 
voile şi necazurile bieţilor 6meni muritori, cari 
cu nici un chip nu poti scăpa nici de. bătrâneţe 
nici de morte, ti Aitri 

Atunci cele-l-alte ine şi deițe ale Olimpului, 
Orele blajine, Haritele ' pline de daruii,. Eve! şi 
Armonia, desmierdătârea Afrodită şi voinica .Ar- 

"temis, sora :lui Apolon,; se prinseră' în horă, şi 
"printre ele se amestecară deiescii flăcăi, Ares cel 

vitez şi Ermes carele ucise pe negrul 'balaur Ar- 
gos, cel cu o'sută de ochi. Astfel se petrecea 
timpul în Olimp,: cu jocuri frumos rânduite, cu 
cântări frumos măsurate; iar Zevs, în a lui mă- 
rire, se bucura diri suflet de. aşa mândre sărbări. 

Lui Apolon ânsă îl ardea mai cu s6mă dea 
folosi pe :muritori cu virtutea să şi de a șia | 
lege pe uscat un. l6caş statornic, de-unde să răs- 
pândscă . printre 6meni lumina prevestitbre a 
oracolelor sale. o î i 

El se cobori de pre Olimp în ţra Pieriei la 
cetatea, Iolcos şi pre câmpia Lelantei: din: insula, 

Fubei; dar nicăieri, pe acolo, nu găsi loc potrivit 
pentru templul săi. Apoi străbătu apele: sărate 
ale Euripului şi, trecând prin Micalesa şi prin gra: 
sele păşuni ale Teumesei, ajunse. pe locul unde 

avea, să fie Teba cetatea cea sfinţită; dar nică
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"aci.nu- voi să se' oprâscă, . fiind-că, Gmenii nu p&- 
trunsese âncd în aceste locuri; nu erai nică că, 
nici- poteci, ci numai codri sălbatici. E 
-- “EI îşi. urmă calea, tot înainte; află pe: drum 
dumbrava Onchestei unde păsceaii ergheliile de 
cai: ale lui Posidon; trecu :periul limpede al Kefi- 
sului, şi, lăsând în urmă” mânâra .cetate Ocalea, 
se 'opri în câmpiile Aliartei, tocmai lângă, fântâna, 
Telfusei.. Acolo îl veni g6nqul a “şi clădi:un tem- 
plu, 'căci locul era plăcut şi înzestrat cu de tâte; 
decă:el vorbi într'astfel către fontână:—,0, Tel- 
fuso, în vălcâoa.. ta. cea, plăcută îmi. vine să 'mj. 
aleg. şedătore; aci vorii :veni! Gmenit de pretutin- 
deni să lea poveţe din oracolele imele Şi să “mi 
ceră. ajutor la :vreme. de nevoie; iar tu vei fi 
vestită preste tot pământul, când mă vei avâ 
pe "mine de stăpân. şi de -6spe“. . : 
„=. Dar Telfusel -nu 21 plăcea de fel să vedă pe 
Apolon luând în stăpânire - vălceaoa, ei şi aşter- 

„n6nd întrinsa temeliile templului săi. Ea îi vorbi 
atunci, cu meşteşug. şi "1 spuse aşa: —,a, ascul: 
tă-mă şi pe mine, o Febus Apolone. Tu umbli : să “ți faci aci lăcuinţă, şi nu te gândesci că în- 
tracest loc nu vei afla nici o dată răpaos. Cam: 
pia mea, e largă; deci. Omenii toţi aci aii să "ŞI p6rte luptele lor, şi, cu strigătele lor, cu sgomo- tosele: lor: carurt, încurându'şi armăsarii şi mu- 
larii, aă să tulbure liniştea templului tău sfinţit. Apoi chiar şi: în timpii de pace, turmele Şi cire-  
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dile vorii veni mereii să se adape în apele mele, . 
şi mugetele lor sălbatice voră strica armonia dul- 
celor tale cântări. Du-te mai bine până la „Crisa, 
şi alege'ţi şedătâre în vre una din văile; adânci 
ale Parnasului; acolo '6menii vorii merge mai bu- 
curos să "ţi aducă daruri ,. din - tâte colțurile 
lumii. & - 

Apolon se încredu, "Delfasel trecu dincolo de 
țâra, Flegeilor şi, suind răpede stâncile Parnasu. | 
lui, se opri la Crisa.: Acolo, într'o vale adâncă, 
umbrită de piscuri prăpăsti6se,, el aşedă temeliile 
templului săă. -Fectorii. lui Ergin, meşterii 'Tro- 
fonii şi Agamede, aducând de alurâ. lucrători 
mulță, înălţară păreţii. tot cu lesped) luci6se de 
pistră. 

Dar “împrejmuirile acestul loc erai pustii, 
căci aprâpe de acolo, la gura unei fântâni, trăiia 
o :iasmă sălbatică, un. balaur uri€ș care prăda 
şi bântula jur imprejur , pe. 6meni şi pe vi- . 

“iele lor. - 

“Fiul pocit. al “Bret, cruntul uri6ş 'Tifaon 
crescuse la, sînul săii cel plin de.cugete rele, pe: 
acel şerpe veninat. gi. îl. dase „domnia preste acele 
aspre locuri. 

Febus Apolon infipse 5) săosta, în inima .ba- 
laurului , carele cădu la, pământ . urlând. şi sver- 

colindu-se; sângele lui, scurgându-se. pe. năsip, 
fâcu o mlaştină în care până în sferşit, se nă- 

moli şi trupul lui puroios. Atunci Apolon îi stri-
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gă: —„Piel aci, fi6ră turbată; putredi-ţtar trupul 
în acâstă țerină, pe care stârvul tăi o va în- 
grăşa! De acum înainte tu nu vei mai chinui pe 
bleţii muritori. Dilele ţi sai împlinit, şi nici 
Tifeu cel cu suflarea venin6să, nici urgisita,Chi- 
meră cu trei capete.-de fisră, nică alte Yesme nu 
te vori mai scăpa; ci „numai muceda, ţărînă şi 
dogorela s6relui vori putredi aci rămăşiţele str. 
vului tăălt - a Ia - 

„Astfel peri balaurul, şi într'adevăr el putredi 
chiar pe acel loc, carele, de: pre limba 6menilor 
de acolo, se numi de atunci înainte Pito, adică 
pautrejune ; de acela se dete şi mântuitorului Fe- 
bus Apolon, la care 6menii se închinaă în tem- 
plul vestit din Parnas, numele de Apolon Pi- 
tianul, Ma i 

De pre aceste fapte ânsă, deul Febus înțelese 
că .Telfusa îl amăgise, căci ea nu "i spusese ni- 
mic nici despre balaur, nici despre firea aspră a 
locului. El se întârse atunci către dînsa, plin 
de mânie şi "1 vorbi aşa: —,'Telfuso, nu ţi se că- 
dea.ţie să mă: înşeli prin cuvinte prefăcute. Ai 
voit să aibi, singură, parte de aceste frumâse 
locuri. Să scii ânsă că nu va, fi pre gândul tăi; 
volu curma isvorul apelor tale, şi numay eii voiu 
remân6 mare şi tare aci!“ - | 

Îndată rostogoli de pre munţă, câte-va, stânci 
G'asupra isvorului , şi apele încetară de a mai 
curge, jar vălcâoa stârpită a Telfusel rămase pu: 
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stie şi părăsită, pe când, din 'potrivă, t6te po- 
porele sărbai mărirea: lui Apolon Pitianul , în 
templul săi strălucit de la Crisa. . -- i 

OVI i 

„NIOBE'ȘI LATONA. 2: 

"*Odinidră, pe vremea de demult, era într”o 
cetate grecescă, numită 'Teba, o femeie de viţă, 

" domnâscă, pe care o chiima Niobe. Ea: avea. mulţi 
feciori şi multe fete, şi aşa: tare se m6nârea cu 
frumuseţea, lor, încât i se părea că în tâtă ţ6ra, 
ba nici chiar în tâtă lumea, nu se mia! află alţă 
copii frumoşi ca al ej. a Sa 

Drept este că, de câte ori pămentenii locului 
vedeaii pe feciorii şi pe fetele Niobei, alergând şi. 
jucându-se prin văi şi. prin livedi, împreună: cu 
copii lor, toţi se uneaii. a: dice "că cu acela nică 
unii nu se puteaii potrivi. lar Niobe, dâcă audea 
aşa, îi crescea, inima, în piept; Şi din ce în ce mai 
tare se îngomfa şi 'se ameţea, de trufie, lAudand 
către toță puterea neasemuită şi virtutea, şi men: 
dreţea copiilor săi. SR 

Pe atunci ânsă veni! acolo, din mica insulă, 
Delos, o altă femeie de n6m etese căria, îl dicea 
Leto sâii Latona. Acesta avea, numai duok copil, 
o fată a-nume Artemis “şi” un fecior 'numit Fe:
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bus Apolon; „dar, fără înduoislă, amânduoi erai - 

minune de frumoşi, de sprinteni şi de vîrtoşi, 
- încât la s6re şi la lună nu putea nimeni să cate 

mai cu drag decât la dinşii. Cu tâte acestea, 
Niobei tot i se părea, că copii ei, cei mulță şi 
gingaşi, sânt şi mai frumoşi decât ai dâmnei 
străine. : 

Întro- di şedeaii de vorbă, amândouă femeile 
Niobe şi Latona, privind la copii lor, cum se ju: 
caii toţi împreună pe o pajiste de verdţă.. Fe- 
bus Apolon, sunând minunat. din strunele lirei 
sale, lăsă jos: instrumentul, şi, luând de pe umăr 
arcul săi de aur, incepu să asvârle cu dinsul - 
săgeți care tâte nemereaii fără greş la țintă. 

„Niobe nu pr6 băgă de semă nică la arcul, 
nică la săgețile lui Apolon, ci, .cătând mal cu 

- dragla pruncii ei, spuse aşa către Latona: — , Vedi, 
surată, cât sânt de mânari şi de vertoşi şese 

” feckori şi şâse fete ale mele! N'am ce qice, uriţă 
nu sânt nici Artemis, nici Apolon ai tă. Dar, 
ce ai a face pe lângă at mei? Departe sunt de 
dinşii ! Şi apoi, tu ai numai duoi, şi ett am toc: 
Inaă şese feciori şi şâse fete, tot unul şi una,“ 

Pe când Niobe vorbea cu aşa nesocotită tru: 
fie ea nici se gândea cât de tare aţiţa mânia 

“Latonel. Acâsta, tăcu înfundat; dar îndată ce 
plecă de lângă diînsa, Niobe cu copii ei, ea chiămă 
pe Apolon şi îl vorbi aşa: —, „Nu pot să sufer pe 
acestă Niobe; ea se laudă cu copii ei şi cut6ză  
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a dice că diînşii sunt mai frumoşi decât .tine şi 
decât soră-ta. Aş vrea să o învăţ, minte, să "i 
arăt cât este de prâstă. şi cu cât voi santeţi 
mai presus de odrasla ei.“ 

Audind. acestea,.de.o dată Pebus Apolon. se 
aprinse ; faca, lui, tânără şi lumin6să se înegură; 
fruntea i se posomori şi din ochi! îl sclipiră ful- 
gere de mânie. El nu- qise nimic; dar, luând cu 
sine arcul de aur şi atârnând pe umeri tolba cu 

săgeți ardătore, el apucă în urma Niobei şi a co- 

piilor e!, şi îl ajunse tocmai. când se coboraii în- 
tr'o vale adâncă. : 

„Se opri pe muchea unui pisc de unde îi pu- 

tea. ochi, luă. din tolbă o săgâtă, o puse da 
curmediş pe arc, întinse cu 'mâna cârda că- 
tre sine, până ce vârful săgeți ajunse la mar- 
ginea arcului, şi 'îi dete drumul să sbâre în 

jos. C6rda ' înstrunată sbirnii cu vuet şi,. ca 
rada lumin6să de lute,. săgâta ajunse la gl, 
lar unul din feciorii Niobei cădu mort la pământ. 

Îndată dupe acela, altă săgâtă, sburi de pre arc 
şi alt fecior al Niobel cădu, şi apoi âncd unul, 

şi âncă unul, şi âncă unul, până ce toţi feclorii 
şi tâte fetele bietel Niobe câgară morți în pre- 
largul văii. 

Atunci Apolon, încins de o turbată arşiţă, 
strigă în gura mare Niobei: — „la! mat laudă-te 
şi acum cu mândreţea copiilor tăi!“ 
„Dar tâte acestea se petrecusa as de răpede -
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încât: Niobei i se. părea că visâză: nu '% venea 
să. cr6dă, că, col6 în prâjmă”, zacii morţi copil el, 
pe cari adineuri âncă îi văduse plini de viaţă şi 
de tărie. Acum el erai culcaţi pe verdâţă, reci 
şi fără de mişeare.: Ochii le eraii închişi ca şi 
când ară fi dormind; pe fagi le. rămăsese tipărit 
un zimbet dulce, ce “i arăta mai frumoşi decat 
aieve. , - : Se | 

Niobe umbla, de la, unul până Ja altul, pipă- 
ind mânele. lor înghiăcate, sărutând fegele lor al- 
bite. Abi6 din răcâla,. şi din pălirea lor se putu 
ea, domiri în sferşit că erait toţi ucişi de săgețile 
dogorit6re ale lui Apolon. . . - | 

Atunci şedu jos şi dinsa pe un pietroiu, în 
mijlocul lor, şi o podidiră lacrimile curgând şi: 
rOie din ochii -ei. Cu faga, scăldată, de plânsori, 
r&mase ea, acolo, dile, săptămâni. şi luni, tot aşa 
de neclintită ca şi copiii ei, căduță morţă -împre- 
jurui. Ea nu 'şi mai. ridică capul în sus, nici 
voi să mai privescă, la seninul cerului. Încreme- 
nită acolo. pe pâtră, din ochii ei se scurse mereii 
un .isvor nesecat: de lacrimi, până ce însăşi fu 
coprinsă de răcâla pietrei. Plâns6rea îi era tăcută; 
în trupul ej, se slei treptat căldura, vieței, şi 
inima "i încetă de a mat-bate. Niobe era mârtă,; 
dar şi.mârtă, plânsul: el „picura lin da, lungul 
lespedei, căci nesecata ei durere 0: prefăcuse în 
stană de pâtră şi plânsârea, ei, în limpede isvor. 

Toţi. Omenii câţi, de atunci iîncâce se în-  
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întâmplă să trecă prin 'acea, vale părăsită, ve 
q6nd albele pletrâte răsipite prin 6rba şi mai ales 
stânca cea, .cu' isvor, dicii : — „Acesta este Niobe | 
care sa prefăcut in stană de piâtră, dupe ce Fe- 
bus Apolon “i -a ucis toți copii, fiind că se lău- 
dase cu trufie că ei ari fi mai frumoşi decat 
dinsul“, DE 

Mult timp în urmă, dupe ce > pStra se înve- 
chi şi se acoperi cu muşchiu, tot ăncă: părea că 
se vede într'insa chipul. Niobei; de aprâpe nu se 
mal deosebeaii trăsurile unei - femei; dar din de- 
părtare se cunoscea bistă Niobe, şedend jos şi 
jălind pe menâri ei: copil, doboriţi toţi la, pământ 
de > înfricogatele saseţi ale luă Febus Apolon. 

” - IX, 

ADNET 

Masă :mare: era întinsă în palatele din Feres, 

căci domnitorul de acolo îşi adusese a-casă ca . 
mir6să, pe frumâsa Alcesta, cea mai. gingașă 

dintre fetele lui Pelias. Cântăreţii. s&rbaii măririle 
casei domnesci din Feres, Şi povestind isbândile 

lui Admet, spuneai cum, prin ajutorul lui Apo- 

lon cel cu''mândre plete, acest voinic înhimase 

alături, la carul săi, un lei şi un mistreţ, şi cu 
astfel de telegari intrase în cetatea Iolcos, .ca, să
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„ îndeplinescă, dorința, lui Pelias, carele dase pretu- 
tindeni de scire că: va, mărita, pe fiică-sa, numai 

| dupe acela ce într'astfel se va, arăta, dinainte lui. 
Strigătele de veselie umplea t6tă casa. Lui 

Zevs, mai ântj, şi apoi şi celor-l-alți dei, se :în- 
chinară pe rând cupe cu vin; dar, dintre tote nu- 
mele deiesci, numai acela: al Artemidey fu' uitat; 
şi acestă n&păstuire aprinse în inima Ceiţei o 
groznică mânie împotriva, casei lui Admet. 

Ca să'l apere: ânsă de rele, Admet.avea un! 
ocrotitor mal puternic decat însăşi deiţa Artemis; 
căci fitul Latone!, Apolon se afla char atunci bă- 
gat ca argat în curţile. domnesc! din Feres, şi, 
printracâstă osândă, el se rescumpără de păcatul 
ce făcuse, ucigând pe ciclopii, meşterii vestiți cari 

„făurise trăsnetele lui Zevs. | 
Nu era :sânge de muritor, sângele ce. curgea 

prin vinele lu! Apolon; dar, deşi -era scutit de 
morte şi de bătrânețe, el îşi îndeplinea, pedâpsa, 
cu blândeţe şi cu răbdare ; şi de 6re-ce nici unul 
dintre muritori nu era în stare ' să! pricinulască, 
vre un r&i, toţi îl prequiai şi îl fubeai, de bun 
şi de milos. ce era. Din dioa când el intrase în 
casa lui Admit, tote sporea, t6te mergeau spre 
bine în întregul ţinut. Ei 

Indată, ce se sfârşiră sărbările şi veseliile nun: 
țel, el chiămă la o parte pe 'Admet şi"i vorbi în- 
trastfel : — „Să scil că soră-mea Artemis: tare 
mâniată pe tine, şi pâte să se întâmple ca să  
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te ajungă vre o săgâtă de ale ei, care nici o dată, 
nu lovescii cu greş. “Tu "mi aj fost stăpân bun, 
Şi cu tote că "ţi sânt argat, dar tot mai am şi 
acum ceva trecere la tată-meii, la Zevs, carele 
pâte tot ce vrea, Deci, am cerut şi am dobân- 
dit de la dirisul ca, de cum-va te va atinge să- 

- g6ta Artemidei, tu să nu mori, dâca se va găsi 
atunci cine-va care să volască a se cobori pen- 
tru tine în împărăţia întunecată a Iadului.“ 

Trecură de atunci „dile multe” la, mijloc, şi 
s6rele se sula, diminsţa, pe cer şi sera se afunda, 
spre apus în apele de la marginile pământului, 
Jar d'a-lungul atâtor multe şi liniştite dile, tim- 

-pul se scurgea, numai în fericiri pentru Admet 
şi pentru tânăra sa sogie Alcesta; căci inimile 
lor” erai unite în cea mai senină iubire, şi nici 
un nor, nică o umbră de neînțelegere nu întu- 
neca sufletele lor. E 
„Numai întrun rână, _Admet deschise vorbă 

Alcestei despre tristele prevestiri ale lui Apolon, 
'şi atunci Alcesta îi răspunse zimbina: —:„Şi ce ne - 
pasă noă? Este 6re mârtea o suferinţă pentru 
acei ce se Yubescii ? Fără de tine, scumpul mei 

„Sogior, n'aş voi să trăiesc nici o clipă pe lume; 
dar să mor în locul tăi, -ar fi o fericire pen- 
tru mine&. o 

„ Peste cât-va timp se mal dete o masă mare 
în casa lui Admet, spre a ospăta pe Eracle, ve- 
Stitul fii al Alcmenei, carele pe atunci cutriera 

III. 25,682 20
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pământul îndeplinind pretutindeni voinţele vicle-. 
nului Euristei. Pe când ânsă cântăreții spuneai 

isbândile căpeteniilor din Feres, de o dată periră, 

dupe faqa, lui. Admet, semnele vieţii; minutul 

prevestit de Apolon îl ajunse. Dar curând dupe 
acesta, sângele i se prefiră. din noii prin vine, 

căci îşi aduse a-minte că -somnul morţii putea 
să, fie alungat de la dînsul, de. va găsi pe cine-va 

carele să volască a "i lua locul. 

Ce n'ar face, biet, omul ca să 'şi păstreze 

viaţa ? Şi cum mai ales nu Sar îndupleca el 

s'o scape, când glasul Subirii îl îndemhă ? 
Alcesta, cătând la dînsul cu ochii plini de 

o nem&surată dragoste, îi dise : — „Pentru mine, 

locaşele Iadului nu voriă fi întunecate, de aş muri 
acum eii,-în locul tău“, ” 

Abi6 apucase să. rostâscă aceste cuvinte şi, 
ca printr'un descântec, Admet se trezi din amor: 

țelă, iar fiica lui Pelios îşi simţi puterile slein- 

du-se treptat. 

Întro clipă tâtă veselia se stinse; tăcere adân- 
că se făcu în sălile ospățului, şi lirele cântăreților 

stătură mute; abi€ de cuteza, câte unul să, şoptescă 

cu frică vre o cuvi6să rugăciune; căci se aştepta să 
sosscă, infricoşatele Mire, deiţele morţii, ca să, ri- 
dice pe Alcesta şi s'o ducă în împărăţia umbre: 
lor. Ea era întinsă pe al ei aşternut, mai albă 
decât albul nufăr care plutesce pe luciul apei, şi 
frumosă, ca blânda Eos, dina diorilor, când, în
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amurgul serei, lumina” începe a se stinge dupe 
ceruri. 

Un minut mai lipsea âncă şi lupta, vieţei : 
avea să se sferşescă ;: iar bietul Admet, plin de 
dor și de căinţă, rămânea pentru tot d'auna vă 
duv de a sa mult iubită sogie. 

În aşa grâznică prilejire, nobilul suflet al lui 
Eracle fu pătruns de îndurare; el se jură că nu 
va, Yerta, ca, negrele Mire să 'ŞI împlin6scă crunta, | 
lor dorinţă. Atunci îndată se şi porni în lungă 
cale şi, ajungend colo departe, departe, în loca- 
şele nevădute, se luă la luptă cu dâmnele mor- 
ţii, şi astfel scăpă -pe Alcesta, din ghiarele pră- 
dătâre şi nesăţi6se ale crudului Iad. 

Atunci ea, se: întârse la viaţă şi se arătă lui 
Admet, maj frumâsă, de cum aiev6 fusese. 

» : Strigătele de veselie r&sunară Jarăşi în pa- 
latele din Feres; dar cântăreții 'serbaii acuma 
faptele vitejesci ale bunului şi nobilului Eracle; 
Jar dinsul, lăsând pe toţi cu sănătate şi cu bu: 
curie în curţile lui Admet, plecă departe, în alte 
locuri, ca să indeplinâscă, cu o stăruinţă fără 
de preget, voinţele merşavului Euristeii. 

x. 

NARCIS 

Pe malul Kefisului, qina Echo v&du. pe fru- 
mosul Narcis şi îndată se prinse a 7] fubi. Dar 

| 20*
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lui Narcis pugin îi păsa de iubirea fecirei de la 

“munte; căci el ducea .numai dorul surorei sale, 
"-pe care % o răpise Ermes, şi o dusese în. negrul 

pământ, decind€ de tristele ape ale Stixului. 

“Cât era dqioa de mare, el şedea pe malul 
riului, cu gândul. la gingaşa fiinţă a, cării viaţă 

"era legată de a lui, fiind-că tot într'o di şi tot 
într'o clipă, ei amânduoi vEduse lumina s6relui. 

Bi6ta, Echo se apropia de dinsul,- se aşeda pe 
6rbă alături cu el şi în tot felul se cerca, săr- 
“mana, să 'şi facă, un locşor, cât de mic, în inima 
Iui cea rece:—,„Uită-te şi la mine!“ —îl. dicea ea 
cu glasul înecat de lacrimi; — „vegi-mă, eii pote 

nu volu fi mai urîtă decât suroră pe care tu:0 
-jălescă |& . Me 

Dar Narcis nu răspundea nimic, temându-se 
“pâte, ca nu cum-va, galeşa, fetiță, să afle vre un 

mijloc de a ”l îndupleca. El sta, tăcut, cu ochii 
"țintiţi în luciul limpediii 'al apelor. Şi apele oglin- 
dind a lui facă, îi aduceaii aminte pe suridra a 
cărui perdere îl lăsase nemângâiat. 

! Pare că i se mai alina durerea, când, în a- 
dâncul rîului, zărea duoi ochi albaştri ca aj lui, 
privind la el cu drag, şi uneori i se arăta, pare 
că şi din buzele ei rumene, năluca, apelor îi ŞOp- 
tea dulci cuvinte. . 

O jale ca a lui Narcis nu se putea potoli cu 
“lacrimi; ea cu încetul îi. seca, şi isvrele vieţuirii. 

DO O
 

II
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În deşert îi resunaii la urechi blândele rugăminte, 
merei îngânate de. Echo: 
„—„Nareise, Narcise !“ —îi şoptea dinsa cu glas 

prelungit, scoboriîndu-se a-lene din văile vecine, 
— „Narcise, dorul t&i cată o fiinţă care nu. pâte 
să "ți audă, tăcuta chiimare; şi tu nesocotesci pe 
aceia, cure te cată şi te doresce, care din adân- 
cul sufletului, răspunde dulos la fie-care suspin. 
al tău! 

Dar Narcis, fără de a, o asculta, fâră de a0 
ţine în s6mă, nu “şi mai lua ochii de la chipul 
gemenei sale, resfrânt în apele Kefisului ; şi ast- 
fel, sorbind mereii cu vederea acea, scumpă nă- 

lucă, el adormi pe malul lunecos al rîului Şi, 

furat binişor de valuri, se "necă şi peri în sînul 
lor r&coros. , 

De atunci își stinse şi Echo răsunetele gla- 

Sului ei tânguios; ea se aşternu cu durere pe 

verdele mal, de unde perise frumosul Narcis. 
"Alături cu dinsa răsări o dalbă fl6re, un ghiocel 
cu buze rumeidre şi cu dulce miros, care şi dîn- 
sul, plecat d'asupra valurilor, se oglindesce mereii 
în luckul lor limpediii. Omenii locului diseră, pe 

limba lor, acelui mândru ghiocel, florea, lui Narcis. 

Bucuresci, 1887. , Inedite.
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POVESTILE UNCHIAȘULUI SFĂTOS 

BASME PĂGÂNESCI. 

Precuventare la'1« parte din Pocestile Unchiaşului sfătos., Basme 
păgânesci întocmite de P, Ispirescu. 

  

Cel ce a scris acestă cărticică,,. şi al cărui 
nume s'a, tot pitit până acuma sub modestul 

titlu de Culegătorul-tipograf, penă când în sferşit 

meritele sale literarii, de toţi recunoscute, ne ai 

făcut să ?] silim acum pentru ânteiaş dată a se 
da în vil6gul publicităţii, — cel ce a scris acestă 

 cărticică, qic, "mi u făcut ondrea şi plăcerea, de 

a m& consulta ades6 asupra alegerei faptelor, 
pe care voia să le povestâscă într'însa. 

'I a dat în minţe d! P. Ispirescu bunul gând 

de a lămuri pe cei din cititorii români cari nu 
sunt tocmai cărturari adâncă. asupra unei mul- 
ţimi de nume, de cuvinte şi de dicători străine, 

pe care în timpul de acum le întrebuințeză me-
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reii scriitorii noştri, prin gazete şi prin felu- 
rite cărți. | 

„Ce va să dică un Broule, un Prometeii, 

un Anfitrion? Ce fel de p6mă va fi Merul discor- 
diei? Ce fel de lighi6nă să fie Chimeră? Ce cro- 
ială mai osebiti si fi avut Urechile buă Midas? 
şi mulţe altele de felul acesta.“ 

Iată, ceia: ce vori fi dicend în sineşi mulţi 
din cei ce citescii pe tâtă dioa, prin diare şi cărță, 
nume şi cuvinte de acestea, care de sigur trebuie 
să albă, şi ele vre un înţeles. 

Apoi cum să “i facă pe aceștia să pătrundă 
secretul ce stă ascuns 'subt aşa nalte, subt aşa, 
late şi ciudate vorbe ale procopsiţilor ? 

Săi trămiţi la sc6lă? Le a trecut, biet, tim- 
pul de a trepăda pe cărarea dăscăliei, și mai bine 
se lipsescii de ori-ce sciinţă, decât să, mârgă ao 
căpăta, la vreme de bătrânețe, pe băncile clase- 
lor, da rândul cu copil. | 

La acesta s'a gândit, prin însăşi a sa încer- 
„care, fostul nostru Culegător-tipograf, şi, ca om 
priceput care nu se împiedică de greutăţile mun- 
cei, dh! s'a apucat cu mare răbdare să citâscă, 
sera acasă, cărţile învăţaţilor, câte nu avusese 
prilej a le r&sfoi în copilărie; apoi Gintr'însele 
trase, scose şi stârse cu meşteşug tot ce trebuia 
ca să desluşescă pe cet neînvățați, asupra mul-. 
tor enigme mitologice Şi istorice, cu care cărtu- 
Tarii înpănâzi scrierile lor,
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- Dar atâta ar fi fost pugin lucru şi meritul” 
celui ce a făcut cărticica de facă sar fi mărginit; 
numai întru răbdarea cu care dh a sciut să cu- 
l&gă de prin autorii mitologici şi istorică, faptele 
desluşitâre ale acelor enigme. | 

". - Pentru acestă, parte a lucrărei dsale, 'a, cre... 
dut de cuviință a se povăţui ades6 cu mine şi 
de aceia a şi pretins cu. tot dinadinsul ca, să vin 
eii să spuiu acesta, cititorilor, chiar aci în capul 
cărticelei sale. .. . ă 

-  Eldrept că aşa este! Mam silit, precât m'am 
priceput şi eă, să ' arăt isvorele de unde pâte. 
căpăta informaţiunile cele mai bune şi cele mai 
am&nunţite. Ca să nu mai fie vorbă între noi, . 
m'am învoit a mărturisi aci că cu acâsta,, — dar, 
să fie bine înţeles, numa! cu acesta, —: mă pot 

, lăuda şi ei în întocmirea acestei lucrări, 
Trebuie nsă să, mărturisesc tot-de-o-dată că, 

„ deca am luat acestă: puginică parte la lucrarea, 
măiestrului .nostru Culegător, apoi am făcut'o cu 
o. vile plăcere, fiind-că, şciam bine că indicaţiunile 
mele vori fi folosite aşa cum fârte pugini la noi 
arii fi sciut să le întrebuinţeze. | 

Sciam că tot aşa mare meşter. este tipogra- 
ful nostru spre a culege din caştiele minţii sale, 
spre a aşeda drept la locul cuvenit, şi spre a 
scâte la ivâlă cuvintele Şi frasele curat românesci, - 
precum este şi meşter spre a jețui pe vingalac, - 
spre a fâce .șpalturi şi a pune sub fese literile
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din caştiele tipografiei sale; şi astfel eram de 
mai nainte încredinţat că, el va sci, — precum 
a şi sciut, — să dea poveștilor sale, împrumu- 
tate de la străini, acel farmec neasemuit de lim- 
bă n€oş românescă, ce abis se mai păstreză a: 
stă-di în gura sătenilor, şi prin vechile basne şi 
dicători bătrânesci ale poporului nostru. 

Sciam că înfăţişate subt acestă formă, nouă 
şi adimenitre, miturile religiunii anticilor Eleni 

_voră deveni pentru poporul nostru o învăţătură, 
folosit6re- şi înlesnită, pe care cărturarii o dobân- 
descii cu anevoinţă numai, prin studii îndelungate 
şi gresie. i 

Mai sciam în sfergit; că, din pâna celui ce a 
suflat astă-qi viaţă românescă asupra acelor po- 
veşti “îmbătrânite, acestea ai să 6să fragede, 
sprintene şi sglobii, aşa, încât ele vorii da citito- 
rilor roinâni de ori-ce trâptă, o petrecere literară 
din cele mai plăcute, prin stilul vii, simplu și 
popular, în care plinul de merite autor al acestor 

„ foiţe va, sci mai bine decât ori-cine a, le înbăiera. 
Judice acum cititorii d6că ei m'am fost 

înşelat ! | 
Adevărul este că asupra mitologiei celor 

vechi s'ai scris multe şi felurite cărţi în tâte 
limbile lumii civilisate;. sunt chiar şi capete de 
operă în poesie Şi în .prosă care tratză, asemen6 
subiecte. 

Totuşi mi se pare că nimeni nu s'a cercat
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p6nă acum să împrospăteze anticele poveşti pă- 
gânesci ale Elenilor, sub forma populară a Pove- 
stilor Unchăaşului sfătos; şi astfel ansă ele ati de 
sigur să, devină de aci înainte adevărate basme 
românescă, 

Aşa dar, prin folositârea petrecere a unei 
plăcute citiri şi fără dea "ȘI bate cât de pugin 
capul, ori-ce cititor din poporul românesc, care 
va r&sfoi acestă cărticică, va căpăta, dintr'insa, 
şi din cele cu acelaş titlu ce o vorii urma, —în- 

„tru, aceia ce. privesce mitologia antică, — t6tă | 
sciinţa, ba pâte. şi mai multă decat acela, cu care 
se fălescii îngOmfaţii cărturari, când presară scrie- 
rile lor cu erudite numiri şi cu alusiuni adâncă 
la miturile vechimii elinesci. 

Apoi, pentru un aşa bun servicii, nu se. 
cade dre să mulţumim di! P. Ispirescu , .culegă- 
torul şi scriitorul atâtor Basme, Snove şi Dicători 
românesci, consciințiosul şi meritosul lor editor? 
— Ba, 8, fârte mult, şi eii unul mă simt, a- 
cum fericit că 'mi a dat însuşi. prilejul de a "i 
aduce, prin aceste rânduri, cel dântei prinos de 
mulţumire. ” 

Sunt încredinţat că în. urmă'mi are să se 
adune glâtă mare. 

Bucuresci, 15 Octomvrie 1879. Precuvântare la Ia parte 
din Pocestile Unchiaşului sfătos, 
Basme păgânesci întocmite de 
P. Ispirescu.
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CÂTE-VA ARTICOLE DE POLITICĂ 
DIN 

- DIARUL „ROMÂNUL“ 

I 

E PUR SI MUOVE 

E pur si matove ! Când ilustrul Galilei, omul 
de geniă, care prin ajutorul Sciinţei a, dovedit 
mai ântâi că tâtă urdsla lumii este întemeiată. 
pe o neintreruptă mişcare, când Galileii, gârbo- 
vit de bătrâneţe şi înfrânt prin chinurile temni- 
ței, fu scos în fine la lumină cu gând că se va 
lepăda, de sublimele sale descoperiri, el totuşi re- 
v&dend cum radele s6relui treptat străpungi şi 
răsipescii umbra, cuprins de tăria adevărului, izbi 
cu piciorul pămentul pe care călca, şi din adân- 
cul puternicei sale credințe, strigă: — „Faceţi cu 
mine ce veți voi! dar ei purur6 voiu dice că 
lumea e în mişcare. E pur si muovel“
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Sunt acum ca şi trei sute de ani de când 
un fruntaş al sciinței moderne a rostit, în patru 
cuvinte, axioma pe care se. bizuie t6tă existența 

naturei, t6tă vieţuirea omenirii, şi pare că rosti- 
rea acestor magice cuvinte ar fi avut farmecul 
de a iuți viaţa omenirii, de trei sute de ani 
încoce ea a călcat cu paşi mai întinşi decât în 
ori-ce timp, pe calea, mult agitată 'a "progresului. 

Este 6re ai, vre o ramură a, desvoltării in-: 
telectuale sii sociale a popsrelor globului, până 
la care să fi r&sbătut cuvintele sublime ale lui 
Galileii şi despre care să, nu se: potă, dice: E pur 
si muove? 

“Precând străbunil noştri, sfioşi şi merei în- 
grija, abi6 cunosceai şi cercaii hotarele împrej- 
muit6re ale moşiei, în sînul căria aveai a se lupta | 
cu mii de nevoi, adi pământul întreg e încins cu : 
corde şi cu reţele de fer, care prin -vîrtuţile de 
curând aflate ale -aburului şi ale .trăsnetului, 
porti pretutindeni seiri şi încumetriri înfrăţitore. 
ȘI astfel, pe când în spaţiele nems&surate. ale uni- 
versului, pământul îşi urmâză, eterna, sa, mişcare, 
pe faca, pământului, pe apele lui, în adâncul si: 

- nului săi şi ?n atmosfera, ce ?1. înconjâră, omeni- 
rea, vile veghiată, şi neobosită se mişcă în tot 

"sensul, dovenind pe fiecare di câte un noii folos, 
câte 0 nouă sporire, câte o nouă mişcare spre 

- bine. E pur:si muove !- " 
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i Dâcă “în cele ce Spuserăm până aci. ne-am 
aruncat ochii aşa, departe de timpul şi de locul 
care pe cititorii noştri şi pe noi înşine ne ocupă 
aşa de mult în momentul de facă, causa a fost 

"CĂ, în nemuritârele cuvinte ale lui Galileii, noi 
am găsit balsamul cel mai mângâietor pentru 
neajunsurile trecutului nostru şi tot de o dată, 
sprijinul cel mai puternic, bolâul cel mai învite- 
tor pentru activitatea, pentru mişcarea, ce.cu - 
toţii: suntem. datori 'să o impunem țărei n6stre 

mal cu. s6mă în dioa, de astăqi. 
O forte răpede ochire asupra - faselor prin 

care a trecut România numai într'aceşti câţi-va 
din urmă ani, ne. va arăta că nicăieri pâte.. de- 
cât la noi, nu s'a dovedit mai adevărată, axioma 
de progres care conduce lumea modernă: F. pur 

Cei dintre noi, cari ati copilărit în ani de 
_urgie . pe când îşi dai. sufletul păcătos ultimele 
domnii fanariote, îşi aducii negreşit aminte în ce 
stare erai, pe la 1820, ţările române. Dâcă unii 
din acei bătrâni cari aii apucat cu mintea câptă, 
primul pătrar al secolului "Şi ari da, ostenâla, să. 

pună facă în fagă starea materială -a ţărei de 

pe atunci cu ceia ce este ea acum, dcă mal 
ales ei arii ţine sâmă, de mişcarea ce s'a făcut în 

cugetul moral al poporului, în desvoltarea lui:în- 
telectuală, în simţul s&ii de demnitate naţională, 
în precuirea, drepturilor sale sociale, negreşit; că | 

III. 25,682. 21
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luând drept punturi. de ochire, semânate în viaţa 

politică a României, epocele lui Tudor Vladimi- 

rescu la 1821, aceia a Regulamentului organic la 
1882, a Revoluţiunii entusiaste de la, 1848, a de- 
claraţiunii .de principii făcută prin Divanurile - 
ad hoc la 1857, a pacinicei mişcări de la 1866 
prin care s'aii realisat pe deplin acele dorințe; 
şi cântărind astădi valdrea şi efectele fie-căria 

* din acele mişcări, negreşit că acel om, care în 
"realitate va, fi trăit de vre-o şese sei şspte ori 

dece ani, va fi în drept a crede că a petrecut în 
sinul României tot, atâţea secoli: 

Fie-care din aceste epoce memorabile, pre 
care le am enumerat aci dupe şirul. lor crono- 
logic, o putem asemui cu brazda cea împrospă- 
tată, pe care 'şi o trage plugarul când scie că e 
timpul să semene din noă ogorul înţelenit. Fie- 
care a dat rodul săi la timp, şi rod în tot d'a- 
una spornic şi îmbilşugat; Yar dâcă în urma fe: 
cării rodiri a venit şi un timp de obosâlă, de 
lângedire, de. amorţire, un timp în care ț&rina 
rămâne păragină far viața, socială, şi cea politică a 

„naţiunii stă adormită, apoi noi Românii să ne 
inângâiem, să ne mândrim cu acela că nu cu 
sutele, nici măcar “cu decimile e ani s'a nu: 
m&rat la noi acele peridde de slăbiciune, de umi- 
live, ci abis cu scurte sorâce de şâpte, mult de 
dece ani. 

Pe pământuri străine, trebuie să trecă câte 
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cinci şi ş6se terne peste o ţerină, pentru ca să se 
semene grâu unde a mai fost semănat; la nok 

-„s&mînţa bună, răsare la anul în mirişte, 
Iată, acum dar, chiar din învăţăturile istoriei 

"n6stre, ale istoriei pe care de câţi-va ani am 
trăit'o aci cu toţii în sînul ţării, Xată aflăm că 
sunt epoce predestinate şi epoce des prenouite, 
în care trebuie cu toţii să punem mânele la C6r- 
nele plugului, ca să spargem ogorul de câte ori 
nepăsarea n6stră la lăsat să se înţelenscă. 

Decă r&smiriţa lui Tudor Vladimirescu ne a 
înapoiat Domniele dupe alegerea țării şi a pre- 
gătit liberarea țărmurilor Dunării de la Turci; 
d6că Regulamentul organic ne a făcut să între- = 
vedem şi să dorim folosele unui guvern controlat 
de naţiune; decă Revoluţiunea naţională de la - 
1848, cu un avânt plin de sublimul entusiasm 

“al juneţei, a aruncat în poporul român s&menţa, 
tuturor libertăţilor; dâcă Divanurile ad hoc de la | 
1857 ai manifestat în mod spontaneii dorințele 
naţiunii, şi ai stabilit basele pe care Principa- 
tele române aii crequt a “și put6 întemeia o e- 
xistenţă politică şi socială mai temeinică ; d6că 
în fine la 1866 alegerea mai liniştită a 'unei di- 
nastii stabile a pus capăt la realisarea tuturor 

aspiraţiunilor, care la 1848 fusese asvârlite în 
vântul revoluţiunilor, şi care la 1857 fusese con- 
firmate cu o stăruinţă demnă de o naţiune ce “şi 
simte viitorul; dscă, în câteva cuvinte fie-care - 

21*
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"Și a îndeplinit la noi în forte scurt timp scopul 
“pentru care ea sa manifestat în sînul naţiunii, 

apoi e învederat că, fie-care din ele a fost impe- 
Tios cerută de împrejurările momentului. De câte 

"ori asemenea, evenimente s'a produs, trebuința 
_unei noue mişcări se simţise în viaţa pripită şi 
spornică în secolul nostru, a naţiunii române. 
Venise pentru dinsa, tinăpul de a face ogor noii 
spre d semăna, într'insul sămânță pr6spătă. 

Ore ne întrebăm acum: astădi, când în urma 
ultimei mişcări de viaţă, manifestată cu atâta 
demnitate şi energie la i866, fatalul momenţ de 

„ lângeq6lă, de trândăvie, de amorţire, la care slă- 
bicăunea, firei omenesci îl condamnă ca pe tot 
ce vieţuiesce, a, tretut din norocire peste poporul 
român; astădi, când s'a reîntors timpul de a se 
manifesta energia periodică a activităţii româ- 
nesci şi cână totul ne spune că putem dice cu 
deplină credinţă despre dinsul: £ Dur si muote, 
nu trebue 6re mai ântâi de tâte să ne dim s6ma 
despre modul şi natura, acelei activităţă,. care în 
rondul de facă nu s'a, manifestat; prin nici 0 în- 
flerbenţslă, momentană, prin nici una, din acele mişcări mai mult si mai puţin desordinate, că- rora li se dice revoluţiuni? | | | 

In acestă împrejurare chiar ni: se pare are- 
cun6sce. calea, ce se' deschide pentru moment ac- 

„tivităţii Românilor, 

lerte-ni-se, spre a o caracterisa în mod mal
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explicit, — de a lua ânc5 un exemplu din viaţa, 
ordinară a ori cărui om înțelept, care trăiesce în: 
lume dupe legile naturale ale societăţii. Când 
printr'o stăruinţă, nepregetată, printr'o muncă 
continuă a ajuns omul a "Şi clădi casă pe s6ma 
sa, datoria şi grija lui este de ao diretica în 
lă-untru cum e mai bine, de a o înzestra cu tâte 
cele de folos, -de a o împodobi chiar. şi de a 'și 
rOndui viața subt acoperemântu'i ocrotitor, ast- 
fel ca, d6ră cu timpul îl va ajuta, cerul şi propria 
sa stăruință de a, dărui cu binefacerile sale tot 
cuprinsul moşiei părintesci. 

Cele din dorinţele sale a, căror împlinire na- 
ţiunea română a cerut'o prin ultima, ei mişcare, 
putem afirma că le am vEdut tâte împlinite; 
casa, adăpostul naţiunii, e ca şi zidită din te. 
melii, până în streşină. Din două Principate tri- 
butare şi de protectorat sătule, România a de- 
venit ca, şi un Stat de sineşi stătător, căruia, 
pugin îi mat lipsesce ca să se asemene cu cele 
mai multe ţări independinte ale Europei......... 

Dar ce e 6re acel puţin? 

S'o spunem ? E o viață sociălă bine înteme- 
iată pe legi potrivite cu trebuințele şi dorinţele 
poporului. E o crescere morală şi intelectuală 
care să chezăşuiescă . onesta şi sincera aplicare 

şi observare a acelor legi. E o mişcare regulată 
în activitatea naţională, tindând a. stabili în ţâră 

la noi adevăratul progres, adică progresul sta-



326 ” PATRIOTISMUL ÎN SCOLE 

  

tornic, continui, care să înlocui6scă, acele inter- 
“mitenţe de 'revoluţiuni şi de amorţiri,- acele fri- 
guri pe care cu nici un pregş nu trebuie să le- 
lăsăm a, deveni o .b6lă cronică a naţiunii române. 

Iată, credem, scopul pe care națiunea, nâstră 
se cade să 'şi'] propună în noul period de acti- 
vitate în care intrăm, dupe . inal “mulţi ani de 
îndărătnicie. Ating6nd acest scop, ţera n6stră va 
dobândi acel puţin ce lipsesce, spre a fi pe 
deplin un Stat cu valâre în concertul european. 
Încercarea, timpilor cul6să din analele contimpo- 
rane ale poporului român ne.face să afirmăm cu 
stăruinţă că în acest sens, acum e timpul cu 
totul nimerit spre a dice “din adâncul puternicei 
n6stre credinţe, despre națiunea română pentru 
present şi pentru viitor: Z pur si muove! 

Mercuri, 8/20 iulie, 1876. 

—— 

II. 

PATRIOTISMUL ÎN SCOLE 

Peste dou&-trej: săptămâni, scâlele nâstre se: 
cundare, gimnasit şi licee, se vori redeschide; 
cursurile în 'care tinerimea, oraşelor primesce -în- 

Văţătura ce o pregătesce pentru tâte carierile, 
Vor începe şi nu ne putem înduoi că, corpul pro-
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fesoral pe care națiunea, română ?] a, găsit: purur6 
gata a păşi cu demnitate pe calea oră-cării mi- 
Şcări naţionale, şi carele cât se va, simţi. subt. un 
regim ce “i permite a r&sufla aerul învietor al 
libertăţii, îşi va depune .cu atat mai mult silin- 
țele spre a desvolta prin “lecţiuni .bine cum- 
pănite intelegența, ageră a junimei n6stre, încor- 
dând tot de o dată în inimile tinerilor nobilul 

" simţimânt al patriotismului. 
"E un fapt netăgăduit că, nicăieri acest simţi- 

mânt nu pâte nasce mai lesne şi a se hrăni cu 
„mal multă, tărie decât în scâlă şi mai ales în 
scolele publice, unde tinerii din tâte stările socie- - 
tăţiă, trăind o viaţă intelectuală, comună, nu cu: 
noscă alt stimulent de rivalitate decât laudabila 
emulaţiune la. studiii. 

Când. atmosfera morală a instrucţiuni nu 

este viţiată de idei migăl6se sii perverse, când 
“ profesorii sciii să dirigă cu prudenţă şi cu tact 

aventurile impetudse ale sufletelor tinere, scâla 

este pentru viitorii cetăţeni mai mult decât un 

izvor de cunoscinţe folositâre în viaţă ; ea de- 

vine atunci Iordanul în care ei primescii adevăra- 
tul botez al patriotismului. 

Cei din noi cari'aii ajuns în versta în care 
omul pote să 'şi dea s6ma de tâte impresiunile 
trecutului, şi cătând înapoi, să judic cu.minte 

drâptă, unde şi în ce fel.ai: dobândit simţimin- 

tele care *i ai îndemnat la faptele vieţii lor, se
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spună cu cuget curat dâcă sc6la românescă din 
nainte de 1848, dâca acel colegiii al sfintului 
Sava din Bucuresci, acea academie Mihăilâni din 
Iaşi şi chiar şi sc6lele mai modeste de prin ju: 
deţe n'aii fost adevăratele vetre de patriotism la 

„Care s'ai încăldit inimile lor. 
Era pugină, sciința, câtă, se învăţa în acele 

_Sedle ; erai mărginite şi modeste programele lor - 
şi nimeni ma putut eşi un erudit, un doct dupe 
băncile lor; dar spiritul ce domnea înta'însele era. . 
curat românesc ; junele inteligenţe zăreaii ori-ce 
lucire a sciinţei printrun prism de. naționalitate 
şi inimele tuturor elevilor vechielor şele româ- 
nesci eraii p'atunci tâte înflăcărate de dorul (ări. 
Decă timpul şi neajunsurile vieţei ai mai răcit 
câte unele din ele, apoi din norocire pentru Ro-. 
mânia, şi spre eterna, laudă a vechielor şe6le, sunt, 
âncd mulţă bărbaţi din junii, din copiii de la 
1848, cari ai păstrat până cum cu sfinţenie pe 
fruntea şi în sufletul lor pregiosul maslu de pa: triotism, cu care at fost miruiţi în sedlele ro- 
manescă de acum duoă-deciă şi cinci sii trei-deci 
de ani. 

erte-ni-se de cel tineri acâstă dulce amintire 
a trecutului. Scopul nostru, când rememorăm 
acest fapt neînduoios, nu este de a, pune la, înduo- 
ială, nică bunele intenţiuni de care se află astădi 
inimat corpul nostru profesoral, nici disposiţiunile
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favorabile cu care este. înzestrată junimea, de 
acum. 

Credem. ânsă că în timpul de facă ideile 
„patriotice, având mijlocul. de a se manifesta în 
i6te cercurile societăţii române, cu mai multă 
libertate decât în vremile trecute la care ne re- 

- purtăm, ochii patrioţilor sunt mai pugin aţintiţă 
„asupra şedlei, ca asupra unicului focar unde 
schinteta naţionalităţi! sta . odini6ră, concentrată. 
„Când s6rele lucesce, — îşi dici mulţi, — n'avem 
trebuinţă, de focul de la vâtră spre a ne încăldi“. 

Aci ânsă ni se pare că este'o greşâlă capi- 
tală în raționamentul. 6menilor de Stat, cari dicii 
întrastfel. 

Patriotismul difus, — permită-ni-se acest, ter- 
men de fisică spre a, califica acel patriotism care 
stă respândit peste .tot locu!, şi care nu se în- 

vaţă nicăiri, — patriotismul difus, pregios pentru 

mănţinerea, activităţii în clasele virile ale socie- 
tăţii, n'are destulă. tărie asupra junimii in scâle, 

şi acei juni cari: n'aii supt iubirea de ţâră din 

măduva instrucţiunii de la scâlă, aceia, în viaţa . 
lor de mai apoi r&spândescii împrejurul lor aşa de 

pugin patriotism încât, numai cu astfel de 6meni, 

în curând spiritul de naţionalitate plere, cum 

piere curând lumina” când s6rele, producătorul ei, 

apune subt vrizont. 

Aşa dar âncă odată este un mare bine, e 
singura sămânță spornică pentru viitorul ţărei,
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ca spiritul patriotice să domnâscă viii şi veghit 
în scâle. Este o nobilă misiune a corpului profe- 
soral aceia de a *i semăna cu inteligenţă, în ini- 
mile junimei studi6se. Este o datorie imperi6să 
a Gmenilor de Stat care presidă la instruirea po- 
porului, de a regula . învăţăturile într'astfel de 
mod ca, ele să înlesnâscă sarcina profesorilor şi 
de a dispune în programe şi met6de studiile aşa, 
încât ele în mai mari sâii mai mici proporţiuni 
să graviteze tâte în jurul simțimentului de patrie. 

| Decă, cumva .ni sar imputa, că aceste consi- 
deraţiuni sunt.pr6 mult abstracte şi ni S'ar cere 
ca,. de la apreguiri. generale, să ne lăsăm pe t&râ- 
muri mai practice, fără ca să, pretindem a da aci 
soluţiuni cu totul precise, vom exprima de-o-cam 
dată, numai dorința ca să se dea o mai mare 
extensiune şi o mai vite îngrijire unor studii, care 
dupe programele urmate până acum în scâle, şi 
mai ales în scâlele secundare de băieţi, sunt cu 

„totul lăsate pe un plan inferior. 
Dorim , spre exemplu, ca studiul limbei ro- 

mâne în special şi despărţit de al limbei latine,. 
să, ocupe un rol de căpetenie în gimnasii şi licee. 

Nu este aci locul de a; trata din puntul de 
vedere curat literar, marele folos al disposiţiunii 
pe care 0 reclamăm; ne ajunge a constata că, 
dupe primul period de înflorire, care penă pe la 
anul 1848 promitea, fârte mult, literatura, ro- 
mână șe află acum într'o stare maj de com:
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pletă stagnaţiune... Ni se va: dice că reformele 

n6stre politice ai înlăturat spiritul de la produc- 

țiunile literare. S'o admitem şi acesta. Dar şi | 

atunci vom răspunde că pentru reformele nâstre 
chiar, ne trebuiesce o limbă corectă, limpede , 

„clară şi plăcută, tuturor. In desbaterile improvi- 
sate ale tribunei, în pripita, redactare a diarelor 

- se cuvine ca să vorbim şi să scriem: curat. şi 

frumos românesce. Astfel ne: vom înţelege mai 

bine. Ades6 o expresiune precisă , lămurită şi 

bine caracrerisată,, feresce de mari neînţelegeri 

în afacerile Statului. 
„Fără 'înduoiâlă, dar, nu numai spre a îi li- 

teraţi şi erudiţi, dar chiar spre a fi buni cetăţeni 

români, trebuie să scim a vorbi şi a scrie bine 

limba n6stră,. 
Datoria cea d'ânţei a scâlei nostre este dar 

de a învăța bine limba ţărei, copiilor noştrii, d'a 

“i face so cun6scă, s'o iubâscă, s'o preguiâscă. 

Iacă cum, mal 'cu s6mă, sela va întipări 
simţimântul patriotismului în sînul tinerimei, 

Limba nâstră a fost acum de ş&pte-spre-dece 
secoli, paladiui naţionalităţii române; fără dinsa 
noi astădi nam fi. Decă voim să mai fim şi 
mâne şi poimâne şi maj'apoi, să nu nesocotim 
limba n6stră; să *i redăm pretutindeni şi mai 
ales în scâlă, locul ce i se cuvine, locul de frunte. 

Chiar legea. n6stră de instrucţiune (art. 116), 

îndată în urma religiunii, printre obiectele de
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studiii ale liceelor, prevede mai ântâi limba, ro- 
mână. 

A fost o erdre de a confunda prin programe 
acest studii cu acela al limbei latine. Nici sub 
raportul culturei limbistice, nici subt acela al 
desvoltării simţimântului naţional, acestă confu- 
siune nu s'a, dovedit a fi fost nimerită şi folosi- 
tore. Invităm şi rugăm pă ministeriul instrucţiu- 
nii publice a lua măsuri seriâse şi radicale spre a 
desfiinţa o anomalie aşa de prejudicisă tinerimei 
şi prin urmare viitorului patriei nâstre. 

Dar, cele ce am dis despre studiul limbei 
române în scâlele n6stre secundare, am trebui să 
le întindem şi la alte duoă ramuri de: studii a 
tingătâre de patrie. | 

Geografia României. şi istoria Românilor o- 
cupă ele 6re locul ce li se cuvine în scâlele Ro- 
mâniei ? ” 

Am avut mai de multe ori ocasiune d'a con: 
stata cât de puţin cunoscători de trecutul şi chiar 
de starea actuală a țărei lor, esi din scâle elevi 
de cei buni ai învățământului secundar. 

E urgent ca, să se descopere causele şi să se 
îndrepteze efectele acestei grave lacune în cul- 
tura nouei generaţiuni. Nu ne vine a, crede că 
profesorilor, cari în genere sunt inimaţi de cel 
mai mare zel patriotic, să le lips6scă dorinţa de 
a instrui pe elevi tocmaj despre ale patriei. Apoi 
nici e probabil că elevii români de astădi vori fi
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avend mai pugină aptitudine pentru studiile na- 

ţionale decât pentru cele străine. De unde dar 

să vină răul? ! a 

Ore nu voriă fi lipsind textele, cărţile dupe 

care aceste studii s'arii face cu mai bun.succes, 

cărți de acele care, subt o formă precisă şi într'o 
limbă, cit6ță, să ofere junelor inteligențe un ade- 

verat interes instructiv şi tot-de-o-dată să deş- . 
tepte în inimile tinerilor acea nepreguită şi te- 

meinică Yubire pe care adevăratul patriot nu o 

pâte da unei abstracţiuni, unui ideal de patrie 
universală, și de gintă originarie, ci o concentr6ză 

numai şi numai asupra ţărei care "la născut şi 

asupra poporului din care face parte? 

Acestă, cestiune. de mare importanţă o pro- 
punem, sferşind, la examenul ministeriului şi al 

consilielor de instrucţiune publică, atrăgându-le 

tot-de-o-dată atenţiunea asupra comorilor de tot 

felul ce staii închise în unii din cronicarii noştri, 

şi nu sunt cunoscute junimei din scolele na- 

ţionale. 

Marţi, 11/25 august,. 1876.
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III. 

REGIMUL CONSTITUȚIONAL 

Sa dis şi s'a repeţit ades6 că guvernul con- 
» sțituţional este un compromis între regimul au: 

tocratic şi cel republican, adică între ideile auto- 
ritare ale unui trecut care nu mai pote fi, Şi 
aspiraţiunile către o. stare socială cu totul egali- 
tară, pentru care cele.mai multe din popârele 
contimporane nu sunt ânc6 pregătite. : 

Din asemenea, consideraţiuni, sistema bazată 
pe un echilibru mai mult s6ii mai puţin stator- 
nic între prerogativele unui suveran şi libertăţile 
supuşilor săi, a fost adoptată în secolul nostru 
de mai tâte popârele civilisațe, ca cea mal con- 
formă cu starea societăţilor. 

„Acestea, sunt adevăruri pe care le ai recu- 
noscut şi le ai: demonstrat 6meni politici din 
cel mai de frunte: şi mai practici din timpil 
moderni, . " | 

Nu vom lua dar sarcina a călca în urma 
acestora ; ci având în vedere. ideile generale pe 
care stă întemeiat dreptul constituţional, ne pro: 
punem aci a cerceta pentru ce, în sînul patriel 
n6stre, regimul cunoscut ea cel mai apropriat la 
cerinţele popârelor moderne, 'încârcă acum de 
vro cinck-spre-dece ani aşa, mari anevoinţe spre 

_a da Statului român consistenţa şi prosperitatea



  

REGINUI, CONSTITUŢIONAL 335 
  

„ce noi toți am sperat că le vom dobânâi, îndată 
ce marile puteri ale Europei ne aii pus în posi- 
ţiune de a ne constitui dupe placul şi priceperea 

- n6stră, 

_Voim să aflăm din ce causă dupe atâţi ani 
- trăiţi acum sub firma regimului constituţional, 

Statul nostru să clătesce âncă nestatornic, întoc- 
mai ca, picătura de argint vii, ce nu 'Şi a găsit 

» âncd echilibrul sub ţsva de sticlă a.unei nivele. 

| Voim să cercetăm pentru ce o necesitate 
imperi6să ne împinge -mai pe tâtă-dioa a, răsturna 

legile și disposiţiunile administrative, care în ajun 

le priimisem de bune ; de ce guvernele se succedă 
la noi cu pripă, 'resturnând mai mult decât ce 
au edificat; de ce toţi cu. totul ne svârcolim cu 

grei şi amar visând şi încercând mereii la re- 
forme, care tâte se schimbă, afară de neastâmpt- 

-Tul şi de nevoile întregului popor; de ce întrun 
“cuvânt ne lipsesce acea, cumpănă drâptă, care e 
singurul temeiu al constituţionalismului? 

Adevărul €& că prin însăşi natura sa, nimic 
nu este mai supus la scrânteli, la deviaţiuni, la 
falşificără, ca regimul constituţional. .De vreme 
ce el este tot bazat pe un perfect echilibru al 
cumpenei, pugin să apese mai tare mobilul din- 

truna, din balanţe şi iată echilibrul răsturnat. 
Tereziele îşi începi danţul cel destrămat, care 

în sus, care în jos; de o parte guvernul să în- 

-desă şi să priponesce ca să apese mai grei şi
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prin presiunea sa, să svânte în sus pe popor, 
ca să "1 lase cât mai uşurel; pe-de altă parte : 
Jar poporul, simțindu-se primejăuit în sborul fan- 
tastic ce “i impune ambițiosul săi antagonist, 
se saltă din ce în ce mai mult şi se sbuciumă 
în desperare; dar dinsul având în realitate mai 
tot-d'auna, mai multă greutate şi mai mult te. 
meju decât cei din balanța, rivală, vine un mo- 
ment când, printr'o opintire adese ori brutală 
dar f6rte logică, asverlă în vent şi spulberă pe 
cel cari, în nesocotinţa lor, se ispitiseră a, strica, 
echilibrul cumpenei constituționale. 

Mişcările politice pe care le caracterisăm aci 
printr'acest joc al balanței, s'aii presentat; aşa, 
des în statele moderne, ba, şi chiar la, noi în ţeră, 
încât este o datorie din cele mai importante ale 
Gmenilor ce se ocupă cu cestiunile sociale, ca să 
studieze pentru fie-care popor în parte, care sunt 
“mijl6cele de a înlătura causele unei aşa, vătămă- 
tre nestabilităţi. 

Credinţa n6stră este că, în țeră la noi în 
particular, vindecarea, nu este anevoie de găsit. - 
Şi chiar de aceia ne întemeiem a, dice că sistema, 
constituţională ar fi 'cu totul priincă6să şi plă- 
cută poporului român, când îi sar aplica pe de- 
plin mijlocul. de vindecare, care este singurul 
chezaş al echilibrului perfect, între guvern şi na- 
ţiune şi anume când i Sar da prin liberarea, de- 
plină a comunelor, o organisaţiune administra:
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tivă, care să lase poporului cea mai mare parte 
din acţiune şi din respundere în afacerile publice. 

Ni se va, dice pâte că descentralisarea cea 
multă, însogită, cu cea, mai întinsă libertate a 
a- sisteme representative, transformă, un Stat în- 
tr'un regim republican. | | 

La acestă, întâmpinare mavem alta a r&s- | 
punde decât că numai denumirea speci6să de 
republică nu este astădi pentru noi garanţia stă- 
rii sociale celei. mai fericite, că în ac6sta ca în 
tâte nu ne ocupăm de eticheta unei sticle cu 
doctorii, ci de eficaciţatea doctoriei, ca ceia ce 
voim cu dinadinsul este să suprimăm Trevoluţiu- 
nile şi că, în starea de astădi a Europei, regimul 
constituţional stabilit dupe cumpăna cea drâptă 
pe care o reclamă atât ideile culturei moderne, 
cât şi trebuințele poporului român, ni se arată, 
ca organisaţiunea cea mai rimerită şi cea mai 
profitabilă pentru patria n6stră. . | 

_ Ânsă, s*o mai repeţim : cerem constituţiona- 
lismul franc, cerem libera acţiune a poporului în 
tâte ramurile speciale de interese ale lui, cerem 

„Ca, printr'o combinare bine nimerită a sistemei 
representative, guvernul central să pârte asupră/'şi 
numai sarcina şi răspunderea acelor măsuri de 
interes general şi naţional, pe care poporul i le 
va fi a-nume încredinţat. | 

Numai într'un Stat întemeiat pre asemenea 
principii, valdrea personală a individilor şi dem- 

III. 25,682 | 22
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nitatea naţională, se potii ridica, la o astfel de 
înălțime, încât capul Statului n'ar ave si se 
temă că nu va găsi cine să?l secundeze, de câte 
ori va cere de la poporul săi să “i dea, sprijin 
pentru realisarea unei mani idei civilisatâre sâi 
naţionale. Dupe părerea n6stră, numai într'o ase- 
menea situaţiune măr6ţă capul Statului pote să 
simță, o adevărată mândrie şi să se dică mare, 
glorios şi puternic, prin însăşi măria, gloria şi 
puterea, poporului stii, adică prin tăria şi demni- 
tatea de caracter, prin cultura intelectuală, prin 
devotamentul patriotic şi chiar prin avuţia ma- 
terială a, fie-căruia din supuşii săi. 

A. fi în fruntea unui popor liber este cu a: 
- devăr a personifica în sine tote calităţile cele 
mari pe care libertatea singură le pâte da unui 
popor. Linguşitorii nepricepuţi . ai puterii vorii 
dice pote că acolo unde poporul se bucură de 
t6te libertăţile , suveranul devine sclav al capri- 
cielor vulgului şi “şi perde ori-ce iniţiativă, 

Acesta este o adâncă erdre. Din naintea su- 
veranului unui popor liber se deschide o carieră 
mărâţă, pe care el o pâte îndeplini cu atâta mai 
multă ondre şi înlesnire, cu cât la tţe ideile şi 
faptele sale cele mari, el va găsi de tâte părţile 
împrejuru'i sprijin puternic şi devotament inteli- 
gent. El ţine în mână drapelul naţional şi "i 
este dat a "1 înălța “din ce în ce mai sus. El pote 
deschide porţă tuturor reformelor celor mari de
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interes comun, el dă tărie legilor, el confirmă, 
actele de justiţie şi singur dispune, ca de o pre- 
rogativă, providenţială,, de mărinimosul drept de | 
Yertare; el pâte răspânâi printre popor fol6sele 
sciințelor, bine-facerile umanității; el pâte să în- 
lesnescă naţiunii sale lăudabilul lux al artelor, 

Astfel dar, ţinend de sus cârma morală Şi in- 
telectuală, a poporului, suveranului îi este dată 
nobila misiune de a *] îndemna prin mii de mi- 
jlâce a se străluci într'o glorie care să. se res: 
frângă asuprăii. 

Am voit prin aceste câte-va cuvinte să schi- 
țăm care ar fi rolul măreț al suveranului în 
Statul constituţional, organisat astfel încât să se 
mâănţină purur€ într'un bun echilibru. 

Hotăriţi a urma, acest studii, şi a 7] pune 
în cea maj liberă desbatere publică, vom întra 
în Gre-care amănunte asupra, organisaţiunii unui 
Stat în adevăr echilibrat, dupe opiniunea n6stră, 
începând de la, temelia, lui, care, precum am mai 
spus'o şi altă dată, este legea comunală. 

Plecând ânsă de la acâstă lege, de la teme- 
lie, —printr*o gradaţiune simplă şi suprimând cât 
să va put6 mai multe din acele rotagil admini- 
strative, care împiedică fără folos mersul natural 
al afacerilor publice şi încarcă Statul cu chiel- 
tuieli vătămătâre şi națiunea cu imposite vexa- 
torii, — vom cerca, să arătăm cum se pâte înlă- 
tura s6ă nimici acea luptă permanentă, care 

22*
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există între guvern şi popor, în tâte acele State 

constituţionale care n'aii reuşit âncd a 'şi înte- 

meia, echilibrul, nu pe antagonismul între admi- 

nistratori şi administraţă, ci pe o repărţire cât 

se pote mai largă şi mai egală a sarcinelor şi a 
r&spunderilor în Stat. 

Decă în cele ce am spus până aci ne am v&- 
dut siliți a expune mai cu s6mă, idei generale, 

să nu se cr6dă că acâsta am făcut'o cu gândul 

de a, preîntâmpina, 6re-care încriminări, ce ni sar 

put6 arunca, dinaint6 publicului, de. către cei 
cari sunt învăţaţi a specula cu regimul consti- 
tuţional şi a face dintr'insul o unâltă de min: 
ciuni, de corupţiune şi de falsificare a, libertăţilor 
publice. Unii ca aceia arii put să se ridice în 
contra, ideilor ce enungăm şi vom enunca în 
favârea descentralisării comunale şi a lărgirii sis- 
temei representative, cu acusaţiune că prin acele 
idei combatem chiar regimul constituţional. 

Ancd o dată ne socotim datori a repeţi că 
acest, regim noi îl susţinem, şi 71 susţinem toc- 
mai fiind-că credem fârte realisabilă sincera, lui 

„aplicare, astfel. încât el să nu mâl fie, precum a 
fost; penă acum în mai multe țări, — şi mai cu 
osebire la noi, din nenorocire, — o exploatare 
mincin6să a, libertăţilor publice în folosul asu- 
pririi guvernamentale , o cumpănă nedrâptă care 
clătesce şi ameţesce, sâii, — ierte-ni-se acest ter- 
min cam de rând — dă, în dulap pe poporul român. 

Duminecă, 15 august, 1876.
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IV, 

PROGRESUL PRIN SCOLE 

Fabulistul francez Lafontaine, într'unul din 
ale sale mici cap-d'opere de poesie şi de morală, 

arată, cât de dulce şi plăcută datorie este a o- 
mului de a pregăti un viitor fericit urmaşiior 
săi; el povestesce cum trei juni, v&dând pe un 

unchiaş de opt-deci de ani, că sădesce pomi ro- 
ditori, îl lea în ris şi "i dici :—,„Ce te mai îngri- 

jesci, moşule, de un viitor care nu este pentru 

tine 2“ lar bătrânul le respunde: — „Strănepoţii 
mei îmi vori datori acâstă umbră. Ore nu e sar- 

cina înţeleptului de a purta grija de mulţumirile 

celor mai de apoi ?* | 

In acest apolog este rostită cu glasul îm- 

blândit şi profetic al bătrânei experienţe, maxima 

cea, maj de frunte a prosperității unei naţiuni, 

simţimântul care trebuie să, domnâscă, în faptele 

fie-căria, din generaţiunile unui popor ce voiesce 
„să “şi păstreze şi să 'şi îmbunătăţescă existenţa. 

Să sădim astădi, chiar dâcă n'avem noi în- 

şine să culegem rodul, . dar să sădim pentru fiii 
şi strănepoţii noştri.. 

Cum ânsă şi ce să sădim? Care e sămânţa 
ce asigură mărirea naţiunilor şi care e modul 

de a o semăna? 
Modul este instrucţiunea practică şi solidă,
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respândită cu profusiune în popor; sămânţa, este 
sciinţa, dar, precum diceam şi mai deunădi, sciinţa 
întărită cu iubirea de patrie. 

Noi susţinem că chiar şi în desele descep- 
- țiuni pe care le încâreă patriotul în dilnica sa 
activitate politică, de un Singur lucru nu "i este 
permis a despera, vre o dată, şi acel lucru este: 

„viitorul ce prin instrucţiune el pote pregăti 
ţărei sale. 

„_Sdrobit sub povara, greutăților momentane, 
- “ca unchiagul lui Lafontaine, gârbovit sub sar- 

cina, anilor, el pâte neîncetat să "ŞI dică cu încre- 
dere: „Sădind adi sămânţa binelui, generaţiunea. 
viii6re va, culege rodul muncii mele. Ea va înde- | 
plini faptele mari, dinaint cărora se înfrângă 
Slabele n6stre puteri. S4 cultivăm, să instruim 

„Junimea şi viitorul va, fi a] nostru!“ 
„Aşa dar din tâte preocupaţiunile omului de 

Stat, instrucţiunea publică sar căd6 să fie cea 
mai de frunte. Imprejurările voiescii ansă ca po- 
litica, dilei, îngrijirile Şi preocupaţiunile grabnice 
ale situațiunii presente să absârbă mai adess şi cugetările şi activitatea Gmenilor ce ţini cârma 
Statului. 

Din acâstă causă, cu mare pagubă pentru viitorul naţiunii, învăţătura publică s'a aflat mereii la noi respinsă pe un plan secundar, 
Rarele momente ce autorităţile legiuit6re ale ţării ai consacrat la Organisarea ei, aii fost
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răpite în trâc&t altor preocupaţiuni, nu mai grave, 

ci mai urgente; astfel încât în pripă s'a întocmit 

ultima lege de instrucţiune a ţării, în pripă tot- 

dauna s'aii votat budgetele scâlelor şi tot în pripă 
şi cam fără şir s'aii luat Gisposiţiuni relative la 
organisarea, întregei administraţiuni scolare. 

Din miniştrii reșpectivi, cari 'şi ai trecut 
d'a rândul acest portofolii, unii, nepricepându-se 

câtuşi de pucin la o asemenea organisare, ai 

+ 

lăsat în nelucrare multe din disposiţiunile legii, 

alţii, mai ageri dar şi mai răi intenţionaţi, ai : 

falsificat şi ai călcat în picidre tot ce nu cores- 

pundea, cu tendenţele lor. 

Astfel instrucţiunea, “publică, la noi, putem 
dice că a trăit în curs de mai aprâpe doui-spro- 
dece ani o viaţă lângedă şi precarie, dând însutit 
mai pugine resultate decât cele ce se puteai 

aştepta chiar de la, legea, actuală şi de la sumele 

ce până acum i s'aii consacrat. . 

Cum că ânsă acea, lege promulgată la 1864 
în virtutea Statutului şi întru cât-va modificată 

în anul următor, are trebuinţă de o revisuire 

seri6să care să o facă a fi mai conformă cu tre: 

buinţele şi cu putințele naţiunii, acâsta nu su- 

feră, i ducăală, 

Ne propunem a desvolta mai pe larg mare 

parte din importantele cestiuni ale instrucţiunii 

publice. Fârte apropiata întrunire a Consiliului 

- general de instrucţiune, care est-timp, dupe pre-.
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scripţiunile legei, se va, deschide la 1 septemvrie, 
aduce aceste cestiuni la ordinea, Qilei ; suntem 
încredinţaţi că actualul minister al înstrucţiunii 
publice va, semnala reînturnarea guvernului la res- 
pectul legilor, consultând, în virtutea articolului 
28 din lege pe Consiliul general „asupra tuturor 
cestiunilor, care ati raport la întinderea Şi îmbu- - 
nătăţirea instrucţiunile, 

Experienţa a dovedit că în acea, lege există, 
Şi lacune importante, şi lipsă de o sistemă bine 
lănguită a elementelor ce poti da poporului o cultură regulată, prastică şi temeinică; în fine 
ea, în unele privințe, emiţend principii negreşit forte bune şi forte folositâre, nu Qă tot deo „dată o sancţiune posibilă aplicaţiunii lor, astfel 
încât, dupe un obiceiu devenit din' nenorocire 
forte frecuent în tâte administraţiunile n6stre, legea dice una, şi fapta, dovedesce cu totul alta. 

Printre disposiţiunile legii, care cadi subt acestă ultimă, osindă, “avem, din nenerocire, a semnala chiar pe aceia, care se pote considera ca fundamentul instrucţiunii publice, ca basa, edi- ficiului, 
În adevăr legea dice la art. 81: „Instrucţiu- nea elementară este obligatorie pentru toţi co- pii de amânduoă sexele, începând de la opt până la duoi-spre-qece ani împliniţi ai etăţii. 
„Acestă, îndatorire este impusă sub penalită- țile aici mai jos prescrise părinţilor, tutorilor,
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stăpânilor, măiestrilor şi ori-cărei persone ce ar 
av6 subt îngrijire un copil“. 

Şi mai jos, subt articolii 84 până la 89, sta- 
bjlesce disposiţiuni dupe care părinţii, stăpânii 

etc. arii av6 să plătâscă diferite amende, dâcă nu 

vorii trămite pe copii lor la scâlele primare, dând 

consilielor comunali sarcina de a impune şi dea 
percepe aceste amende. 

Ore, întrebăm, este până astăqi în țeră altă 
mai ilusorie prescripţiune legală, decât aceia care 

se referă la, articolii de mai sus? Aplicatu-s'aii 
ei vre o dată şi vre undeva? Dar,—ce e şi mai 

mult, — află-se 6re posibilitate la noi de a se 

“aplica legea, observându-se dispositivul ei? 

Ori ce om practic, care s'a ocupat de cesti- 

unile de învăţătură publică, şi care cunâsce atât, 
felul de viaţă şi nevoile poporaţiunii n6stre ru- 
rale şi chiar urbane, iar pe de altă parte şi mi: 

jl6cele de care dispună acum scâlele n6stre primare, 

va declara cu sinceritate că legea astfel cum e 

formulată nu este aplicabilă de-o cam dată şi 
că "i trebuie modificaţiuni notabile, care să o 

pună în conformitate cu usurile şi cu putinţele 

n6stre. 
Un amic, care sa ocupat cu activitate de 

aceste cestiuni, ne spunea că, îndată dupe pro- 

“mulgarea actualei legi de instrucţiune, având o- 
casiune la Paris de a vedă pe d! Duruy, emi- 
nentul profesor şi ministru de atunci al instruc:
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„ţiunii publice în Franța, — bărbat, care tot-de- 
auna s'a interesat de patria nâstră Şi chiar a 
“visitat'o , — dînsul "i dicea, cu un zîmbet cam în- 
duolos pe buze:—,„Am aflat, că la dY6stră ați de. 
clarat instrucţiunea primară, ca strict obligatorie 
pentru amâ6nduoă sexele. V& felicit. din tot su: 
fletul pentru acest mare pas ce faceţi pe calea, 
progresului. Cât despre noi, în Franca, mărtu- 
risesc cu t6tă umilinţa că âncă până acum nu 
ne simţim în stare de a aşterne în mod absolut 
acest mare principii în legiuirile n6stre, temân- 
du-ne că ne voriă lipsi mijlâcele practice de u 1: 
pute aplica, şi voim ca, legea să fie faptă, iar 
nu vorbă scrisă pe hârtie. In materie de ins-" 
trucţiune, mai mult decât ori unde, este lucru 
forte periculos de a se lua cuvintele drept valdre 
a lucrurilor: „Il ne faut pas se payer de mots!* 

Amicul nostru, (mărturisesc astădi că acela 
eram ei însumi) care cunoscea, bine puterile 
Frangei în materie de instrucţiune Şi Ancd Şi 
mai bine, care sunt ale nostre, sa grăbit a 
schimba, vorba, priimind în sine, ca o înţeleptă po- 
vaţă, felicitarea, cam ironică a bine-voitorului 
ministru francez. 

Deca memorăm aci opiniunea unui om fârte 
experimentat în cestiunile "de administraţiune A sc6lelor, nu d6ră, că pretindem a, se şterge din 
legtuirea, nâstră principiul cu totul liberal. și pro-
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gresist al obligativității” învăţămentului primar, 
precum nică acela, al gratuităţii lui. 

Am lipsi tuturor credințelor n6stre, cernd 

o asemenea, măsură, Ceia ce vrem din contra este 
confirmarea, , întărirea, sancţionarea, principiului, 
prin regularea, . nimerită a unor m&suri practice, 
care să facă, astfel încât el, cât mai curând, să de- 

„vină la noi o realitate. 

  

Astfel şi mai "nainte de tâte, plecând din 
idea, că trebuie să ne deprindem a păzi cu sfin- 
ţenie legile ce dăm țărei n6stre şi să ne lepă- 
-dăm de răul învăţ, de a dice şi de a crede că 
legea e una şi fapta e alta, noi opinăm că este 

- bine să declarăm, nu în mod afirmativ că insţruc- 
țiunea elementară este obligatorie pretutindeni în 
țEră, ci că legea, prescrie a se lua t6te măsurile 
putinci6se spre a face ca instrucţiunea, primară 

să devină : obligatorie pretutindeni în România. 
Astfel vom fi cel pucin în n marginele posibilului 

şi ale adevărului. | 
Mărturisim că ne mustră cugetul de câte 

ori ne întâmpină câte o disposiţiune legală, pe 

care o forţă majoră, o neputinţă materială, ne 

impune absoluta necesitate d'a o ocoli. Una din 

condiţiunile principale ale unei bune legiuiri este 
da nu pune pe cetățeni şi pr guvern în obliga- - 
țiunea neapărată de a călca, vrând nevrend, dis- 

posiţiunile ei, căci cu asemenea practice din qi în 

di, s6u consciinţa .celor de la putere mai mult să
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tocesce, s6ii respectul datorit legii de către popor piere; şi atunci abusul sâii anarchia- devinii o stare normală în cercul acelef legi. - | Suntem destul de pățiţi în felul acesta spre a lua: bine sâmă de acum înainte pentru ca schimbările ce vom face în” legiuirile n6stre să fie conforme cu adevăratele: trebuințe şi cu ade- vă&ratele putinţe ale naţiunii. 
Dar spre a ne mărgini acum întru cele ce se atingii de învăţătura primară, trebuie să luăm în consideraţiune duoă lucruri: de o parte mij- „l6cele de care dispunem în momentul de facă spre a o răspândi în mod profitabil printre po- porul nostru; far pe de altă parte, măsurile ce sunt de luat spre a ajunge ca să putem satisface cu totul cerinţelor unei depline şi sincere obliga: - rivităţă a ei, 

| Reducând o scâla primară la; elementele re- ale, prin care ea există Şi "ŞI pote îndeplini sar- cina de a instrui pe scolari, vom recunâsce că “ trebuiesc în ordinul obiectelor materiale : local, învăţător Şi cărţi, st maj bine instrumente de studii ; Yar în ordinul abstract : timp, programă S6ii obiecte de stuait Şi melod spre a le preda. Aşa stana lucrurile, să aruncăm o răpede privire în jurul nostru Şi să vedem până la ce punt ţ6ra nâstră posedă adi acele şese elemente neapărate ori cărei scle primare şi iarăşi să cătâm cum şi câna i Sar put6 îndeplini lipsele,
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spre a întemeia în sînul ei cu deplin succes obli- 

gativitatea, instrucţiunii primare. 

„Ore-posede, nu tâte cătunele singuratice, dar 

cel. puţin cele mai principale comune rurale câte 

un local de scâlă ? Oraşele chiar, capitala Romă. 
niei aii ele destule scâle primare spre a încăpea 
într'iînsele toți copii între 8 şi 12 ani câţi trăiescii 

în ele? Datele statisticei sunt de facă spre a.do- 

vedi că, în dioa de aqi sub raportul localelor, 

învățământul primar este cu câte-va decimi de 

ori mai prejos de prescripţiunile legii obligati- 

vității. 

Ne. întrebarăm d6că este prin putinţă ca 

Statul, luând chiar măsurile cele mai energice, 
să facă a se înființa îndată, tâte localele de sc6le 

ce lipsescii prin oraşe şi prin sate? 
Să cercetăm budgetele comunelor şi să vedem 

câte din ele se află în stare a clădi s6i măcar a 

- înmulţi chiriile pentru atâtea locale câte le lipsescii. 

Lucrul se va put6 face numai treptat, dar 

la acea înfiinţare treptată a localelor cuviinci6se 

pentru scâlele primare, trebuie neîncetat să ve- 

ghieze de aprope autorităţile. 

Sunt, scim forte bine, Gmeni, cari în dis- 

pregul lor pentru viaţa materială, pretindă că în- 

vățătura n'are trebuință de a fi predată în locale 

de o structură specială” şi de o îngrijire particu- 

lară : „Sciinţa, qicii ei, se pote căpăta tot aşu de 

bine întrun şopru, ca şi întrun palat“.
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Negreşit că privind lucrul în mod absolut, acest fapt e netăgăduit; dar să nu uităm iarăși, că de la locul în care copii staii adunaţi ore în- tregi depinde sănătatea, lor, prosperarea corporală a generaţiunii viitâre, şi apoi ancd Să amintim Că, ori care ar fi felul lor de traiu în familie, Sc6la, trebuie sx fie pentru elevi un model de or- dine, de curăţenie, de bunăcuviinţă, care să le insufle asemen6 usuri pentru tâtă viaţa lor de mai apoi, 
Într'un local de sc6lă bine ţinut, un învă. ţător bun găsesce înlesniri mai mari spre a face educaţiunea morală, Şi fisică a scolarilor. Din câte am spus răsare, credem, faptul că trebuiescii luate măsuri pentru ca, să se pâtă în- fiinţa la noi locale bune de scâle pretutindeni, unde lipsesci, „= ++ adică pretutindeni, La 1867, unul din profesori noştri cei mai distinși şi care “ŞI consacră mereti timpul şi mij- l6cele la înaintarea, în mod practic a instrue- țiunii în ţeră; — fie-care a recunoscut îi disele nostre pe di V. A, Urechie, — la 1867, dsa ca di- rectore al ministeriuluy instrucţiunii publice, luase Gre care măsuri forte nimerite spre a înlesni 

vise economice, care puteaii lesne a, se realisa din cele maj modeste budgete comunale. Se dis- pusese ca asemenea locale să fie treptat, clădite
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prin comune. Se regulase în mod practic şi pugin 
costător chiar şi mobilierul neapărat al localelor. 
Dar de atunci, făcutu-s'a vre un pas în sensul 
indicat; de acel bărbat luminat, activ şi practic ? 

Cerceteze ori cine, pe unde re s'aii mai în- 
fiinţat, de acele scâle modele şi vaqă în ce stare . 
se află, marea majoritate a, celor existente. 

E un ce întristător! E o ruşine! Nu voim 

a ne pune în comparaţiune cu țările avute prin 

întinderea şi industria;lor; nu pomenim nică despre 

Franga şi Germania, .nici despre Elveţia şi Bel- 

șia; dar când un om a vădut şi a citit cum şi ce 
fel sunt clădite, instalate şi îngrijite simplele şedle 

sătesci în unele ţări mai tot aşa de pugin popo- 

rate şi nu mai bogate decât a nâstră, precum 
sunt ţările scandinave, Danemarca, Suedia şi 
Norvegia, el nu se pâte opri de a striga cu in- 
dignaţiune:— „Vina, e a nâstră şi numai a nâstră 

deca nu avem şi noi ceia ce aii acele poporaţiuni 

aşa, pugin favorisate de o natură aspră, şi sără- 
câciosă. Cei cari la noi 'şi ai luat până acum 
sarcina, de a organisa şi de a conduce învăţă- 
mântul public, sunt sâii incapabili, s6i r&ă-voitori, 

„Şi datoria oră cărui .om ce'şi iubesce patria este 

de a deştepta pe cetăţeni Şi de a soma pe gu- 

vern ca să se facă cât mai curând şi “la noi 

pentru cultura poporaţiunii şi pentru sc6lele ele- 

mentare în special, ceia ce alte popsre şi alte
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guverne, —mai răi înzestrate debat noi, — ai fă- 
cut şi facii neîncetat la dînsele“. o 

Românul dice că dupe biserică se cunâsce 
popa; apoi uite-se lumea la scâlele nstre, mai 
ales la cele primare, compare-le numai cu cele 
din Statele mai sus numite, şi apoi va, pricepe 
ce puţină grijă, ce culpabilă nepăsare ai avut 
la noi Gmenii de la putere pentru înființarea şi 
buna întreţinere a templelor, în care generaţiu- 
nea nouă are să şi formeze mintea şi inima. 

Spaţiul nu ne Y6rtă astădi să intrăm în exa- 
minarea, celor-l-alte elemente constitutive ale unei 
scole primare, spre a veds cum stai Şi acelea adi 
la noi, ce folos ne poti da ele imediat şi ce fel . 
"trebuiescii modificate sâii desvoltate spre a co- 
respunde pe deplin cu trebuinţele poporului. 

Le vom cerceta treptat, precum şi alte ce. . 
stiuni relative la învăţământul secundar, profe- 
sional şi superior. 

Fie-ne permis ânsă pentru astădi, — deşi se 
va păr pâte o procedere pr6 mult positivistă 
de a vorbi mai înainte de tâte în materie de in- 
strucţiune, despre locale, — fie-ne, dicem, permis 
de a ne mărgini de-o cam dată aci, atrăgând 
asupra, localelor de scâle primare atenţiunea, atât 
a ministerului Şi a autorităţilor scolare superidre, 
cât şi a tuturor cetăţenilor şi a, consilierilor co: 
munale de oraşe şi de sate. | 

Gendsscă-se fie-care cetăţen la, câte pericole
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sunt expuşi copii în frageda lor vârstă, când se 
„află îndesați în camere răi construite, umede, 

lipsite de aer curat, răi întreţinute. Interesul cel : 
mai scump inimei părintesci le impune. datoria, de 
a reclama de la autorităţile locului, ca ele cât; 
mai curend să înfiinţeze locale bune: şi bine apro- 
priate trebuințelor sc6lei. | 

Gendescă-şe apoi Şi bărbaţii puşi la cârma 
instrucţiunii publice câtă, influenţă asupra viito- 
rului poti av cele mai neînsemnate îngrijiri 

„în materie de educaţiune. Prin buna regulă, prin 
mesurile de salubritate, prin aspectul de curățe- 
nie şi de ordine, pe care ei vorii îngriji a se da, 
şi a se observa în scâle, vorii face ca efectele 
unei bune şi sănătâse cresceri materiale să, se 
întipărescă în noua generaţiune şi astfel îi vorii 
însufla pe lângă altele şi acele pregi6se calităţi 

 fisice şi morale, care nu sunt fără de importanţă 
în viaţa unui popor. . i A 

Peste pugin vom relua cuvântul spre a 
vorbi despre învăţători, despre cărți, despre pro- 
grame şi cele-l-alte, şi ne vom simţi fericiţi .d6că 
cele spuse de noi vorii put6 să deştepte, sei 
cel pugin să stimuleze activitatea tuturor acelora 
cari cugetă şi poti iucra la reorganisarea, instruc- 
ţiunii poporului. " 

„Sâmbătă, 28 august, 1876. 

IML25682 23
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V., 

SCOLE ŞI BĂNCI RURALE 

__ “Clasa din poporul român care are mai puţine 
mijl6ce şi ocasiuni de a 'şi arăta păsurile şi d'a 
provoca îndreptări gentru dînsele, este fără con- 

testaţiune aceia a ţăranilor plugari. | 

Deşi legile nâstre constituţionale s'arătă că 
"X punii într'un rang de perfectă, egalitate cu toți 

cei-lalţi cetăţeni, nu putem ânsă tăgădui că lor 

p6n'acum, le lipsescii organe directe prin care să 

"ŞI pâtă exprima d'a dreptul trebuinţele şi cerin- 
țele lor. 

Pentru ca membrii din acâstă clasă — şi să 
observăm că ea este cea mai numerâsă, într”o 
ţ6ră agricolă ca a nâstră — să pâtă participa da 

„dreptul la mânuirea afacerilor publice şi să-potă 
respândi şi impune ideilor publicului o direcţiune 
favorabilă, înaintării ei şi prin urmare şi a a- 
devăratei prosperității publice, ar trebui ca in- 
strucţiunea, cea, practică să fie mult mai răspân- 
dită prin comunele rurale şi ca starea socială a 
ranilor să, fie cu mult mai bine întemeiată de- 
cât, cum este astădI la noi. . 

lată duoă resultate care trebuie să ne preo- 
cupe forte tare, deca .nu. voim să perpetuim şi 
să întărim şi mai mult acea divisiune a poporu- 
lui nostru în duoă porţiuni cu idei, cu cultură,
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cu interese şi pote chiar, la o di de pericol, cu 
tendenţe diferite. 

D'o parte, am av atunci pe cetăţeni, 6meni 
cu cultură intelectuală şi cu activitate politică; 
de cea-l-altă pe săteni, glote nenorocite , lăsate 

„în prada ignoranței Şi ajunse la desperare din 
causa, grelelor sarcine ce li sar fi impus. 

Fie-care din aceste duoă divisiuni ale popo- 
rului, trăind o viaţă cu totul osebită, sar simţi 
isolată de cea-l-altă ; pâte ades6 chiar interesele 
şi ideile lor vori ajunge a fi aşa de diverginte, 
încât neînţelegerea şi ura, ară puts să nască între : 
orăşeni şi clasele rurale. 

Casul. nu este tocmai Tar, deşi se presentă 
mai mult în sensul invers. In unele localități 
forte industriale, spre exemplu, proletariatul ur- 
ban, gl6ta lucrătorilor din fabrice desprequiesce 
Şi invidi6ză pe proprietarii fonciari rurali, ork-cat 
de mici arii fi proprietăţile lor. 

Suntem negreşit forte departe de o asemen6 
stare de “lucruri; ânsă nu putem Jarăşi tăgădui 
“că progresele ce s'aii introdus la noi cu răpedi- 
ciune în clasele urbane, de la un timp încâce, 
n'aii pătruns în proporţiuni egale în poporaţiu- 
nea. rurală, | - 

Poporul de la sate trăiesce cu mult mai în- 
străinat de activitatea politică a orăgenilor. Chiar 
şi reformele sociale îi vină în mare paite fără ca, 
el. să fi fost. consultat în mod real şi multe 

” 
23*
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chiar fără ca el să fi fost pregătit pentru 
dinsele. 

Astfel, când sătenilor, lipsiţă de luminele in- 

strucţiunii şi sărăciți prin grele sarcine, li se 

impunii măsuri administrative a căror garanţie stă 

numai într'o.stare de cultură înaintată şi pentru 

a căror susţinere se cerit mijlâce de care sătânul, 
în trista lui posiţiune, nu pâte să dispună, a: - 
tunci învederat se conritii acte greşite şi culpabile, 
se compromite starea naţiunii. 

Trebuiesce ca, poporului să i se lase putinţa 
d'a susține sarcinele ce i se impunii, s6ii, şi mai 
bine, să nu i se impună decât acele sareine pe 
care însuşi el simte că le pâte purta. 

Din aceste consideraţiuni, noi tragem drept 
consecinţă că, duo punturi sunt mai ales care 
trebuiescii să, preocupe pe Gmenii de Stat întru 
cela-ce privesce clasa: rurală din ț6ra nostră. 
Când datoriele ce aceste duoă punturi implică 
vorii fi îndeplinite de legiuitorii şi de administra- 
torii ţărei, atunci credem că poporul nostru ru- 
ral va, fi asigurat de prosperarea, lui şi printr'in- 
sul Statul român va puts fi cu adevărat tare: 
şi avut. 

Aceste duoă punturi sunt : 
Pe d'o parte, instrucţiunea cea bună Şi prac- - 

tică, respânâită prin: sate; 
Pe dalta, înlesniri bănesci făcute ț&ranului, 

ca să 'şi potă activa şi perfecționa, munca, agri-
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colă şi tot-d'o-dată să *1] deprindă cu un traiu a-: 

deve&rat economic. 

Numerâsele sarcine şi neînsemnatele fol6se 
ce are adi la noi plugarul, faci ca viața lui să fie 

_0 existenţă fără prevederi economice, un traiu 
de ag până mâne. 

In ce privesce instrucțiunea, claselor rurale, 

ni s'a părut tot-d'a-una că nimic nu este mai e- 

ronat, decât a crede că e de ajuns ca sătenul să 

înveţe a scri şi a citi, fără ca să i se mai dea 

alte noţiuni sciinţifice şi morale, mai aplicabile - 

la viaţa sa, de agricultor şi de cetăţen. | 
Din scdlele rurale întocmite cu simplul: scop 

de a da, noţiuni de citire şi de scriere esti, pentru 
tâte comunele din ţâră, un număr — care din 
nenorocire se înmulţesce din di în di — de aspi- 

ranţi la, posturile salariate ale comunelor, notari 

şi scriitori, dişă prin sate haină albastră, şi dis- 

puşi mai tot-d'a-una a se folosi de mărginitele 
lor cunoscinţe ca de un mijloc de mârşavă exploa- 

tare aplicată la nesciinţa de carte a bieţilor săteni 

şi a tuturor nevoilor ce "i apasă, 

Cu astfel de sistemă de instrucţiune, Nică o- 
dată clasa, rurală nu va ajunge la o adevărată 

cultură, dar “nici măcar la. o preguire justă a in- 

strucțiunii. Sciinţa, de carte i se va face din di 
în di mai odi6să, ca un mijloc de corupţiune ce 

atacă pe cel ce se atingii .de ea. 
Sitenilor 'le trebuiesce o învăţătură practică
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aplicată , cum am dis, la lucrările lor usuale şi 
la viața, socială, o învăţătură în care scrierea şi 

„citirea, arit fi considerate numai ca mijl6ce acceso- 
rii, şi nu de loc ca, scop al învăţământului. 

“Aşa dar, nu numai ă învăţa pe săteni să 
citâscă şi să, scrie trebule să, fie scopul se6lelor. 
rurale, ci a “i învăța, să "şi îndeplinâscă cu suc: 
ces şi .progres profesiunea lor de cultivatori ai 

_ pământului şi rolul lor de cetățeni ai patriei, 
D'o potrivă cu scdla este ansă, dupe părerea 

nostră, folositre şi instituirea, de bănci rurale, 
pentru deşteptarea, Şi rădicarea, poporaţiunii să- 

„ tescă, 
| 

Nici că mai vorbim despre mijl6cele de exi- stenţă materială ale 'sătânului român, adică de condiţiunea, locuinţei, veşmintelor şi hranei lui, 
căci ele aii ajuns a fi reduse la, cel mai înalt 
grad de sobrietate şi de simplitate. Dar greuta- 
tea, de a 'şi procura, mijl6cele de exploatare face ca plugarul să, trăiâscă o viaţă cu totul precarie, 
copleșit; purură sub datorii pe la arendaşi şi pe la hangii, cămătarii şi lipitorile satelor, robiţi cu munca la, alţii, pe când propriele lor culture sunt cele mai răi căutate şi mai puţin pro- ductive. ! Pi , 

Toţi voriă recunâsce r&ul acesta ca, existând; puţin să fi trăit cine-va la ţâră, în ori-ce parte a judeţelor. nâstre „ Şi va fi pe deplin încredinţat despre acâstă tristă situațiune a țăranilor,
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Dar care e mijlocul de vindecare? — dice- 
ni-se” va, | 

Noi 'credem că el există, El există în alte: 
țări, unde tot el a scăpat poporaţiunea rurală 
dintr'o posiţiune tot aşa de pericolâsă. . 

Navem decât a căuta ca să 1] întroducem 
şi la noi. 

Ţera despre care am vorbit este. e. Scoţia. A- 

colo, "de mai multe qecimi de ani, funcţioneză o 

sistemă de bănci rurale, care înlesnescti plugarilor 

mijlOcele de exploatare şi cărora plugarii încre- 

dinţâză economiile lor, spre a trage chiar şi fo- 
los din ele. . 

Organismul acestor bănci este din cele mai 
simple ; daraverile ce ele. faci, deşi bazate pe 
sume forte mici, sunt ânsă colosale prin multi: 
plicitatea şi frecuenţa lor. . 

Ele daii prosperitatea cea-mai înfloritâre co- 
munelor rurale; ele aii introdus spiritul de ordine 
şi de economie în clasa micilor proprietari săteni; 

ele aii înavuţit ţâra şi ai moralisat poporul. 

Ar fi o fericire pentru noi, dâca, 6meni spe- 
ciali arii întreprinde să studieze modul prin care 

o asemen€ 'instituţiune sar pute împămenteni 

şi la noi. | 

Credem ânsă că. înşişi proprietarii cei mari 
arii av un imens interes creând pentru fie-care 

judeţ o bancă rurală de acest fel; ei arii pute 

forma asociaţiuni, depunând drept garanţie pro-
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prietăţile lor cele mari spre a atrage capitaluri 
din ţ6ră şi din străinătate , prin care s'ar put inaugura acestă spornieă şi patriotică instituţi- 
une a bancelor rurale, dupe modelul scoţez. 

+ Am dori ca publicul, ba chiar Şi guvernul, să pună cel mai curând în studiii aceste duoă mari cestiuni întăritore pentru patrie, de dre-ce ele vorii reda, viaţă şi avânt celei mai numerâse porțiuni a poporului român, şi adică : 
1. Organisaţiunea, programa Şi metâdele sco- lelor rurale. 
2. Instituirea ds băney rurale pentru înles- 

nirea, exploatărilor la săteni, dupe sistema, scoţeză. 

Vineri, 1/,, septemvrie, 1876, 

  

YI, 

SIMPATIELE UNGURILOR PENTRU 'TURCIA 

Manifestaţiunile națiunii maghiare se arată din ce în ce mai ostile poporelor creştine din 0- rient. Am publicaţ mai de-unădi apelul pe care junimea, universitară din Pesta Pa făcut spre a arăta, simpatiile sale cele vii către 'Turcj, şi prin urmare spre a respinge ori ce solidaritate de idei cu tote cele-l-alte naţiuni vecine. Acest fapt este aşa de pugin logic încat socotim ca 0 datorie a
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publicităţii de a ?] combate cu speranța (pugin în- 
temeiată, trebuie să mărturisim) că argumentele 
produse de foi devotate cu sinceritate interesului 
comun, voril provoca r&sgândiri în sînul naţiunii 
unguresci. a , 

Am dis că speranţa ne este pugină, căci din: 
nenorocire vecinii noştri de peste Tisa aii dove. . 
dit. în cele mai multe. rânduri o încăpăţinare în 
rătăcirile lor politice, care a fost mai tot-dauna 
fatală atât intereselor generale ale popbrelor orien- 
tale, cât şi lor înşişi. | 

Este dar grei lucru a strecura adevărul în 

minţile celui care nu vede, n'aude s6ii nu voiesce 
să vedă şi să audă. Cu tâte aceste din minutul 

ce ne am luat sarcina de a veghia ca strâjă, nea- 
dormită pe valul de apărare al intereselor orien- 

tale şi de vesti pre toţi de veri ce pericol ne ar 
ameninţa, nu putem astădi să nesocotim datoria 

ce ne este impusă şi să nu deşteptăm mereii a- 
tenţiunea, asupra unei manevre greşite pe care o 

execută, din rătăcire pâte mal mult decât din 

rea voinţă, un aliat firesc, un frate de cruce, ca- 

rele trece la inimic, compromițându'şi sârta sa 

proprie mai mult âncd decât pe a celor-l-alţi păr- 

taşi ai lui. | 
In adevăr, cum își potii închipui Ungurii că 

ei, cari sunt nimic mai mult decât. una din nu- 

merâsele naţionalităţi ale Europei resăritene şi 
chiar nu una, din cele mai numerâse, arii av6 in-
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terese diferite de ale celor-l-alţi, precum Slavii 
meridionali, Românii şi Grecii ? 

Decă nu ne amăgim, casul lor să presentă 
în modul următor: LL 

Națiunea maghiară, se vede în alternativă de 
a'şi alege aliați, s6ii în câmpul nedreptățiţilor, sei 

„în acela, al riedreptăţitorilor ; ea, “neputând să stea 
m6rtă şi nepăsătâre în colcotirea, presentă, a Eu- 
ropei răsăritene, se vede silită a se pronunţa în 
favorea, unia, din cele două partide care "ȘI dis- 
pută domeniul viitor al peninsulei Balcanice. Nu 
pote într'altfel decât a fi si cu Turcii, săi 
cu creştinii, fie aceştia, de ori ce origină ari fi, la- 
tină, slavonă ori elenică, 

„Intw'acâstă imperi6să alternativă, pe de o parte 
se presentă aspiraţiunile la libertatea naţională, 
la progresul social] întemeiat, pe ideile lumin6se 
ale lumei culte; pe de altă, tempirea absolutis: 
mului, tirania cea mai Grbă, bazată pe cuceririle 
străvechi ale sabiet. | 

Obligaţi să alegă, ce facii Ungurii ? 
Despreţuind legămintele care le aii. asigurat 

existenţa lor europeană, uitând că el s'au mân- 
ținut în mijlocul nostru, ca sprijinitori ai civili- 
Saţiunii occidentale, Şi prin urmare -nesocotind a- 
devăratele lor interese pentru viitor, ei vinii as- tăqi a îmbrățişa causa asupritorilor în contra, ce- 
lor asupriţi, a barbariei asiatice în contra pOp6-
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relor europene, care nu cerii alt-ceva decât a trăi 
viaţa de libertate şi de lumină a lumii civilisate. 

Unde e aci dreptatea? Unde e logica ? Unde 
e chiar interesul practic ? | 

Dice.ni-se-va că s'a deşteptat acum în sînul 
naţiunii maghiare căldura sângelui omogen, şi că, 
ea alergă printrun avânt firesc al inimei, în a- 
jutorul fraţilor săi de aceiaşi origină ? 

Dar acâsta nu pote fi decât o glumă. Acea, 
atracţiune a sângelui a, stat amorţilă în timpi 
mai puţini luminaţi decât al nostru, în epoce pe. 
când interesul real al Maghiarilor ar fi fost dea 
se asocia frățeşte cu ordiele puternice ale Osman- 
liilor, spre a purta împreună cu ele semi-luna 
triumfătore peste. tâţă, Europa. 

Pe atunci ânsă Ungurii,. fii de adopţiune ai 
societăţilor occidentale, sciai să se lupte vitejesce 
în contra Turcilor şi n'aveaii alţi mai neînpăcați 
inimică decât pe închipuiţii lor fraţi de astădi. 

Nu cumva re se simtă ei adi p&trunşi de 

mustrare şi vis6ză în căinţa-le frăţescă, de a înde- 

plini mâne, poimâne, cela-ce mai voit să facă în 

timpii de isbândă ai Mahmudilor și ai Solimani-. 
lor ? Nu cumva își faci nălucă despre întârcerea 
pre lume a lui Attila secundat de Omar? Culmea 

extravaganţei ar fi negreşit de a veds r&sărind 
în. sînul Ungurimei pretenţiunea de a cuprinde în 

tovărăşie cu 'Turciy, t6tă domnirea Orientului şi 
pâte chiar de a se întinde cu timpul peste alte
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țări ale Europei. Dscă cumva. ânsă o asemenea 
fantasmagorie' va fi existând în imaginaţiunea 

„vre unor fanatici ai despotismului asiatic, fie în 
Turcia, fie în Ungaria, aceia nu cutâză a o rosti, 
şi bine facii: căci n'ari put provoca decât risul. - 

Argumentele şi apreciaţiunile pe care se ba: 
z6ză astădi manifestaţiunile turcofile ale Ungu- 
rilor. sunt de-o-cam-dată, de altă. natură, Ei, în 
schimbarea ce s'a produs acum în politica lor 
tradiţională, ati păstrat 6re-care bun' simţ. Nu 
vorii să învedereze că, pe când în sînul tuturor 
popsrelor âin Europa civilisaţiunea, modernă a 
desvoltat idei liberale, numai la, Ginşii .le a, produs 
efecte cu totul contrarii, şi nu “i a întors cu 
dosul către barbaria şi tirania asiatică, 

Acest fapt monstruos stă ânsă ascuns în 
fundul consciinței maghiare ; în faca lumei ei îşi 
facii acum spaimă, de colosul moscovit, pe care îl 
v&di sprijinina pe asupriţii Porții şi pe temeiul 
ajut6relor morale Şi chiar materiale ce Rusia dă 
şi pâte âncd va mai da Sârbilor şi Bulgarilor, 
Maghiarii vorii să dea şi ei ajutor şi sprijin 'Tur- 
cilor. 

Rusia e în drept a face cela ce face. Chiar 
principiile simplei morale arii putâ-o indemna 
pe dinsa, putere mare şi influentă, a, stărui cu 
tot dinadinsul ca să nu se comită nedreptăţi, crudimi şi nelegiuiri în contra omenirii, Apoi în- 
vederatele legături de sânge, de religiune şi de
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limbă, care există între Ruşi, Sârbi şi Bulgari, 

daii temeiuri şi mai nerecusabile unei astfel de | 
intervenţiuni. De n'ar exercita-o, pote că cu drept 

cuvânt Rusia ar fi criticată, ea face dar. ceia ce 
trebule şi se cuvine să facă. Dovadă despre a- 

„cesta este că însăși. Anglia, care până acum a 

fost stâlpul şi scăparea Turcilor, a recunoscut 
că nu există aqi altă linie de purtare onorabilă 

în Orient, | 
Aşa dar nică un om cu mintea săn&t6să n'ar - 

put să formeze cel mai mărunt raţionament, 

prin care să dovedâscă lumii că, de 6re-ce Rusia 

apărând pe Slavii din imperiul turcesc, susţine 

causa dreptăţii şi a umanităţii, resultă dintr'a- 

“cesta, că Ungurii trebuie să vină cu sufletul şi 

pâte mâne cu armele în' ajutorul 'Turcilor, cari 

ai acum în faca lumii întregi rolul de asupritori 

cruci şi nedrepţi. 
Maghiarii ânsă, făcând astfel, se oredii 1 mai a- 

dânci politică decât; lumea întrâgă; li se pare că. 
vădă mai bine şi mai departe decât toți. Şi 

iată cum. | 

In intervenţiunea energică a Rusiei, ei simtit 

un mare .pericol, care ameninţă tot Orientul. Co- 

losul moscovit, dicii ei, întinde aci mână de aju- 

"tor, cu care mai apoi el are de gând să sugrume 

tâte poporele răsăritene.  Primejdia, cea iminentă - 

astădi este pentru dinşii întinderea împărăției
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Ţarului asupra, întregei peninsule Balcanice și pote âncd şi maj departe. 
Să admitem. că purtarea de astădi a Rusiei, logică şi morală, în împrejurările actuale, ascunde scopuri interesate. Lucrul e. în sine destul de fi- resc şi nu trebuie să fie cine-va, tocmai isteţ şi priceput, ca, să înţel6gă, acesta. 
Dar ne întrebăm, . care ar - fi obstacolul cel mai. firesc şi cel mai puternice ce s'ar putâ opune unor asemenea intenţiuni cucerit6re din partea imperiului rusesc ? 
Fi-va, 6re de a ]ua, partea, Turcilor, cari res- pingii ori ce idee de progres social, cari asupresci popsrele, cari Susținii în Europa un guvern de absolutism - tempit şi de rea credinţă ? Nu este ânsă cu mult mai demn şi.mai logic "ca tâte naţionalităţile creştine ale orientului, Ro- mâni, Srbi, Bulgari, Greci Şi Unguri, uniţi cu toţii în aceleaşi interese, în. aceleaşi aspiraţiuni către libertate şi civilisaţiune, să, dea lumet în- tregi dovedi pipăite că prin înfrăţirea lor, ei constituiesci o putere din cele maj respectabile, 

prosperarea, Europei orientale, de Gre-ce ea nu volesce a fi nici a, Turcilor, nică. a -Ruşilor, nici 4 nimenui, - 
E Deplinul acora al tuturor poporaţiunilor ori- entale asupra, unei : asemene idei, ar fi fără în-
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„:duoială stavila cea, mai neînvinsă la ori-ce lă- 
comie poliţică, . . 

Ar trebui ca Ungurii să pricepă şi dinşii 
“acestă, idee, precum o pricepi toță vecinii lor; 
-Să fie bine încredinţaţi, că dâca ei n'aii dorinţă 
„de a fi cuceriţi de Ruşi, acâstă dorinţă no ai 
"nici Românii, nici Grecii, nici Serbii, nici Bulgarii. 
-Fie-care din aceştia vorii să trăiâscă cu sine şi 
prin sine; dar toţi împreună arii fi mai siguri 

de independența, de prosperitatea şi de viitorul 

lor, când n'ar exista printre dinşii pretensiuni 

absurde şi aspiraţiuni avide ca ale Maghiarilor, 

care nu sunt alt-ceva decât variante ale acelor 
. fapte pe care le vedem toți la Turci şi ale ace- 

lor dorinţe, pe care ei le bănuiescii la Ruşi. 

Miercuri, 20 octomvrie (1 noemvrie) 1876. * 

VII. 

-- SPIRITUL DE CUCERIRI 

Disposiţiunile pacifice sub care s'aii deschis 

conferențele de la, Constantinopole înlătură, 6re- 

„cum .pentru moment îngrijarea în care se afla, 
t6tă limea, mai ales în ultimele trei săptămâni. 

De patru cincă luni, publicul este legănat în-
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tre speranţele de pace şi grijile răsboiului, Şi toţă 
publiciştii din Europa ai desvoltat, cu mai multă 

_S6i mai pugină, perspicacitate, dar tot-d'auna fără 
de temeiuri positive, probabilitățile ce existaii 
pentru soluțiunea pacinică sii belic6să a cestiu- 
nii orientale. 

Fiind-că, ânsă, de o cam dată, orizontul se 
află mai mult înseninat de lumina, plăcută a bu- 
nei înțelegeri între puteri, socotim - că publicul 
nostru va apregui 6re-care consideraţiuni, emise 
nu de mult de un judicios sciitor francez, care 
şi dinsul a susținut mereii, ca mai siguri, sorții 

„ păcei, basându-se pe raţionamentele originale şi 
instructive pe care le vom. presenta în pre- 
scurt. - : 

Pentru ce, întrâbă dinsul, regii şi împărații 
arii face răsboiu în momentul de facă? 

În genere, răsboiul se face "pentru a se do- 
b6ndi un adaus de teritorii, o pradă, materială, 
s6ii cel pușin, spre a câştiga glorie şi laudă. 

Apoi de adaose de teritorii are acum tre 
buinţă, împăratul Rusiei, care abi6 îşi cunâsce 
întinderea coprinsului în Europa Şi în Asia? 

* Sai dis fârte multe despre înduoiosul testa: 
ment ul lui Petru' cel mare ; dar iată aci un do: cument cu mult maj curios, ce Pam aflat din întâmplare. E vorba despre principele Dimitrie Cantemir, fost Domn a] Moldovei, care trecu în alianţa şi în serviciul Ţarului rusesc. 
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Cantemir, care vorbea un-spre-dece limbi, era 
dragomanul lui Petru, în timpul răsboiului cs 
acesta întreprinse în Persia; el avea sarcina a: 
redacta manifesturile în limba persană. Într'o vor- 
bire ce avu cu Ţarul în privinţa biruințelor lui, 
principele îl felicita, pentru nouele sale cuceriri 
Şi îi ura ca, în curând să adauge, pe lângă cele- lalte ale sale titluri, şi pe acela de Şah al 
Persiei. 

| 
La acestea, Petru răspunse : — „Văd că fârte 

puţin ai pătruns cugetele mele Şi f6rte răi 'mi 
ai înţeles interesele. Ei nu caut a cuceri noui 
Pământuri; am mai multe decat îmi trebuie. 
Numai pentru apărarea, şi asigurarea mea, am 
întreprins atâtea răsbâie. Să nu credi că am lă- 
comia cuceririlor ; din contra, printrinsele gar- 
nizOnele militare se răsipescii ; linia de circonfe- 
renţă se destinde nemăsurat, Şi puterea internă a 
Statului slăbesce. şi se compromite, 

Acum ne întrebăm : este Gre cu: putinţă ca 
actualul împărat al Rusielor să afoă un alt punt 
de vedere decât al gloriosului si strămoş, el 
mai cu sâmă care 'şi a legat numele de fapta 
cea, mai măr6ţă, cea mai nobilă şi cea, mai arâptă | 
din istoria patriei sale, desrobirea țăranilor ? 

Adausul de glorie ce ar pute câştiga, dînsul 
dintrun răsbotu, fie chiar şi pe deplin victorios, 
este mult pr6 neînsemnat, pentru ca el să se 
decidă cu uşurinţă a trămite la măcel pe 6me- 

III. 25,682 24
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nii cărora îusuşi le a dăruit libertatea. Ar fi, 

până la Gre-care punt, a, 'şi desminţi, a "Şi de- 
"sprețui propria sa operă. 

Chiar dâcă, precum se ice, el sar simţi 
împins la răsboiu prin nebunia, belicâsă ce se 

pretinde că domnesce acum în Rusia, apoi pă- 
răsi-va el tradiţiunea înțelâptă şi glori6să a lui 
Petru cel mare, spre a da dreptate acelui şef de 
bandă, lipsit de caracter şi de convicţiune, care 
„dicea: „Le sunt .căpetenie; trebuie să'i urmez?“ 

Trecend apoi la alt suveran, nu este 6re 
evident că astădi împăratul Wilhelm scie fârte 
bine că răsboiul cel mai norocos, cel mai trium- 
fa], este o grâznică nenorocire, chiar şi” pentru 
învingător ? . . 

Germania nu este. astăqi nici mai avută, 
nici mai fericită, decât; înaintea, răsbolului francez. 

“ Din contra, Sar pute dice că, dinsa a, sufe- 
rit mai mult dintr'însul. 

Învingătorii ati învăţat a, cundsce nevoi pe 
care nu le simţeaii âncă; iar învinşii ai primit 
numai o lecţiune, de care vorii sei a se fo- 
losi, şi astădi a ajuns ca aceia să ducă dorul 
acestora, - | E 

Învingătorii aă avut în adevăr curi6sa, plă- 
cere de a pustii holdele învinşilor ; dar, când s'aii 
întors a-casă, aii găsit câmpiele lor înţelenite şi 
Sai putut convinge că nu cu brace frânte şi cu 
capete sparte se cultivă ţerinele, precum iar s'aii  
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„ încredințat că, cel ce se duce departe să tale. 
frunqă de dafini, nu mai află în ogorul sii rai 
de secerat. 

Din acestea a resultat pentru tâtă Germania, 
de la împărat până la pârcălab, simplul calcul 
următor: că adică o prăjini de pământ bine 
arată şi bine semă&nată, în prâjma casei, este o 
cucerire mult mai mare, mai folositore ba şi mai 

glori6să, decât decimi de mii de pog6ne luate cu 

pustiire de la străini. 

Şi în adevăr, la ce mai poti servi acum cu-" 
ceririle? 

O-dini6ră, în timpii de barbarie, răsbotul îşi 
avea, negreşit, fol6sele sale ca meserie. Când se 
cucerea o ţsră străină, biruitorii îşi împărțeau 
între dinşii pămenturile, avuţiele, femeile; ei 

robeaii pe bărbaţi şi "i sileau să “i hrănescă prin 
munca lor. 

Osebit de acâsta, cei cari pe atunci mergeau 
"la răsboiu, adică; ostaşii de meserie, erai pugini 

la număr; pe când dinşii se băteau, alţii lu- 

crai a-casă pământul şi pregăteai pentru toţi 
hrana, 

Astădi nu mai este aşa. Deşi răsbotul de- 
ștâptă ancă instinctele cele rele ale omenirii, 

omorul, jafurile, incendieie şi pustiirile, dar nă- 
ravurile moderne punii la t6te acestea 0 mar- 
gine. Cucerirea nu mai este o plaşcă, precum 

9q4*
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se. dicea, pe atunci; ea sa prefăcut acum în 
aneziune. 

Negreşit, că astădi âncd se poti „dobândi 
provincii şi cedări de teritoriii, printr'o bătălie 
câştigată, tot aşa de bine ca şi printro simplă proclamaţiune, însogită de Greşi-care terorism. 

Nimic mai lesne de făcut, când norocul ajută; dar jarăşi nimic maj lesne de desfăcut. Câţi-va ani dupe cuceririle lui Frederic cel mare, Fran- cezii erai în Berlin ; Şi câță-va ani dupe ale lui Napoleon cel mare, Prusianii erai în Paris. 
Un lucru cu mult maj anevolos acuma pen- tru un Stat 6re care, este de a "ŞI întrupa 0 provincie în mo durabil. O astfel de operaţiune nu, se pote executa decât în timpi de secoli, prin amestecul locuitorilor cari, în ori ce cas, trebuie luaţi cu încetul, cu binişorul, respectându-le mai ântâi ideile, năravurile, obiceiurile şi prejudi- cățile, ca să se înduplece şi să se preschimbe | cu timpul. 

Alt-mintrelg învingătorul nu face alt-ceva decât a ţine cât-va timp în sclavie un număr mai mult sâi maj Pugin însemnat de învinşi, cari la ori-ce moment favorabil sunt gata a se desrobi şi a se deslipi de corpul Statului cu- ceritor. 

Socotâscă dar ori şi cine câtă bătaie de cap, câte chieltuiely Şi câtă Stăruinţă cere astădi cea mal m&runtă cucerire; pună într”o cumpănă 
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Omenii şi banii ce trebufescii sacrificați cu răsbo- 
iul, spre a obţine un aşa, anevoios şi nestatornic . 
resultat ; iar în cea-l-altă cumpănă grămădescă 
folosele ce ar aduce acelaşi 6meni, aceiaşi bani, 
aceiaşi bătaie de cap şi aceiaşi stăruinţă, dăcă 
ari fi depuse la perfecţionarea industriei şi a agri- 
culturei Statului. 

Nu avem nici o înduoiâlă că dintr'o astfel 
de cumpănire va resulta pentru toți convingerea 
că regii şi impăraţii cari se află astădi în capul 
Statelor europene nu sunt 6meni aşa lipsiţi de 
calcul, de omenie, de prudenţă, de înţelepciune 
şi de amor propriii, spre a întreprinde de la sine 
un răsboiu fără de scop, si a se îndupleca la 
avânturile neraţionate ale unei părți minime din- 
tre supuşii lor. 

Sâmbătă, 4/,g dechemvrie; 1876. 

VIII. 

NARELE BOLNAV AL ORIENTULUI 

Fiind-că tâtă, Europa de Turcia numai se o- 
cupă, suntem datori să ne ocupăm şi noi de 
dinsa, | 

Anul care expiră a arătat că acest Stat se 
află în oposiţiunea, cea mai vădită cu spiritul şi
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cu esenţa tuturor Statelor mari şi mici ale Eu- 
ropei. - | | 

In acest an, Turcia a debutat printr'un fel 
de bancrută, care a produs mare emoţiune pe 
plecele cele mai puternice ale Occidentului, în 
Englitera, şi în Franca. " 

Dupe aceia a venit o succesiune de detronări 
şi de măceluri în conacele sultanilor şi vizirilor. “ 
In acelaş timp, ucişii şi ucigaşi! din Constanti- 
nopol săvârşaii pe rond alte şi mai culpabile 
măceluri printre nisce poporaţiuni laborise ale 
imperiului şi tot-de-o-dată căutaii a masca, Europei 
crimele comise. 

Avem apoi să înregistrăm un răsboiu de şese 
luni, susţinut cu puteri îndecite, în contra, a două 
mică poporaţiuni cari se luptară pentru dreptu- 

„rile omenirii în contra. celei mai 6rbe sălbătetii. 
Tote puterile Europei civilisate priviră aceste acte 
spăimântăt6re cu acea mirare, plină de nehotărire, 
ce arii încerca membrii unei adunări de 6meni 
de omenie, cari arii ved6 de-o-dată, pe unul dintre 
dinşii comiţend acte migelesci. | 

Toţi arii sta atunci la înduoială şi: s'ari în- 
treba : — „Ore a înebunit cutare ? S6ii că noi ne 
făceam ilusiune asupra, onestităţii lui2% 

Cei cari până atunci îi fusese mai favora- 
bilă, mai amici, n'arii cuteza de-o-dată a, se lepăda 
de dinsul; dar "1 ari cam ocoli. 

Cel cari de mai nainte aveau asupră/i. 6re-  
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care bănuieli, totuşi, din consideraţiune către ve- 
chiul amic, n'arii cuteza âncd să "i! mustre şi să 
1 străşnicâscă precum i sar căd6. 

Jată cum ni se presentă situaţiunea Impe- 
riului otoman în cursul anului 1876. 

Mai nainte, în curs de ani îndelungi, Pârta, 
însăşi a avut pudbrea s6ii bunul simţ, a, “și aco- 

"peri, pe cât putu, slăbicăunile şi defectele. stand 

umilită la glasul puterilor creștine, şi cunoscând 

Și temerile ce inspira distrugerea ei, ea sciu să 

'Şi câştige bună-voinţa, şi protecţiunea statornică 
a unora din ele. . 

Când Turcia a fost amenințată în integrita- 
tea ei, porţiunea cea mai civilisată a Europei 

apusene, Englitera, Franca şi Italia, ai alergat 
in ajutorul €j, aii luat semi-luna subt ocrotirea 

lor, şi "și aii vărsat nobilul lor sânge pentru apă 
rarea stâgului lui Mohamet! 

Fost-a 6re acea, generdsă urmare un învăţ 

profitabil, un îndemn spre bine pentru guvernul 

turcesc ? 
Din contra. De atunci în câce, de câte ori 

el- ma stat.cu totul adormit în lenevireai obici- 

nuită, momentele'i de trezvie le a, întrebuințat 
numai spre a inventa mijloce in directe, tertipuri, 

pentru a scamota şi buna credinţă a Europenilor 
Şi făgăduinţele de indreptare ce dase protecto- 

"rilor să.. 
Trek-deci de ani trecură de la ultima pace,
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plină de făgăduințe de dreptate, şi totul în Turcia 
se află âncă în starea cea, durerdsă, cunoscută 
acum de t6tă lumea, şi dată de gol în anul 1876 
de însuşi guvernul turcesc. EL arăţă Europei, lim- 
pede şi curat bancrută, detronări în harem, uci- 
deri de ministrik şi de agenţi consulari, măceluri 
şi pustiiri prin provinciele creştine cele mai îm: 
bilşugate, lipsă totală de autoritate morală, cru- 
dimi, barbarie Şi făcărnicie pretutindeni. 

| Spectatorii unei aşa triste şi sângerâse dra- 
me aii avut, timp: îndestul: ca: să: -judice, să în- 
cerce şi să pipăie pe actorul, pe făptuitorul ei. 

Şi cu tâte aceste el cuteză să presente Eu- 
ropei, în ultima: scenă a oribile sale - representa- țiuni, Constitufiuniea otomană, care "nu este decât o naivitate odi6să, --prin- care culpabilul, dovedit din tâte părţile, speră să imat amăgescă pe judi: 
cătorii să. .. iza Ea 

„Opri-se-va şi acum Europa, dinaint temerii necunoscutului, în resolvarea, cestiunii: orientale? 
„Şi ce pâte fi acel necunoscut aşa de spăi- 

mântător ? Ea a 
„T6te puterile vecine cu Turcia ai declarat acum că ceri, nu “măriri de teritorii, ci numai garanţii positive spre a nu; mai av6 spectacolul barbariei în coprinsul continintelui european. 
La acâstă declarare, prin ce le răspunde Turcia? Prin: Constituţiuneă imperiului otoman, de 
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care nimeni în Europa n'a putut'o citi fără a zîmbi şi a da din umeri. - | 
Deci, pe o astfel de garanţie, nimeni, cu drept cuvînt, nu pune nici cel mai mic temetu. 

„Dar, pe de altă parte, Pârta declară că nu pâte şi nu voiesce să dea, altă chezăşie. 
Întru acest unic punt făgăduinţa”! este sigură, 
Constituţiunea ei este, pentru dînsa ca şi 

pentru t6tă lumea, o amăgire, o spoială fără te. - 
meiu. Dar ea spune curat puterilor europene că, 
decă ele nu se potii mulţămi cu acestă amăgire; 
apoi ea, Porta, nu se simte în stare morală şi 
materială a face mai mult decât atâta, 

Din acesta resultă că ori-ce combinaţiune ar 
găsi puterile Europei, în care ar intra ca un 
factor guvernul otoman, este o ilusiune care se 
va disolve chiar prin natura elementului corupt 
Şi corosiv al factorului principal. | 

Noi credem că aceste idei ai pătruns astădi . 
în tâte cercurile diplomatice ale Europei şi că 
nouele prelungiri care se facii pentru a se da o 
Soluţiune cestiunii, sunt termene luate, în parte 
cu 6re-care speranță, că se vorii înţelege asupra 
unei combinaţiuni mai raţionale, mai temeinice 
decât acela, în care imperiul turcesc sar ames- 
teca, ca un disolvent. 

Dar, fi-va anul 1877 acela în care vorii a- 
junge de îndată, puterile a se înţelege asupra 
acestei noue combinaţiuni ? |
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Jată ceia, ce, din nenorocire, nu ne este per- 
mis a afirma; căci, deşi în realitate, puterile 
europene unite arii pute realisa îndată o consti: 
tuire a peninsulei. Balcanice, pe baza naţionalită- 
ților, totuşi vedem că până acum fie-care din ele 
se simte slabă, în sînul forţei sale, din causa 
lipsei de înţelegere asupra acestei întocmiri. | 

"O situaţiune ca acâsta explică neîncetatele 
prelungiri de până acum şi ne insuflă temerea! 
că, şi de rândul acesta, imperiul otoman îşi va 
dâtori prelungirea existenţi sale în Europa acelei 
neîntemeiate sfieli reciproce ce 'Şi arată puterile 
creştine în relaţiunile lor politice, pe când, în 
consciinţă, toţi capii de Staturi şi toţi consilierii 

„ cabinetelor sunt uniți în credinţa că prelungirea, 
domnirii Turciei în orientul Europei este o .rană 
fără vindecare, în mijlocul căria va, trebui nea- 
părat să se înfigă scalpelul. 

Atâta mai adaogem. Medicii cari din compă: 
timire, din lene s6ă din gelosie de meserie între 
sine, daii di dupe qi spre a face o imputaţiune 
ce nu se pote delătura, sunt 6meni fără milă | 
câtre însuşi bolnavul, fără pricepere de al lor: 
propriii interes; căci tot-d'auna corpul curăţit de 
răni şi însănătoşit este pentru fie-care de folos, 
jar cel bolnav cade mereii că o năpaste asupra 
tuturor. 

Mercuri, 20 dechemvrie 1876 (10 ianuarie 1577). 

————— 
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IX. 

„0 CUGETARE POLITICĂ“ 

10 

Ingrijarea fir6scă ce a coprins minţile tutu- 
Tor în gravele împrejurări ale situaţiunii actuale 
a provocat la, noi, ca şi aiur6, păreri diferite a- 
supra soluţiunii ce sar cuveni cestiunii orientale, 
şi. în parte, asupra purtării ce are a păzi Ro- 
mânia în eventualitatea unei înteţiri a conflictu- 
lui politic din peninsula, balcanică. ” 

Până îu dioa de adi, în curs de vre o dece 
luni, petrecute sub dogorâla primejdi6să, a focu- 
lui ce ardea la vecini, nimeni. n'a putut să afle 
vre un defect, vre o incorecţiune în linia de con- 
ducere ce aii păstrat poporul şi guvernul român. 

Cea mai deplină neutralitate, cea mai strictă, 
nepărtinire arătate către luptătorii de peste Du- 
năre, fie dînşii martiri s6ii călii, ai dat pipăite 

"dovedi despre statornicia cu care Românii sciii 
a se ţine sub scutul politic ce puterile europene. 

ai întins asupra lor, de la tratatul din Paris în- 
coce, a 

- Cât de mult ei preguiescii acestă, posiţiune 
neutrală, pe care noi toţi am dori s'o vedem con- 
frmată printrun act diplomatic definitiv, acesta 
Românii ajii manifestat'o şi mai deună-di, în mo-
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mentul când, pe năaşteptate şi ?n urma unei ne- 
întrerupte pasivităţi care fusese aşa de favora- 
bilă, Porţei, Românii s'au trezit dinaint6 unei 
violente cercări din partea guvernului otoman d'a 
le rădica drepturi chezăşuite lor de secoli. . 

Indignaţă d'o aşa necalificabilă lipsă de sim: 
ul moral al -Tecunoscinţei şi de tactul politic 
cel mai rudimentar din partea 'Turciei, Românii 
sai mărginit a protesta cu tărie şi demnitate 
în contra atacului, şi âncă o dată, cu însutită 
insistenţă, ai invocat scutul tutelar al neutrali- 
lităţii lor şi al inviolabilităţii dreptului lor politie. 

Penă la acest punt, suntem încredinţaţi că 
toţi bărbaţii de Stat. ai României stai întrun 
perfect, acord, Şi că numai inamici. aj naţionali- 
tăţii române ari fi putut sfătui o purtare mai 
pugin prudentă, s6ă mai puțin demnă, 

Aşa dar. ce s'a făcut p6n'acum, bine sa 
făcut. 

Cestiunea, se complică ânsă fâte tare, — mai ales în urma ultimelor apucături agresive ale 
guvernului otoman, — dâcă cumva, în loc d'a se 
Tesolve printr'o împăcăuire generală , conflictul 
oriental ar ajunge în curând să'şi caute o solu- 
țiune în sorții armelor, 

In asemenea cas, ce cale are să urmeze Ro- 
mânia, ? 

Ca teritoriul ei să fie respectat de către pu- terile înconjurătâre ce ari intra în răsboiu, nu pste 
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îi speranţă. Pămenturile României sunt din ne- 
fericire trecăt6rea, firesc, a celor ce apără s6i a- 
tacă pe uscat peninsula balcanică. 

Odini6ră, pe când împărații din Roma dispe- 
rase de a put6 păstra o provincie romană pe 
malul stâng al Dunării de jos şi a ţine piept, pe 
şesurile meridionale ale României, ordelor de har- 
bari cari năvăleaii despre nord, acele late şi mă- 
n6se câmpii rămăsese pustiite de locuitorii lor. 
Impărați! îşi trăsese legiânele de ostaşi dincolo 
de Dunăre, Şi bieţii coloni, cari nu se înduraii să 
părăsâscă cu totul noua, lor patrie, se pitise prin 
ascundăturile Carpaţilor. 

Să notăm acest fapt, pe care sar put6 baza 
teoriile unei politice disă „tradiţională a Latinilor 
de la Dunăre“, 

"Să distingem ânsă bine şi să recunâscem că 
numai lipsiţi de apărătoră lor armaţă, pe cari te- 
merile egoiste ale împăraţilor îi strămutase din- 
colo de Dunăre, colon scii plugarii romană se re- 
traseră .spre Carpaţi, lăsând şesurile pustii în 
preda barbarilor. | 

De câte ori, mai târdiii, acei coloni, reîntorşi 
pe şesuri, ai avut în mână o armă, sâi- o ar- 
mată cu care să se pâtă apăra în contra cotro- 
tropitorilor veniţi de peste Dunăre, de peste Nis- 
tru, sâi de peste Carpaţi, istoria ne dovedesce 
că ei sai luptat voiniceşte, singuri când aii pu: 

.
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tut, alături cu aliaţi mai puternică, când mijl6- 
cele le erai mai slabe. 

Numai atunci, când colonii latin din orce 
timp. nai mai avut printre sine ostaşi romani, 
numai atunci aii fugit. să se ascundă cu mânele 
gole, în munţi, de'câte ori, la câmp se vesteai 
năvăliri de duşmani. | 

Ac6sta este tradiţiunea politică, a, coloniei ro- 
mane de la Dunăre, demnă şi glori6să une-oii, 
tristă şi umilită în alte rânduri, . 

Cestiunea este de a Sci, în care din aceste 
doue fase ale existenţii sale se află astădi naţiu- 
nea română. 

Ne am înălțat în cursul timpilor, până la 
originile naţionalităţii n6stre, cu scopul da pune pe public în posiţiune d'a prețui, în mod mai com: 
plet, linia de conducere tradiţională a Statelor ro- mâne şi mijlocele de acţiune de care ele aii dis- pus la diferite epoce, Ş Deca, cine-va, voind să'şi dea, sâma despre rolul politic al Românilor, şi să tragă dintr'insul învă 
țături pentru present, sar mărgini întro analisă amenunţită a purtării voivodilor fanarioți, a bole- rilor munteni şi moldoveni din. secolul al XVIII, când Principatele erai ajunse la, cel maj trist grad de slăbiciune, declarim că acela nu pâte a- 
junge decât la, soluţiuni conforme cu starea tim- pilor de care s'a ocupat. 
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El va, perde cu totul din vedere timpii an- 
teriori, secolii îndelungi şi ades6 glorioşi în care 
statele române se aflaii într'o posiţiune mult mai 

analogă cu aceia, a României de astădi ; am pute 

dice chiar că nu tot-d'auna străbunii noştri ai 
dispus, spre a lor demnă apărare, de mijloce ca 

cele ce ne stai a-mână în present. 

Şi cu tâte acestea, prudenţi până unde se 
cade, ei n'aii. împins prudența până la, umilire, de 

câte ori ai simţit că binele viitor al ţării le im- 
punea datoria de a se înfige în luptă şi a nu sta 

tupilaţi, fugind cu inimă, codace din ochii străi- 
nilor ce călcase în ţgră. 

Aceste consideraţiuni asupra, secularei acţiuni 

politice a Românilor le am cules din istoria na- 

țională, ca să înt6mpinăm cu dinsele argumen- 

tele pe care, tot din istoria naţională, le produce . . 
-autorul unei broşure întitulată O cugetare politică, 

1877, spre a întemeia pe ele, Gre-care povăţuiri 

ce dă naţiunii române, în casul unei călcări a te- 
ritoriului nostru de către armate străine, pornite 

în răsboiul oriental. Na 

Dupe ce autorul acelei broşure cercetsză di- 
feritele căi ce sarii deschide atunci dinaint6 n6s- 

tră, şi dupe ce desvâltă, cu un netăgăduit talent 

de expunere, tâte nevoiele ce ai avut a suferi 

țările române de la politca şi de la, oştirile Ru- 
siei, precum şi tote pericolele la care ambiţidsele 
planuri ale imperiului slavon de la Nord expunii
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pe națiunea română, dupe ce a presentat acestea 

“sub colorile cele mai sphimântătâre, apoi de-o- 

dată, îşi curmă, cugetarea . politică, prin câţe-va 

frase în care mintea, cititorului cată în deşert o 

soluţiune practică şi demnă, un mod de acţiune 

conform cu putinţa reală şi cu tradiţiunea, secu- 
lară a politicei românescă. | 

Deşi ne propunem a reveni asupra câtor-va 
alte idei din acestă însemnată broşură, care idei 
sunt atingătâre de starea generală a peninsulei 

balcanice, am socotit că mui mult importă pen- 

tru noi Românii ca să răfuim mai ântâi cu dinsa 
semile politicei naţionale. Da 

lacă, dupe cât putem înţelege, sfatul ce ”] 
dă autorul, Statului român cel cu cinci miliâne 
de locuitori,. cu 60 până la 100 mii de ostaşi, cu 

„un budget de 18 şi de 14 mili6ne consacrat pe 
tot anul oştirii. El se resumă în următârele cu- 
vinte : 

„ldea care ni s'ar păr6 mai nemerită ar fi de a nu 
încuragia prin atitudinea şi prin cuvintele nostre nici pe 
Turci, nici pe Ruşi; a nu arăta nici unuia, nici altuia, 
nici simpatie, nici antipatie; a păstra, cum sai rostit 
corpurile legluitore, neutralitatea n6stră, o neutralitate 
adevărată, iar nu o neutralitate cu meşteşuguri; a nu 
înlesni nici împledeca, trecerea; far în cas de trecere, fie 
a unula, fie a celui-lalt. să protestăm sus şi tare dina- 
intea Europei în contra, violăril teritoriului nostru şi să 
ne reservâm acţiunea pe viitor, velrăgend armata nostră 
din ochii trupelor străine . . . . -; să ne manifestăm do-
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rințele şi speranţele, ca să obligăm pe Europa să ne ga- 

ranteze pe viitor acea neutralitate de care aven atâta, 

' trebuinţă, și care îl este chiar și el atât de necesară“. 

Nimeni nu tăgădulesce fol6sele neutralisării 

absolute a teritoriului României, la, care cu toţii 

aspirăm ; dar unicul mijloc de a o dobândi este 

6re acela pe care 7] lauă rândurile de mal sus? 

Neutralisarea politică a unui Stat este ca un 

fel de inviolabilitate, de adăpostire consacrată, 

ce se acordă de alte Staturi mai puternice unui 

element vita! al societăţii, a cărui existenţă, în- 

temetată mai mult pe vigârea lui morală decât 

pe forţele'i materiale, merită a fi respectată de 

toță ca, folositore tuturor. 

Nu unui corp sterp şi degradat, nu unei na- 

țiuni ce se condamnă de sineşi la o umilitore 

inacţiune, va, veni cui-va gândul săi acorde pre- 

rogativa neutralisării. 

Oră ce ar dice autorul broşurei, alta, e stima 

ce câștigă în opiniunea tuturor Statul a cărui 

armaţă a fost bătută în luptă de una mai pu 

ternică s6t chiar a fost silită să'şi depună ar- 

mele dinaintea, unui inamic norocos, şi alta e pă- 

rerea, ce'șă facii Gmenii și cabinetele despre o ţâră 

care, dupe ce a cheltuit : miliâne în timp de 20 

de ani cu formarea unei armate, '$0 ascunde în 

munţi la vreme de pericol şi o retrage dinaintea 

inamicului cu care nu cutâză a se măsura. 

Autorul broşuri, căruia, îi place aşa mult 

III..25,682 
25
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aşi aduce aminte de unele din evenimentele is- 

torice, să ne spună dâcă cum-va aqi România da. . 

toresce propăşirea ei politică fugilor periodice la 

Braşov ale bolerilor, sâi dâcă o datoresce ace- 

lor câte-va, .picături de sânge românesc, pe care 
Vaii vărsat cu vitejie pandurii lui Tudor şi pom- 
pierii din D6lul Spirei ? | 

Nu fugind la Braşov şi. adresând când arz- 

mahzaruri Porţei, când plecate jălbi la împărații 
din Petersburg şi din Viena, s'a, deşteptat simţul 
naţional al românimii şi s'a ridicat poporul ro- 
mân la stima, şi la încrederea ce "1 aii arătat'o 
puterile europene în timpul nostru. 

Ele s'a încredut în noj, fiinâ-că ai vădut 
că noi scim âncă să udăm cu sângele nostru pă- 
mântul strămoşesc, când este trebuință, de a 7] 
apăra, 

Ele aă simţit că timpii de umilinţă al seco- 
lului al SVIIIIe aii trecut pentru Români, şi că 
el sunt gata a relua firul tradiţiunilor din secolii 
anteriori, şi a redeveni un bulevard al culturei eu- 
ropene în Orient, 

Acestea pare a le fi uitat autorul broşurel. | 
Cugetarea "1 politică pune în cumpăna politicei ro- 
mânesci numai rolul Domnilor fanarioți şi bole- 
rilor de sub domnirea lor. Noi îl rugăm să "SĂ 
înalțe privirile mai sus, — şi cu atât mai mult, 
cu cât ne arătă că pâte 's'0 facă, — şi negreşit
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va ved6 mai limpede că nu ni se mal cade adi 
a fugi la Braşov. 

- Bă fugim la Braşov ? . „ Autorul dice nu- 
maj să ne ascundem în marfă; dar să ne ascun- 
dem cu armata nostră întregă. 

Lăsând acum la o parte: consideraţiunile de 

demnitate naţională pe care le am expus până aci, 

îl mai întrebăm âncd dacă s'a. gândit serios la 
la putinţa d'a realisa idea sa. 

Să presupunem că intră în ţeră o armată 

străină, cu care nu voim nici a ne lupta, nici a 

ne înfrăţi ; atunci ni se dice: — „Ascundeţi Cu- 
rend armata vâstră în "munţi ! je 

Dar străinii sciui bine că avem şi noi o f&- 
“râmă de vre 60 mil ostaşi; credeţi că ej, luând 

în stăpânirea lor ţ6ra părăsită de firescii ei apă- 

„rători, se vorii mulţumi a trăi într'iînsa, la câmp, 

lăsând în dosul lor, la munţi, : pe ostaşii noştri 
români ? 

Nimeni mar pute fi atât de naiv încât să 

nu bănui6scă în ce pericol sar afla, când, prin- 

tr'o schimbare a politicei, acea armată română . 

ar crede de cuviinţă a, eşi din-vizuinele sale mun- 

t6se, spre a conlucra cu antagoniştii puterii care 

ar fi ocupat şesurile părăsite ale României. 

Spre-a înlătura o asemenea primejdie, străi- 

mii cotropitori vorii prigoni dar îndată prin mun- 

ţi! României :pe ostaşii noştri cel furişață şi a- 

cești -ostaşă, având statornica hotărire a nu se 
25*
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bate, ca să satisfacă Cugetarea politică din bro- 

şură, se vori tot trage înapoi până ce într'o di 
“vori ajunge la hotarele României. 

Aci, venim şi noi a întreba pe autor: — Ce 
aii să facă atunci cei 60 mii de ostaşi români? 

Să fugă la Braşov ca bolerii din timpii Fa- 
narioţilor ? 

Şi acolo la Braşov, ce vorii găsi ei? Amici 
s6i inamici ? In ori ce cas, 6meni cari îi vorii de- 
sarma, şi “i vori: despregui ! 

lată unde se înfundă, dupe noi, Cugetarea 
Politică. | 

Arată-ne ea vizuina unde să se pâtă as- 
cunde, fără d'a. fi dibuită, o oştire formată cu 
mari cheltuieli în timp de 20 de ani; arate-ne 
pescerea fantasmagorică unde, ca în basmele orien- 
iale, s'ar put6 face nevădut tot poporul nostru, 
în timpul luptei; arate-ne mai cu s6mă regiunea 
misteri6să în care națiunea română s'ar pută stre- 

„cura neintinată de umilirea, fugei Şi din care ar 
puts reveni dinsa dupe luptă, cu tâte drepturile 

_€i din trecut; arate-ne tote acestea, şi atunci ne 
vom pleca capul dinaintea prudentei înţelepciuni 
a Cugetărit politice Gin 1877. 

Altmintrelea, noi vom susţine că tipograful 
a greşit data cu un secol pe coperta acelei bro- 
şuri. Ea de sigur se aplică la anul 1777. Vom 
reveni în curend asupra altor idei, care şi acelea, 
tindă dupe noi, a dovedi anachronisme, atât în
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privinţa situaţiunii Statului român, cât şi în a 
stării actuale a, popârelor de peste Dunăre. 

In'ori ce cas, d'o-cam-dată, întorcând frasa, 

lui Macauley, cu care se începe aşa de frumos 

broşura în cestiune, vom dice că dâca „s'aii vă- 
dut timpi când hotarele naturale ale ţărilor ai 

fost înlocuite prin hotare morale“, apoi de sigur, 

urmând poveţile politice ale autorului broşurei, 

armata şi națiunea română, împinse fiind, în fuga 

lor ruşin6să, a trece peste hotarele naturale ale 

țărei lor, s'arii expune a călca tot în acel moment 

şi peste hotarele morale ale stimei ce ele până 

adi ai isbutit a'şi atrage în lume. | 

Să căutăm mai bine a ne ţine cu tărie, sub 

tote privirile, în adevăratele n6stre hotare. 

Joi, 9/2. fevruarie, 1877. 

X. 

„0 CUGEPARE POLITICĂ, 1877“ 

20, 

Luim karăşi în mână broşura anonimă înti- 

tulată O cugetare politică, 1877; şi o “luăm de 

astă-dată cu scop de a cerceta d6că nu cum-va,. 

în privinţa stării generale a Orientului, autorul 

ei nu se amăgesce tot atâta cât asupra liniei 'de
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purtare, în care el voiesce să împingă în viitor. 
pe națiunea română. 

Este de mirare a ved6 cum un precuitor aşa 
fii al faptelor. politice şi al intrigelor diplomatice 
din secolii şi din deceniile trecute, a putut; ajunge 
cu gendul la o soluţiune aşa, de pugin practică 

- ca aceia pe care ne o recomandă, | 
Acestă, constatare o vom put6 face anali- 

sând apreguirile sale asupra spiritului care domne- 
sce printre locuitorii de peste Dunăre, şi vom: 
ved6 atunci cum, dintr'o abatere de la, realitatea 
faptelor în acestă privinţă, decurge o întregă si- 
stemă de politică înapoiată, şi eronată a penin- 
sulei balcanice, care vine de se înfundă într'o 
povaţă, pe care noi am doveâit'o ca, nerealisabilă,. 
adică aceia de a fugi cu oștirea, n6stră la, munță, 
în casul când Ruşii şi Turcik arii pătrunde la noi 
în țâră, spre a se bate unii cu alţii. 

Scopul acestei fricâse manevre ar fi, dupe 
părerea autorului, de a -sili pe puterile Europei 
să ne acorde neautralitatea n6stră. 

Causele ei ari fi intenţiunile ambiţi6se şi 
cucerit6re pe care le hrănesce de secoli marea na- 
ţiune slavonă de la N ord, şi care facii ca existența, 
imperiului otoman să fie o necesitate, pe cât timp 
poporaţiunile creştine ale acestui imperii slâbă-. 
nogit nu vorii fi în stare a se aparține lor însele. . 

Acest drept, de a, se aparţine lor însele, au- 
torul concede că puterile Europei *] a recunoscut.
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numai Grecilor şi Românilor, şi acâsta ai făcut'o 
pentru că aceştia, „aii deşteptat în cabinetele oc- 

„cidentale simpatii mai vii, pentru că ei pe de o 
„parte ai dat dovedi (intre anii '1821 şi 1856) 

„de o aptitudine mai mare pentru civilisaţiune, 

„Şi pe de alta, fiind-că sunt de gintă diferită de 

„familia slavă. Europa a fost bucurâsă săi vedă 

„luând o desvoltare mai răpede ca să devină. 

„representanţii ideilor occidentale în Orient, să 

„devină baza pe care să se pâtă întemeia edifi- 

„ciul politie cel noi în Orient, să fie chiagul 

„unei confederaţiună ; politică, justă şi salutară, 

„atât pentru tâte poporele Oriintului cât şi pen- 

„tru echilibrul european“. 
Observăm mai ânti, întrun mod inciden- 

tal, că autorul pune pe națiunea română, până 

la anul 1821, pe acelaşi linie cu Bulgarii, cu 

Bosniacii, cu Herzegovinenii, dicând şi despre 

dînsa:că Europa "i a recunoscut dreptul de a, se 

aparține, ca şi când nainte de anul 1821 Româ- 

nii ară fi fost simple raiale turcesci şi ţera lor 

paşalik, ca şi când ei nu 'şă arii fi aparținut 

- tot-Vauna şi era lor nu “Şi ar fi avut chiar în 

timpii cei mai nenorociţi, Domnii și administra- 

ţiunea ei separată, La ce re trebuie să atribuim 

acestă uitare a posiţiunii pe care tot-dV'auna a 

ocupat'o România? Să lăsăm ânsă aceste am&- 

nunte ce ne descoperă o premisă cu desăvârşire 

eronată — şi: se scie la; ce conclusiuni ducii. premi- .
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sele greşite — spre a ne ocupa, numai de poli- 
tica generală a peninsulei, astfel cum o tratză 
autorul. - 

Este evident, dupe liniile reproduse mai sus, 
că autorul vede unica scăpare a Orientului euro- 
pean într'o confederaţiune care singură, pâte reda 
un echilibru statornice Europei. 

Şi noi am fost şi suntem pentru confedera- 
ţiunea orientală. Întrebarea ce provâcă ânsă au- 
torul broşurei este de a se sci care a-nume po- 
pore 'vorii forma, acea, confederaţiune, al cărui 
chiag ai să fie Greci! şi Românii, aleşi de pute- 
rile europene spre a pune basa edificiului celui 
noii în Orient? 

Cu câte-va rânduri mai sus, autorul pare a 
Spune că cabinetele occidentale mai destulă sim. 
patie pentru gintele de familie slavă, spre a le 
chiăma, şi pe ele în acest concert ; deci, urmând 

„tot mereă a le ţine depărtate de simpatia lor, 
acele cabinete lasă câmp liber Rusiei de a con: 
duce, prin idea slavismului, pe acele pop6re, în 
sînul cărora tot autorul nostru recunbsce că „a. 
„pătruns acum adâne spiritul de naţionalitate şi 
„de patriotism, ce înloculesce la ele, în momentul 
„de facă, vechiul legământ religios al creştină- 
„tăţii, al ortodoxiei, singurul drapel în jurul că- 
„Tula se stringeat odinisr popbrele creştine din 
„Orient“, | - 

Aşa, dar, idea, de naţionalitate, de patrie, a;
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răsărit şi s'a înculbat astădi, în mod puternic 
printre popârele slavone de peste Dunăre. Auto- 
rul recunâsce acest fapt, chiar de la începutul 

scrierii sale. Ş'apoi el ne arată că de aceste idei, 
Rusia singură, urmându'şi groznicul ei plan de 

cotropire a Orientului, . profită stimulând patrio- 
tismul Iugo-Slavilor, pe când puterile occidentale 

se sfiescii de acest noi spirit patriotic al popora- 
țiunilor slavone din 'Turcia şi aştâptă, cu răbdare 
ca el să dispari de sineşi, şi ca acele popâre să 
ajungă în stare a se aparţine lor însele, pentru 

ca în urmă să participe şi ele la confederaţiunea 

orientală. 
Dar re nu ne isbim aci de un cerc vicios, pe 

care însuși autorul ']-a încins în jurul politicei 

sale oriintale ? : E 

lată cum se exprimă asupra roluiui în care 

volesce a perpetua, existenţa imperiului otoman, 

facă cu tendenţele Slavilor de sub jugul turcesc: 

„Pe cât timp va exista idea că disoluțiunea, impe- 

riulul otoman ar av6 drept resultat a mări şi mal mult 

puterea Rusiei şi că poporaţiunile slave dintr'acest im- 

periă nu sunt âncd în stare a se aparţine lor însele, 

6menii de Stat a! Europe! voriă fi unanim! a căuta să 

găsescă mijlâce de a prelungi gilele imperiului otoman, 

şi, de va fi necesar, puterile occidentale nu se vori da 

înapol nici chiar dinaintea unel acţiuni ca cea de la 

1851 (72); rivalităţile și geloziele vori tăcea tot-d'auna 

dinaintea temerilor ce inspiră ambiţiunea de predomnire 

a unei puteri cu exclusiunea celor-l-alte.
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„Acestă stare va dura penă ce poporaţiunile slave 

ale Turciei, mal bine inspirate și mal luminate asupră 

adevăratelor lor interese, voră put presenta o soluțiune 

care să pâtă fi realisată fără pericol pentru echilibrul 

politic“. : 

Citind aceste rânduri şi confrontându-le cu 
cele dise mai sus în privinţa, deşteptării consci- 

inței naţionale la Bosniaci, Muntenegreni, Croaţi, 

S6rbi şi Bulgari, ne întrebăm, cum re se va, 

pute descurca, vre o dată politica Orientului? Care 
poti! fi 6re, dupe părerea autorului, mijlâcele de 
a inspira mai bine şi de a lumina asupra, adevă- 
ratelor lor interese pe poporaţiunile slave ale 
Turciei? 

Dupe chipul nostru de a. vede lucrurile, un 
popor, care, dupe un jug secular, a recâştigat, 
consciinţa, sa naţională, acela este de sineşi bine 
inspirat; el se lumineză însuşi asupra adevăra- 
telor sale interese; el este în stare a se aparţine 
sie însuşi. 

Tot cam astfel aii cugetat şi cabinetele eu- 
ropene când aii acordat simpatia şi ajutorul lor 
Grecilor spre a 'şi recăpăta independența. 

De ce re arii măsura ele dreptatea cu alt 
cântar poporaţiunilor slavone de peste Dunăre? 

Şi comiţând ele o asemenea nedreptate, nu 
este Gre evident că n'arii face alt-ceva, decât a, 
lucra în folosul ambiţiunilor panslaviste ale im- 
periului rusesc, cu mai multă energie decât însăşi
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diplomaţia cabinetului din Petersburg şi decât 

propaganda comitetelor panslaviste din Kiev şi 
din Moscova ? 

Despreguind și reprimând âreptele aspiraţiuni 

de independenţă ale popârelor iugo-slave, nu le ari 
răpedi ele d'a dreptul în bracele Rusiei, care li se 

deschidi purure cu blânde promisiuni? 
Diplomaţia puterilor occidentale a, preguit de 

mult acâstă cordă simţitore a politicei orientale. 

În răsboiul de la 1853, ea a lucrat şi a izbutit 
a înstrăina pe Sârbi şi pe Muntenegreni de la 

alianța Rusiei. , 
De atunci în câce, ea nu a perdut din ve- 

dere mișcarea, neîncetat propăşitore a supușilor 

slavoni ai Sultanului; şi dovedi despre acesta, 
“sunt chiar faptele pe care autorul broşurei le 

trece cu vederea, adică adâncul interes ce opini- 

unea, publică în “ţările apusane, în Franca şi în : 

Englitera, lar în urmă chiar şi Gmenii de Stat 

aii arătat în anul trecut Slavonilor, cu drept ră- 

sculați în contra barbarei şi nesocotitei asupriri 

a guvernului turcesc. 

-Pe ce dar să mai bazeză speranţa autorului” 

cum. că puterile occidentale „nu se vori da adi 

“înapoi nică chiar dinaintea unei acţiuni ca, cea de 

„la 1854 2% 

Ierte-ne autorul a “i spune că şi aci, ca în- 

tru cela ce privesce mijlâcele de acţiune actuale. 

şi îndatoririle politice impuse aqi poporului ro-
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mân, el se află rămas în urma curentului general. 

„Pe când bătrânii diplomaţi ai Engliterei, apă- 

rătoril tradiţionali ai autorităţii otomane în pe- 

ninsula balcanică, aii ajuns a declara că. guver- 

nul Sultanului nu mai pâte da chezăşii solide 
„pentru drepta administrare a poporaţiunilor” cre- 

ştine, singur autorul Cugetări politice a rămas 

visând regenerarea Orientului. prin 'Turci. 

Mergem pâte cam departe. Broşura, pare a. 

dice numai că Turcia este âncă' necesară spre a 

[ace educaţiunea politică a poporaţiunelor slavone 
de sub jugul ei. 

Ciudată sistemă de pedagogie. politică, este 

acela pe care ne aii descris'o, în vera trecută, 

diarele engleze, franceze şi germane. 

Acea sistemă a înspăimântat chiar şi pe di- - 
plomaţii' englezi. Fi-vom noi Românii mai tari la 

„fire, şi lucra-vom ca să întemelem prin purtarea 

.nâstră actele nesocotite ale Turciei ? E 
Deca, acâsța este ceia, ce ni cere de către 

autorul Cugetări politice, apoi noi vom răspunde 
că nici interesul nostru propriii, nici al Europei 
cecidentale nu este ca noi să urmăm într'astfel. 

Stabilirea, noului echilibru în Orient devine 
din di în di mai 'contradictorie cu perpetuarea 
puterei otomane. 

„Nu lu&m parte activă, cu popârele răsculate, 
dar nu suntem nici acela cari vom aduce nouă 
pedici acelui dorit echilibra. .
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"Să nu ni se câră dar ca, cu sacrificiul demni: 

tăţii şi putinţelor, pote chiar şi cu al vieţei nostre 

naţionale, să facem, mâne poimâne, treburile gu- 

vernului otoman şi ale aliatului s&ii, adică al na- 

ţiunii maghiare, care amânduoi aspiră a 'şi da 

mâna, pe dW'asupra apelor Dunării. 

Sâmbătă, 11/24 fevruarie, 1577. 

XI. 

„0 CUGETARE POLITICĂ, 1877“. 

30, 

„ Scirile tote sunt spre pace. Serbia 'şi a tră- 

mis solii la Constantinopol; de bună s6mă deci- 

dendu-se a trata chiar la Constantinopol,. este 

forte hotărită a închiăia pacea, Aceiaşi. hotărire 

având'o şi Turcia, pâte ânc5 mai mult decât Ser- 

pia, nu încape înduoială că numai o complicare 

extraordinară şi neprevădută ar put rupe d'o- 

"dată tratativele pacinice. Cea ce-confirmă şi mal 

mult asigurările de pace, este că nouii aleşi pen- 

tru Scupcină, — care & împins pe Serbia la răs- 

bolu—sunt în mare majoritate partisani ai păcii. 

“Muntenegrul din partei, dupe ce mai ântâi 

“a cam împotrivit de a trămite soli la Constan-
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tinopol şi a cerut să trateze la Viena, apoi la 

Cattaro, a trecut în cele din urmă şi “peste acest 
scrupul de amor propriii naţional, şi a trămis 
doui representanţă la, Constantinopol. 

Pentru ca, Muntenegrul să iea o asemenea de- 
cisiune, trebuie în adevăr să fie fârte aoritor de 
a închiăia pacea. Şi odată făcut pasul atât de ne- 
plăcut de a reveni asupra primului să refus, 
este anevole de admis că solii muntenegreni vori 
pleca de la Constantinopol fără a duce la Gettinie 
tratatul de pace. | 

Se va dice ânsă: — Bine, Serbia şi Munte- 
negrul închiăie pacea, dar Rusia? | | 

Ânt6i, pacea odată închiăiată între Turcia, 
Serbia şi Muntenegru, care ar mai fi raţiunea, 
pentru ca Rusia să declare răsboiu Turciei? Era 
de presupus că Rusia va alerga. în ajutorul consân- 
genilor şi coreligionarilor sti în luptă cu Turcia; 
când ânsă aceştia, închiăie .pace cu Turcia şi lupta 
încet6ză, în al cui ajutor ar mai av6 să alerge 
marea, naţiune şlavonă de la, Nord? 

Apoi. dâca însăşi Rusia n'ar dori pacea, nu 
numai dupe cum o arată în actele sale oficiale, 
dar chiar în cea mai deplină, şi intimă sincerita- 
te, 6re Serbia şi mai cu osebire Muntenegrul arii 
“merge la Constantinopol să trateze cu Porta? 
„» Nu dicem de loc prin acesta că cele două 
principate slavone din peninsula balcanică urmâză - 
întrun mod servil impulsiunea ce le dă Rusia;
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din contra, suntem convinşi de spiritul lor de in- 

dependenţă şi de demnitate naţională. Dar care 
este Statul, fie şi mult mai puternic decât Ser- 
bia şi Muntenegrul, care să se expună sorţilor răs- 
boiului cu un inamic superior lui în număr şi 
în mijlâce, fără să scie de cine va fi susţinut şi 

cine 71 va, scăpa de peire la cas de neisbândă? 

Serbia şi Muntenegrul aii început răsboiul în 

vederea a nouă şi mari avantagie şi în speranță 

negreşit că Rusia, intervenind cu imensele sale 

mijl6ce militare, le va asigura, acele avantagie. 

EX bine, cum re astăqi Serbia şi Muntenegrul . 

arii renunţa, la frumâsele speranţe cu care au în- 

ceput răsboiul, când ari fi sigure-că Rusia tot 

va, alerga în ajutorul lor? Cum 6re mândrul Mun- 

tenegru ar priimi să se conforme dorințelor Por- 

ţel şi să trateze despre pace la Stambul, deca 

n'ar sci că Rusia doresce pacea cu sinceritate? 

Purtarea, Serbiei şi a Muntenegrului ni se 

“pare a fi indiciul cel mai sigur că declaraţiu- 

nile pacinice ale diplomaţiei rusesci sunt expre- 

siunea adevărată a simţimintelor guvernului Şi 

împăratului Rusiei. 

Am spus'o de mai multe luni, Rusia mare 

a trage în nică un cas un folos direct din acest 

răsbolu ; el ar fi pentru dinsa o luptă de mare 

Şi pur sacrificii, şi este în natura lucrurilor ca 

un Stat, ori-cât de puternic, să se gând6scă şi 

să cumpănâscă de-o mile de ori tote eventuali- 

7
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tăţile, mai nainte de a, se arunca într'o aseme- 
nea luptă. Deca dela început Rusia ar fi fost 

-pe deplin hotărită a face răsboiu, de mult timp 
ea ?] ar fi început. 

Dâcă dar pe de o parte Rusia nu este de 
loc nerăbdătâre de a se încăiera întrun răsboiu; 
dâca pe de alta închiăiarea păcii între Turcia, Ser- 

bia şi Muntenegru ar înlătura, cu totul pretex- 
- tul unei. interveniri armate din afară, ce rațiune 

ar. mai ave răsboiul? Ce rațiune ar mai av6 o 
agresiune din partea Rusiei, când ea a declarat 
de la început că nu volesce decât să vină în aju- 
torul consângenilor şi coreligionarilor s&i în luptă, 
cu imperiul otoman ? 

Discursul rostit de împăratul Germaniei la 
deschiderea, Reichstagului confirmă în totul aceste 

"conclusiuni. Împăratul Wilhelm, care mereii a tă- 
cut până acum în acâstă mare cestiune, ridică as- 
tădi de o 'dată, vocea şi dela înălţimea, posiţiunii 
de arbitru al politicei Europei, unde "1 ai urcat 
marele isbânde realisate de Germania sub dom- 
nirea, lui, dă asigurarea că, „Pacea va fi mănţi- 
nută, chiar deca 'Turcia mar executa din: propria 
îniţiativă, reformele privitre la tratarea supuşi- 
lor creştini“, ” 

Aceste cuvinte conţinii o îndouită prevestire; 
cea adresată, Turciei pare a fi unită cu o amenin- 
țare : „chiar dca, Turcia n'ar executa reformele 
din proprii iniţiativă, dice împăratul, ca şi când
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în acest cas, ar. fi lucru. decis de a executa re- 
formele „din iniţiativa“ puterilor. 

Cea-l-altă prevestire pare a fi adresată ori-cul 

ar voi să turbure pacea; afirmarea împăratului 

e atât de energică încât ea este echivalentă cu 

decisiunea, puternicului imperiii de a se opune 
„de a dreptul la ork-ce. veleitate de declarare de 
răsboiu. 

Este mult timp de când s'a, scris în columnele 

acestui diar că Germania, prin posiţiunea, ei facă, 
atât cu Rusia cât şi cu Austria, pâte să decidă 
despre pace şi despre răsboiu. 

Astăqi decisiunea s'a arătat în mod solemn, 
şi de către însuşi împăratul; ea este pentru pace. 

Constatarăm astfel îmbucurătorea situuţiune 
ce pare a fi înlăturat de asupra României ame- 

nințările ce le vedeai mulţi în isbucnirea unui * 
răsbolu, şi acum putem .trece, întrun interes 

curat teoretic, la discutarea unei idei din impor: 
tanta broşură „O cugetare politică“, despre care 
am mai scris. 

Astăqi nu mai este vorba de o ameninţare 

iminentă, ci pur şi simplu de a.opune „o cuge- 

tare“ altei „cugetări“, de a discuta pe una, pen- 

tru a put legitima şi întemeia pe ceael-altă, dis- 
cuţiune lipsită . de ori-ce pasiune, de ori-ce idee 

“ preconcepută, deşi având cel mai: maie interes 
pentru viitor, în partea sa practică. 

Sunt subiecte atât de bogate prin natura 

II.. 25,682. . 26
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lor, încât ori în ce mod le ar întorce şi le ar 

desbate cine-va, pe tâte fecele şi din tote pun- 

tele de vedere ele rămânii âncă pline de interes 

şi nu obosescii nici pe.cei cari le discută, nici 

„pe cititori. 

Astfel este subiectul dat de :,„O cugetare po- 

litică“ prin povaţa de „a retrage (în cas de inva- 

siune) oştirea, nostră din ochii trupelor străine, 
protestând ' sus şi tare înaintea Europei, în con: 

tra violării teritoriului nostru“. 

* Pentru a pune cestiunea fără îngânare pe a- 

devăratul ei tărâm, să stabilim că, dupe însuşi 

autorul „Cugetării politice“, nu este vorba de in- 

trarea, altor trupe străine decât de cele rusesc. 

Despre 'Turci autorul ne dă asigurarea că nu ei 

s'arii gândi să trecă, Dunărea; cât despre Austro- 

Unguri, dâca ei arii trece Carpaţii, atunci ca, „să 

retragem oştirea n6stră din ochii lor“. ar trebui 
negreşit s6ii s'o aruncăm în Dunăre, sâii so tre- 

cem peste Prut, ceia ce de bună s6mă nu ne po- 

văţulesce autorul să facem. 

Servindu-ne de expresiunile'i proprie, vom tor. 
mula, dar astfel povaţa dată de „O cugetare po- 
litică : 

In cas de a voi Ruşii să trecă Prutul, spre 
a merge să facă răsboiu cu Turcii, noi nici să ne 
învoim a "1 lăsa să trâcă, nici să ne opunem cu 
puterea, ci să protestăm sus şi tare înaintea Eu- 
ropel în contra “violării teritoriului nostru şi să
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retragem armata n6stră din ochii trupelor rusesci,. 

adică s'o retragem la munţi. 

Este păcat că într'o lucrare atât de îngrijită 

cum e „O cugetare politică“, autorul s'a oprit tocmai! 
acolo de unde abi€ începea cestiunea principală. 

Vine numai până la primul fapt ce ar fi să se 
îndeplinâscă de către Statul român, protestarea 

Şi retragerea la munţi, şi apoi nu discută de loc 

eventualităţile ce ari pute nasce din acest fapt, 

nu arată ce ar trebui să facă Statul român în 

faca acelor eventualităţi. Pentru a convinge pe 
națiunea română despre înţelepeyunea, poveţei sale 

şi despre efectele ei bine-făcătore pentru ţ6ră, 

era neapărat să discute t6te eventualităţile posi- 

bile şi să tragă dintr'însele conclusiuni în favo- 

rea, acelei poveţe. ai 
Ceia, ce n'a făcut autorul, s'o facem noi pe 

scurt, pentru propria n6stră edificare, precum şi 

pentru edificarea cititorilor. 

Ne retragem armata, la munţi şi lăsăm tot 

restul ţărei în prada orl-cui ar voi s'o calce. | 
Prima eventualitate ce -trebuie să ne o înfă- 

cişăm în urma acestui fapt, este că Turcii cu 

trupe neregulate, Cerchezi, Başibuzuci, vădând . 
fruntaria cu totul nepăzită, vorii trece îndată 
în România ca într'o ţâră părăsită de apărătorii 

ei; pentru a ridica piedici în calea armatei ru: 

sesci, ei vorii distruge căile nostre de comunica- 

ţiune, vorit arunca în aer podurile, vori nimici 
Fi 98*
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căile n6stre ferate, vorii face golul în jurul ar- 

matelor inamice, luând cu dînşii tâte provisiunile, 

ridicând s6t incendiând grâii,. porumb, fen, ete., 

răpind vitele, boi, cai, oY, şi ducându-le peste Du- 

năre pentru aprovisionarea armatelor turcesci; 

apoi setea de pradă şi de barbare devastări, unin- 

- Gu-se cu trebuinţele răsboiului, casarmele, edifi- 

ciele nâstre vorii fi incendiate, sub pretext de a 

nu se lăsa adăpost trupelor inamice; însăşi ora- 

şele vorii fi prădate şi incendiate de acele turme 
barbare ale căror monstrudse neomenii ai ridi- 

cat, indigaţiunea, Europei întregi ; câmpiele n6stre 

nu vorii mal fi decât un pustiii desolat, pe care 

vorii geme sute de mil de familii perind de fome, 

bântuite de tâte ororile ce le arii aduce cu dîn- 

sele 'bandele săibatice armate de Turcia, şi des- 
lănguite, în formă încontra trupelor inamice, ânsă 

în realitate-mai mult încontra, nenorocitelor po 

poraţiuni române. 

Admitem, dupe cum cu drept cuvânt se a- 

„sigură, că este o absurditate strategică de a dice 

că trupele turcescă vorii trece în România spre a 

opri pe cele rusesci; din contra, ele se vorii mărgini 

:a păzi trecerea Dunării, trecere la care s'aii sfă- 

râmat atâtea formidabile armate. Este ânsă ne- 
contestabil că Turcii vorii av6 interesul cel maj 

direct, a distruge, înainte de sosirea armatelor ru- 

sesci, căile n6stre de comunicaţiune şi a lua, provi- 

siunile pe care armatele rusesci le ar găsi la noi.
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Credem a, put6 afirma că acesta, intră chiar 
în planul de apărare al Turciei. 

Pentru a 7] realisa, îndată ce armata n6stră 

va fi ascunsă în munţi, nu vor av6 trebuinţă 

de a expune- armata lor regulată dincâce de. Du- 

năre; vorii răpedi bande: neregulate care să "ŞI 

îndeplin6scă sarcina de distrugere şi de predă; 

apoi când drumul va fi făcut, acele bande nici că 
vorii mai aştepta, ordine ; vori trece dupe bunul 

lor plac. Deca astădi când armata română face 
“pază pe fruntarie, acele bande se încercă a, trece, 

şi când potii, predă şi ucidii, dar mi-te atunci 
când vorii sci că oştirea română nu mai pă- 
zesce malul stâng al Dunării! 

Chiar dâca am admite că comandanții supe- 

riori turcesci vorii trămite trupe regulate sprea, 

distruge „căile nostre şi a ne lua provisiunile — 

ceia ce-nu este asemene nici o binefacere pentru 

țâră, — re Cerchezii şi Başibuzucii vorii ave 
trebuinţă să csră voie spre a trece şi dînşii cu 
tâte crudimele lor ? 

Cât despre Ruşi, din momentul ce not. vom 

îi protestat şi vom fi părăsit noi înşi-ne ţ6ra la 

t6te ororile răsboiului, negreşit că nu el se vorii 
„Simţi îndemnați 's6ii datori a face poliţia, în locul . 

nostru, ci 'şi vorii căuta, de mişcările lor strate- 

gice, şi cât pentru: restul ţărei, îl vorii lăsa în 
voia ork-cui ar pute să'l prade. | 

| Jacă prima, eventualitate, pe atât de pugin
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căile n6stre ferate, vorii face golul în jurul ar- 

matelor inamice, luând cu dînşii tote provisiunile, 
ridicând s6i incendiând grâii, porumb, fân, etc, 

răpind vitele, boi, cai, ok, şi ducându-le peste Du: 

năre pentru aprovisionarea armatelor turcesc; 

apoi setea, de pradă şi de barbare devastări, unin- 

- du-se cu trebuinţele răsboiului, casarmele, edifi- 

ciele n6stre vorii fi incendiate, sub pretext de a 

nu se lăsa adăpost trupelor inamice; însăşi ora- 

şele vorii fi prădate şi incendiate de acele turme 

barbare ale căror monstrudse neomenii aii ridi- 
cat indigaţiunea Europei întregi ; câmpiele n6stre 

nu vorii mai fi decât un pustii desolat, pe care 

vorii geme sute de mii de familii perind de fâme, 
bântuite de tâte ororile ce le arii aduce cu din- 
sele “bandele sălbatice armate de Turcia Şi des- 
lănguite, în formă încontra, trupelor inamice, ânsă 
în realitate-mai mult încontra nenorocitelor po- 
poraţiuni române. . 

Admitem, dupe cum cu drept cuvânt se a- 
„Sigură, că este o absurditate strategică de a dice 

că trupele turcesci vori trece în România spre a 
opri pe cele rusesci; din contra, ele se vorii mărgini 

-a păzi trecerea Dunării, trecere la care s'au sfă- 
vâmat atâtea, formidabile armate. Este ânsă ne- 
contestabil că 'Turcil vori av6 interesul cel mai 
direct a distruge, înainte de sosirea armatelor ru- - 
sesci, căile nâstre de comunicaţiune şi a lua provi- 
siunile pe care armatele rusesci le ar găsi la noi.
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Credem a pute afirma că acesta intră chiar 
în planul de apărare al Turciei. 

Pentru a 7] realisa, îndată ce armata n6stră 
va fi ascunsă în munţi, nu vorii av6 trebuinţă 

de a expune armata lor regulată dincâce de. Du- 
năre; vorii răpedi bande: neregulate care 'să, "şi 
îndeplin6scă sarcina de distrugere şi de prâdă; 

apoi când drumul va fi făcut, acele bande nică că 

vorii mai aştepta ordine; vorii trece dupe bunul 

lor plac. Deca astădi când armata română face 

“pază pe fruntarie, acele bande se încercă a trece, 
şi când poti, predă şi ucidi, dar mi-te atunci 
când vorii sci că oştirea română nu mai pă- 
zesce malul stâng al Dunării! 

Chiar deca am admite că comandanții supe- 

riori turcesci vorii trămite trupe regulate spre a, 

„distruge „căile nostre şi a ne lua provisiunile — 

ceia ce-nu este asemen6 nici o binefacere pentru 

ţâră, — Gre Cerchezil şi Başibuzucii vorii ave 
trebuință să, câră vole spre a trece şi dinşii cu 
tâte crudimele lor ? 

Cat “despre Ruşi, din momentul ce nok. vom 

fi protestat şi vom "A părăsit no! înşi-ne ţ6ra la 

t6te ororile răsboiului, negreşit că nu el se vori 

„simţi îndemnaţă 'sâii datori a face poliţia, în locul 

nostru, ci "şi  vori căuta de mişcările lor strate- - 

gice, şi cât pentru restul ţărei, îl vorii lăsa în 

voia oră-cui ar put6 să/l prade. 
Jacă, prima, eventualitate, pe atât de puţin
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zîmbitâre pentru sărmana eră pre cât şi de fa- 

tală, ce ne o înfăgişeză, „Cugetarea“, produnendu- 

ne de a ne retrage cu oştirea n6stră la munţi. 
lată cum chiar cugetarea cea mai patriotică 

pote să ajungă, prin fatalitatea împrejurărilor, a 

realisa visul” de aur, atât al marilor comandanți 

turcă, cât şi al bandelor sălbatice de peste Du. 
năre; unii pentru a put cu înlesnire nimici dina- 

intea Ruşilor căi de comunicare şi mijl6ce de a- 
provisionare, alţii pentru a 'şi put6 satisface în 

bună vole setea lor de predă şi măcel. 
Idea, de patrie şi de datorie către dinsa, dis- 

pare dinaintea, acestor efecte ale cugetării de care 

ne ocupăm; nu mai rămâne decât, deo parte un 

" numer 6re-care de G6meni a căror posiţiune le 

permite să scape peste munţi de tâte urgiile răs- 

boiului, iar de altă parte un popor întreg de mai 

multe miline părăsit de cârmacii lui în preda 
tutoror suferințelor imaginabile, dupe ce acelaşi 

eOrmaci 1 ai răpit şi toţi apărători! şi tote. mij- 

l6cele lui de apărare. 

Astfel s'ar împrospăta, dupe două- -deci de ani 
de existenţă, independintă şi de sacrificie pentru 
a ne constitui, cânticul sâii mai exact blestemul 

cu care poporul român urmărea pe acela cari 0- 
dini6ră treceaii peste munți şi "1 lăsai în preda 
incursiunilor turcesc) :
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„Dă-le, Domne, bani mai mulţi, 
Ca să trecă peste munţi, 

Săracil de ei! 
Să mergă ?n ţâra nemţâscă 

Şi toţi să se prăpădâscă, 
Săracil de el! 

„In alb număr vom examina cele-l-alte even- 

tualităţă ale retragerii armatei n6stre la munţi. 

Sâmbătă, 12/77, fevruarie, 1577. 

XII 
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40, 

Sunt -idei care din momentul ce se dai pu- 

blicităţii, nu mai potii rămâne întunecate de negura 
înduoielei; ele ceri să fie desbătute, analisate şi 
cernute prin sita, discuţiunilor publice, până când, 

despărțite şi vânturate de ori-ce tărițe, va r&- 

mân6 numai grăuntele curat, astfel încât; ork-cine 

să "i pâtă prequi cu siguranţă calitatea, şi valdrea. 

Cand o idee de acelea este aruncată în public, 

datoria, ori-cui ţine o psnă este de a intra în lu- 

crarea, de limpedire şi rafinare. 

Acestă datorie ne am împlinit'o şi ne vom 

mai împlini'o şi astădi în privinţa idei că, la 

„cas de a voi Ruşii să trâcă prin România spre
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a, face răsboiu cu Turcia, noi să nu ne înpotrivim, 

nică să, consimţim, ci să protestăm sus şi tare 

Şi „Să retragem armata nostră din ochi! trupelor 

. străine“, adică să ne retragem cu dînsa la munți, 

lăsând tot restul ţărei la discreţiunea ori-cul ar 

voi să dispună de dinsul. | 
Acestă idee este la cel. ma! înalt grad, de na- 

tura, celor despre care-vorbirăm; este o adevărată 

- fericire că ea pâte să fie discutată în linişte, cu 
sânge rece, fără întăritarea unei ameninţări imi: 

nente de răsboiu; astfel ori-cine o pâte lua dupe . 

cum ea este în realitate, adică inspirată de cele mai 
patriotice îngrijiri, şi să “1 opună alt mod de a 
ved6, inspirat, de. aceleaşi simţiminte; în scurt, 
să, presente facă în facă ducă opiniuni de o po- 
trivă respectabile, rămânând ca publicul român 
să judice între dînsele. 

Am spus, în numărul nostru de duminecă, 
că atunci când dice. cine-va „să protestăm Şi să 
ne. retragem, cestiunea abi6 este desemnată; a- 
cesta. este primul ei cuvânt; rămâne ca de "aci 
înainte să ne înfăcişăm tâte eventualităţile de 
care ar put să fie urmată o asemenea decisiune, 
pentru ca să putem judica în cunoscință de 
causă despre utilitatea, şi bunătatea ei, din pun- 
tul de vedere al interesului naţional. . 

Am arătat, ca primă şi cea maj imediată 
dintre eventualităţi, era mai întregă lăsată jaf 
Şi măcel Başibuzucilor şi Cerchezilor, deslăneuiţi
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pentru a distruge .căile n6stre de comunicaţiune 
dinaintea armatelor rusescă, pentru a face golul 
în jurul trupelor inamice, răpind tot ce sar mal 

put6 găsi ca, cereale şi vite. Scim îndestul ce 

sunt Başibuzucii, Cerchezii şi ostaşii turci în ge- 

nere, pentru a nu mai av6 nică o înduoislă că 

aceste acte arii fi însoţite” de cele mai monstru- 

6se brutalităţi şi crudimi asupra, nenorocitelor 

n6stre poporaţiuni, care ar urmări cu un etern 

blestem pe cârmuitoril ce "* ari fi părăsit. astfel 

în prâda unor nemăsurate suferinţe, răpindu-le şi 

apărătorii şi mijlâcele lor de apărare. 

“Să discutăm astădi şi cele-l-alte eventua- 
lităţi. | e 

Ce am face protestând contra păşirii Ruşilor 

pe teritoriul nostru, spre a se răsboi cu Turcii? 

- Negreşit un act de ostilitate contra Rusiei. 

Ce am face adunând armata şi materialul 

nostru de :răsboiu şi retrăgându-ne la munți, în 

faca trupelor ruseşci? | , 

Neapărat o demonstraţiune militară în con- 

tra armatei rusesci, echivalentă cu o declarare . 

de răsboiu. | 

“Ori-cât am voi să întortochiem lucrurile, a- 

cesta este purul şi exactul adevăr. 

Dând dar faptelor adevăratul lor nume, fără 

a ne juca asupra cuvintelor, este vorba de a face 

un act de ostilitate, şi pe lângă acesta, 0 demon: 

| straţiune militară în contra Rusiei;
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Pe ce ne am înțemeia întru acâsta? Care ne 

ari fi aliaţii siguri şi puternică, ce ne arii veni 

imediat în ajutor? Autorul „Cugetării politice“ 
nu ne o spune. 

Să dicem că lam ascultat; fără de a ne fi asi- 
gurat de nici o alianță, fără de a fi vădut că con- - 
tra Rusiei se ridică cu armele vre o putere Eu: 
ropeană, noi am protestat, ne am luat tunurile, 
puscele, muniţiunile , soldaţii şi ne am 'retras la 
munți. Ce se întâmplă în asemenea cas? 

Ore Ruşilor le ar da mâna, să lase în spa- 
tele lor o armată ostilă, gata la, ori-ce moment, 
la ori-ce prefacere politică, la ork-ce neisbândă 
răsboinică , să le cadă în spinare, să "1 desorga- 
niseze, să, le taie comunicaţiunile cu Rusia, să le 
causeze în fine un cumplit desastru? Cea male: 
lementară, prudență, militară nu "i ar lăsa să co- 
mită o asemenea, nesocotinţă. - 

Armata, rusâscă sar veds astfel nevoită să 
se iea în g6na armatei române ; acâsta n'ar maj 

„av6 atunci decât duog lucruri de făcut : s6i să. 
se încalere în bătaie — şi însuşi autorul „Cuge- 
tării politice“, dice că acesta ar fi'un zadarnic 
olocaust —, sâii să se retragă cu precipitare, lă- 
sând cu voie fără voie, parte din material, luat 
imediat de Ruşi ca predă legitimă de răsbolu, şi 
trecând în Austria, unde ar fi desarmată şi dis- 
precuită,. : 

Ce se face cu țera în âmbele aceste casuri?
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Este s6i nu luată de Ruși prin dreptul de . 
cucerire ?. RR 

| Trebuie s6ii nu ca, puterile europeane să sară 

tâte ca să ne o red6? - - , 

"Şi suntem noi asiguraţi formal de mai na- 

inte că ele vorii sări ca să interdică Ruşilor de 

a o păstra, şi ne vorii reda-o? 

Nu este 6re mai probabil că, în faca deser- 

ţiunii guvernului şi a întregei armate române de 

la postul lor, spre a fugi peste hotare, acele pu- 

teri vorii veni să facă împărţirea unei ţări ce 

sar fi arătat incapabilă de a 'și aparţine sieşi. 

Acâsta este una din alternative; vine a- 

cum alta. . | | 

Să dicem că autorul „Cugetării politice“ se - 

întemeiază în calculele sale politice pe o alianţă, 

bună 6ră pe alianţa Austro-Ungariei şi că prin 

urmare ne povăţulesce să protestăm şi să ne 

retragem la munţi, pentru ca, de acolo, unindu- 

ne cu armata, austro-ungarâscă, să, cădem de o- 

dată asupra armatei rusesci. 

Bine-voim noi a admite acesta, pentru a a- 

tribui mai multă seriositate „Cugetării“ în povaţa 

sa de protestare şi de retragere; autorul nu vor- 

besce ânsă de nici o asemenea alianţă, ci spune că 

ar trebui să facem dupe cum ne povăţuiesce, ori- 

cari arii fi împrejurările. Si 

Să admitem dar că noi protestăm, ne re-
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tragem cu armata la munţi şi imediat trece în 
ajutorul nostru armata, austro-ungurâscă. Ce se 
întâmplă atunci? 

| S6i Austro-Ungurii, împreună cu noi, suntem 
învinşi de Ruşi, respinşi peste Carpaţi şi atunci 
perdută este ţsra. nâstră, fără ca nimeni să o 
mai pâtă scăpa, de 6re-ce Austro-Ungaria, brag al 
puterilor europeane într'o asemenea cestiune, ar 
fi redusă la, neputinţă, - 

S6ii armata austro-ungurâscă este învingă 
tore ,. respinge irupele rusesci peste Prut, şi a- 
tuncă iarăşi perdută este era, căci cine 6re ar 
mai put să dispute Austro-Ungariei o domina- 
ţiune de atâta timp rivnită? | 

In âmbele casuri România va fi perdută, sâii 
- cel. mat” pugin Cluntită, redusă -la jumstate. 

Interesul nostru naţional este, până se vori 
stabili alte raporturi între naţiuni, ca nici Aus- 
tria să învingă pe Rusia, nici Rusia, să învingă 
pe Austria; în âmbele casuri, în starea actuală 
a lucrurilor, am fi perduţi. Aceste duoă mari pu- 
teri trebuie să, 'și facă echilibru una altia. Nol 
ne aflăm adăpostiță chiar sub tavele balanței; oră 

din ce parte s'ar distruge echilibrul, am fi striviţă. 

Apoi înfăcişându-ne consecințele fatale ale 
protestării şi retragerii nâstre la .munţă, să nu 
uităm că, dicând Rusia, şi Austro-Ungaria, nu di- 
cem tot. Mai este Germania, care e mal mult
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ancă decât dînsele, în acestă cestiune; e Germania 

care, prin posiţiunea ei între Austria şi Rusia, 

devine arbitrul natural al conflictelor din Orient. 

Ea, face victori6să pe Rusia, ţin6nd în frâu pe Aus- 

tria sâii face pe Rusia să se retragă, lăsând mâna, 

liberă Austriei. Ea face pe Austria victori6să dân- 

du'i ajutor în contra Rusiei, sei perde pe Austria 

_lăsând'o să se aventureze contra Rusiei şi cădând 

pe la spate asupra ei. Intr'un cuvânt, atitudinea 

Germaniei decide tot în complicările din Orient. 

Prin urmare dsca.armata rusescă, pornesce 

contra armatei n6stre la, munţă, şi Germania ţine 

în fr6ă& pe Austro-Ungaria, suntem perduţi; era, 

nâstră e luată prin drept de cucerire, şi incalcu-: 

labile nenorociri sunt causate în acelaşi timp, la 

câmp, de Başibuzuci şi de Cerchezi. 

„La câmp Turcii, la munţi Ruşii : predă şi 

măcel preste t6tă ţ6ra. 

Dâcă Austro-Ungaria este lăsată a 'se încă- 

tera, în răsbolu, şi apoi Germania, dă, s6ii ajutor 

Ruşilor - în contra Austriacilor, s6ii 'Austriacilor 

în contra Ruşilor, ce se întâmplă ? - 

In primul cas Austro-Ungaria, atacată din 

ducă părţi, e sfărâmată; Ruşii ajungi triumfători 

în culmea, Carpaţilor , isgonind *naiînte-le rămăşi- 

ţele armatei. austriace şi române; ţera e cucerită, 

şi nimeni nu mai pâte disputa Rusiei acâstă .cu- 

'cerire, Austro-Ungaria fiind. redusă la neputinţă, 

de nu chiar nimicită. .
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In al duoilea cas, Rusia cedeză naintea pu- 
terilor Austro-Ungariei ajutate de Germania; ar. 
matele rusesci sunt aruncate peste Prut şi ar. 
matele austriace ocupă era. „Frumâsa Dunăre 
albastră germană“ să, realisă atunci ca, ŞI „Rhi- 
nul . german,“ şi Ungurii - îşi dai de-a-dreptul 
mâna cu Turcii peste Dunăre, dupe aspiraţiunea 
exprimată în alegorie chiar pe sabia oferită lui 
Abd-ul-Kerim, unde un magnat ungur îşi dă mâna 

“peste Dunăre cu un paşă turc. Cine va mai opri 
realisarea, acestei aspiraţiuni, când Rusia, care 
face echilibru Austriei, va fi învinsă Şi slăbită. 

lată, perspectivele ce ni le deschide „Cugeta. 
rea politică“ de care ne ocupăm ; în ori-ce cas 
Şi ori-cum s'ar întârce lucrurile , predă, incendii 
şi măcel din partea, Turcilor, cucerire din partea Ruşilor sii din partea Austriacilor, ' 

- JO, 15/ag fevruarie, 1877. 

  

XIII. 

ALIANȚA CU RUSIA LA CAS De RĂSBOIU 

Sciri de pace începii a veni din tote părţile; prin urmare, pericolele urgente la care ne expu- nea înteţirea răsboiului în Orient paria se fi ră. sipit s6i, mai bine dicend, a se -împugina de-0-
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cam-dată pentru 'nol - din ce în ce mai mult. Să 

profităm de securitatea nostră relativă, de astădi, 

spre a mai provoca Gre-care cugetări, fără pre- 

tensiune de a da răspunsul cel mai nimerit. 

E firesc lucru ca, dupe o agitaţiune aşa de 

mult prelungită, dupe atâtea srijl merei : pre- 

înoite, tot omul, începând acum mai mult s6i 

mai pugin a se linişti, să volască a "Şi da sema 

dâca cu drept cuvânt u fost îngrijat şi deca din 

evenimentele cele petrecute nu r&sarii ce-va bune 

raţiuni d'a se preocupa despre viitor. | 

Fost'a numai foc de paie acea vâlv6re care 

se aprinsese aşa de tare în vecinătăţile n6stre ? 

“Revolta surdă şi uneori chiar făgişă, a Bul- 

garilor, urmată de grâznicele măceluri şi devas- 

tări ale sălbaticilor Başi-buzuci şi Cerkezi maho- 

metani; eroicul răsbolu susţinut de Sârbi şi de 

Muntenegreni, în timp de opt ani, în contra 

unei armate îndecit ..de puternică; înferbentarea 

răsboinică a Rusiei şi disposiţiunile arătate în- 

suşi de Ţarul în favârea poporaţiunilor creştine 

de peste Dunăre; mişcarea opiniunii . publice şi 

apol şi a diplomaţiei, în tâtă Europa apusană; 

congresul puterilor adunat în conferenţă şi tra- 

tând despre sârtea supuşilor Porții; în fine revo- 

luţiuni peste revoluţiuni, ucideri. şi „mazilii în 

cele mal ?nalte regiuni ale: guvernului otoman; 

- fată o :sucecesiune de evenimente care, fiind âncd. 

şi grămădite întrun spaţiu forte restrîns de timp,



416 ALIANTA CU RUSIA LA CAS DE RĂZBOlU 

anunţaii o conflagraţiune generală a Orientului, 
Şi de-o-dată totul pare acum a se. porni cu 

binişorul pe o cale lin aşternută. De unde ne 
aşteptam la hopuri mai mari şi mai primejdiâse, 
Sar dice că fie-care îşi face acum o datorie dea 
limpeqi calea, politicei Orientului, dând cu îngrijire 
în laturi ori-ce piedică ar put nasce din aspira- 

“ţiuni şi din susceptibilităţi, proprie unora şi altora. 

S'a dis că Rusia a instigat răseâla Slavilor - 
din imperiul otoman, că prin intrigile ei s'a 
deşteptat în sinul poporaţiunilor iugo-slavone spi- 
ritul de panslavism. 

| Rusia într'adevăr a strigat ma! tare că tre- 
buiescii scăpaţi Bulgarii, Sârbii şi cel-l'alță creş- 
tini de-a drâpta. Dunării de nedreptăţile asupri- 
tore ale guvernului otoman. 

Dar iată aceiaşi Rusie s'a potolit şi fără să, 
fi obţinut nici uri resultat positiv şi direct la ce- 
rerile sale. 

Care va fi 6re causa, acestei subite răceli din 
parte” ? 

Nu cum-va să fi recunoscut şi dînsa că, nu 
pentru presupusele interese panslaviste ale Ţa- rului a lucrat Omladina Iugo-Slavilor, ci că Bos- niaci, Herzegovineni, Bulgari şi toţi cei-l-alţă Sla- 
voni de la Dunăre n'a avut Şi n'aii alt cuget 
decât acela: de a se libera pe sema lor proprie şi a fi dînşii în Orient popâre de sineşi stătătore,
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ca, Grecii, ca Românii, bucurându-se de drepturi 

şi de libertăţi naţionale? 

Acele drepturi, acele libertăţi, ei le cerii nu 

numai de la Rusia, ci de la, puterile tâte ale Eu- 

ropei creştine. S&rmanil! aii avut chiar cutezarea, 

a le cere de la. propria lor virtute, - sperând că 

„cel mal tari nu "i vori lăsa să 'şi verse sângele 
în deşert! 

Şi iată că Rusia, cea bănuită de a fi răscu- 

lat pe Slavii Turciei în propriul săi interes, nu 
le acordă acum mai mult interes decât cele-l-alte 
puteri, care nu poti fi acusate de panslavism. 

Multe cugetări vorii provoca şi trebuie să 

provâce aceste durer6se şi ciudate evenimente. 

Datori fiind cu toţii să le studiem bine, credem 

că pentru moment putem dice. că ele ne învaţă 

dou& lucruri. ” 

Unul: că nu idea panslavismului, care este 

o ilusiune abstractă, şi fără de folos practic pen- 

„tru nici una din părţile căria ea este atribuită, 

mână cugetul şi aprinde dorințele popârelor sla- 

vone de la mi6qă-qi. Sârbii, Croaţii şi Bulgarii nu 

aspiră &'a fi întrupaţi în marele imperiii al Nor- 

dului, nici chiar da fi supuşi patronagiului săi 

exclusiv. In ei se mişcă spiritul unui patriotism 

cu totul local, idea unor naţionalităţi speciale, 

care nu ţinii câtuşi de puţin la încorporarea lor 

în sînul unei vaste puteri slavone; tot aşa de 

Iu, 25.682. ” - 27
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“pugin aii voit Italienii şi Spaniolii să facă parte 
din imperiul latin, pe care îl improvisase Napo- 

leon I pe la începutul secolului nostru. 

Rusia nu pote să nu fi simţit care sunt do- 

rinţele şi intenţiunile coreligionarilor ei, — fie şi 

consângeni — de la Dunăre. Chiar să fi avut o- 

dinidră dînsa intenţiunea, d'a “şi atrage şi aşi 
incorpora, treptat pe ortodoxii de !a mi6dă-qi, ex- 

perienţa îi va fi. deschis ochii asupra curentului 

firesc ce se produce în sînul acestor poporaţiuni, 

şi suntem în drept să credem că dinsa nu va fi 

tocmai aşa de naivă, spre a reîncepe merei ace- 

laş joc, în care tot-d'auna dînsa rămâne pă- 
gubașă. 

Care ar fi dar interesul Rusiei, — ni se va 
dice atunci, — d'a susține mereii pe creştini .în 
contra, Otomanilor ? lată al douilea punt. 

Permită-ni-se aci a desvolta pugin idea care, 
dupe părerea n6stră, răsare ca'un învăţământ 
folositor no Românilor ca, şi tuturor popârelor 
din Orient, mai ales din diversele şi curi6sele 
evenimente ce s'aii petrecut în anul trecut, 

Purtarea Rusiei, care de astă dată a fost în 
relațiunile sale cu Porta cu totul diferită de cela 
ce ea era în trecut, pare a se fi desvăluit subt 
o nouă fasă, în care a intrat acum politica, acestel 
puteri facă cu Orientul. 

Nu se va put6 tăpădui că o ambiţi6să, sete
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de cuceriri s'a fost amestecat, âncd din secolul 

trecut, în cruciata pe care Petru cel mare şi ur- 

mașii lui aii întreprins'o în contra Turcilor, spre 
uşurarea, nevoilor de care sufereaii poporele or- 
todoxe sub jugul Mahometanilor. 

Celia, ce a rămas ânsă mai evident şi mal 
statornic din acele lupte ale Rusiei cu Porta, a 

fost liberarea succesivă a unor porţiuni din acele 
_popâre. 

Liberarea a fost parțială, mică, strînsă, su- 

grumată ca să dicem astfel, dar totuşi ea, a fost, 

şi a tăgădui că Rusia a făcut mult în acest 
sens, ar fi o neiertată falsificare a istoriei. 

Dar ceia ce trebuie să adăogim pentru în- 

tregirea, istoriei este că, pe lângă răsboiul de de-. 
votament religios, pe lângă lupta :meritorie în 
favorea. mântuinţei şi a civilisaţiunii,. pe care 

Rusia le susţinea în contra Mahometanilor, s'aii 

strecurat, tot-d'auna în trecut, probe pr6 mult 
invederate de acel amor proprii greşit forte al 

diplomaţiei, care nu se îndură a concede fol6se 

altora, fără a opri şi ceva din ele pe s6mă”. 

„ Astfel, Napoleon III, care aşa de mult a con- 
tribuit la liberarea şi la unificarea Italiei, a per- 
dut mare parte din simpatia Italienilor, din mo- 

mentul când a pretins o răsplată teritoriale fie 

ea, cât; de rleînsemnată, când a despuiat pe Italia, 

de două părticele ale ei, Nizza, şi Savoia. 
A cere de la: o naţiune cesiunea unei părţi 

 97*
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cât d6 mică din coprinsul ei naţional, este tot 

atât cât a cere omului .drept răsplată pentru cel 

mai mare, serviciii, ca să “ţi dea un ochiu sii o 

mână din corpul s&ii. Este tocmâla jidovului 

„ Sehylok, un ce care revoltă instinctul naţional 

în cel mai nalt grad şi transformă recunoscința 
chiar în ură, | | 

Rusia, la 1854, ca şi Francia la 1870, ai 

resimţit cu amar efectele unor asemenea tocmeli. 

Ea va sci, credem, să profite de un aşa mare 

învățăment. 

Astfel credem că ne putem explica urmările 
ei în conflictul actuale din Orient. 

Deşi mai mult decât ori care altă putere, 
-este lucru firesc ca ea să se intereseze de sorta, 

coreligionarilor şi consângenilor ei de peste Du- 

năre ; .vedem totuşi că ea a, învățat a fi acum 

tot aşa de cumpătată, şi de prudentă ca Englitera. 

De 6re-ce nu mai năzuiesce a face concuiste 
teritoriale in imperiul turcesc, ea 'şi a mărginit 

acţiunea în fav6rea creştinilor de peste Dunăre, 
- în manifestaţiuni şi acte diplomatice cu o nuanţă 
forte pugin mai accentuată decât ale celor-l-alte 
puteri europeane. | 

Aşa dar ne întrebăm acum: 
Ajunsă la acâstă stare de drâptă cumpănire 

a intereselor sale orientale, Rusia mai pote ea 
6re presenta acele pericule cu care dînsa, ne ame- 
nința făciş la 1853 şi mai înainte?
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Când ea, în Orient, s'a pus pe o cale înles- 

nitâre adevăratului progres, adică pe calea ur-! 
mată de puterile occidentale, cu singura diferenţă, 
pote, că ea ar dori să înainteze pe dinsa mai 

răpede ; când politica Rusiei este aceia a Europei 

civilisate, al cărui stâg ea se grăbesce mai mult 

pâte decât alţii al implânta în părţile orientale ; 
când se vede presenţa şi acţiunea Rusiei în ace- 

jeași tabără unde sunt puterile cele mai progre- 
siste ale Occidentului, mai este 6re casul d'a 

stărui în cea mai absolută neîncredere ? 1) 

Cere-ni-se-va 6re să ne lepădăm astădi de 

toți protectorii noştri europeni, cari de la trata- 

tul din Paris ne aii luat subt ocrotirea lor; şi 

când ei toţi sunt acum uniţi. asupra, intereselor . 

Orientului, noi.să le strigăm: „Noă Românilor 

ne este tâmă de voi, fiind că aveţi pe Rusia 

printre vol! Mai bine rămânem cu Turcii, mai 

ales că ei "și aii dat mâna peste Dunăre cu Un- 

gurii, cari atât de mult ne jubescii şi ne vorii 

“ binele 1 | 
ata la ce confusiune de idei pote- să ne 

  

1) Jată ce dise în Cameră lordul Salisbury: 

<Conferenţa avea două obiecte în vedere; dâca n'a reuşit 

să dea mat mult simţ comun “Turcilor, a reuşit cel puşin, cum 

sper, să înlăture neînțelegerile şi să stabilescă un acord perma- 

nent Între marile puteri, care nu fusese separate decât momen- 

tan prin bănuieli şi neîncrederi,>
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aducă o rea preţuire a evenimentelor politice, 

importante şi instructive, ce se petreci astădi în 

Europa. 
Să cugetăm. la ele; dar să cugetăm drept; 

căci dâcă este pericol a lucra fără a cugeta bine 

şi fără a veghia cu agerime, pericol tov aşa de 

mare este şi în rătăcirea, cugetărilor şi în greşită, - 
apreţuire a faptelor. 

Joi, 17 fevruarie (1 martie), 1877. 

XIV. 

CONVENȚIUNEA DE RĂSBOIU CU RUSIA 

Din obiecţiunile câte, în corpurile legiuitâre, 
S'aii rădicat în contra actului închiăiat de guver- 
nul nostru cu acela; al împărăției rusesci, s'a pu- 
tut observa că nimeni n'a, găsit şi n'a'dat o so- 
luţiune practică, alta decât acela, la care am a- 
Juns prin tăria, evenimentelor, tărie cumpănită, în 
tot timpul cu prudenţă şi cu patriotism de gu- 
vernul nostru, | 

„... Spus'a 6re cine-va, în desbaterile din Cameră 
şi din Senat, ce trebuia şi ce putea să facă gu- 
vernul român, ca să preintâmpine ceia ce s'a în- 
templat ? sei cel puţin ca să asigure posițiunea.



CONVENŢIUNEA DE RÂZBOIIJ CU RUSIA 423 
  

(ării, în asemenea eventualităţi, în mod mai te- 

meinic? 
Noi n'am audit alt ceva decât unele recrimi- 

nări neîntemeiate şi: neraţionate, unele declama- 
fiună al căror 'r&sunet deşert a dovedit tocmai 
contrariul de ceia ce ele se cercaii a dovedi, a: 

dică cum că ne sunt glasurile amuţite, sub pre- 

siunea unei armate cotropitâre; în fine, unele 
subtile amandamente, care, admițând în realitate 
ca bune faptele guvernului, păreaii. a fi făcute cu 

unicul scop de ai tăgădui, prin vot, meritul unei 

purtări înțelepte şi patriotice. 
Am mal putea adauge aci că tote aceste 0- 

biecțiuni de diferite soluri ajungeaii. la, duoă con- 

clusiuni : 
Una d'o nesocotință pe care numai orbirea 

pasiunilor o pote explica, dar nu câtuşi de pugin 

a 0 scuza în momente aşa de grave. 

Alta care era un frumos joc de dibăcie, decă,. - 

cum-va propunătorii ei aril fi isbutit a o face să 

prevaleze. 

Nesocotinţă, nescusabilă ar fi fost în adevăr 

respingerea convenţiunii făcute cu imperiul ru- 

sesc, nu numai pentru că acel act devenise un 

fapt împlinit şi penă la un Gre-care punt obli- 

gatoriti prin. intrarea oştirilor în. Principat ; dar 

mai cu s6mă fiind-că respingerea lui ne făcea să, 

scăpăm din: mână singurul sprijin, singura, armă
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de apărare, pe care ţâra, nâstră a putut'o afla în 

aceste momente de pericol.. | 

„Rezemaţi-vă, ni se dicea, de tratatul din Pa- 
ris“.— Şi apoi tot aceia cari ne daii acestă povaţă 
venea a spune că nimic din acel tratat nu mai 
stă în picidre. Aşa dar, de cela ce li se pare a fi 
numai o umbră, cum puteai 6re cu sinceritate 
să ceră a rezema, existenţa patriei nâstre ? 

Apoi iar s'a dis: „Nu credem că puterile oc- 
cidentale să ne fi refusat sprijinul lor. “Aduceţi-ne 
dovedi“. - 

Guvernul a presentat cu grămada dovedi că 
s'a adresat către tote, Şi fără. curmare, Şi până 
la, ora din urmă, şi nici una din puteri n'a voit, 
s6i n'a putut să ne apere, nică chiar printr”o sim- 
plă protestare. Tâte aii stat şi stai âncd într'o 
încurcată, nemişcare, , 

Astfel, pericolul devenind iminent, guvernul 
„La prevenit, făcând, numa! în ajunul isbucnirii 
răsboiului, un act de prudenţă, pe care s'a ferit 
forte a ?] face mai de timpurii, fiind-că atunci 
i Sar fi putut atribui caracterul aventuros, pe 
care unii voiescii să i'l atribuie şi astăd. 

În contra unor aşa slabe obiecţiuni, ţâra, prin 
delegaţiunile ei, s'a pronuncat şi nu se pâte dice 
că voturile. s'aii dat sub presiunea, vre unul sim- 
țimânt de terdre. 

Deca cum-va a existat în corpurile legiui- 
tore sii afară, din ele, un asemenea, simţimânt,
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acela, de sigur nu provenea din actele la care a 
cooperat guvernul nostru ; din contra, terdre in: 

spiră la noi numai liniile de purtare pe care au 

voit a le preconisa unii oratori ai oposițiunii : 

adică, nepăsarea care ar fi lăsat țâra în preda 

oră-cărei năvăliri, şi resistența, în contra orl-cării 

treceri de oştiri prin teritoriul nostru... 
Între aceste duoă extreme, între umilire d'o 

parte, şi intre benevola, şi sigura n6stră sdrobire 

şi sacrificare de altă parte, guvernul a menţinut 

națiunea română pe vechia ei cale tradiţională, 

păstrându'i chiar şi atât prestigiii pe cât Statul 

nostru a putut să câştige prin tratatul de la Pa- 

ris şi prin propriele silinţe ale Românilor, din 

cursul acestor ultimi duoă-deci de ani.: 

Tratând cu marele şi puternicul imperii ru- 

șesc, în momentul când el îşi înalţă, spada în a- 

părarea popârelor asuprite din Orient, concedân- 

du favârea unei libere treceri prin teritoriul nos- 

tru, în schimbul unei garantări a tuturor drep- 

turilor n6stre, perdut'a 6re Statul român ceva 

din prerogativele sale ? Perdut'a ceva din presti- 

giul săi? - 

Noi credem că ma. Ba pote chiar că faptul 

__este cu totul contrarii. Şi tot aşa ai credut şi 

majorităţile în Cameră şi în Senat când ai vo- 

tat ratificarea, convenţiunii cu împăratul Rusiei. 

Sa vorbit cu acestă ocasiune de tratatele în- 

închiăiate de Petru-cel-mare cu Constantin-Vodă
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- Brâncovenu şi cu Cantemir. Dar oratorii le a 

dat fie-care o interpretaţiune diferită. 

Acelea, sunt fapte vechi, -pe care istoria nu 

le a elucidat âncd bine. 

Ceia ce scim mai bine şi mai murit, căci 

__ne aii spus'o părinţii noştri, ba am v&dut'o chiar 

şi noi, 'este că de un secol încâce armatele rusesci 

aii trecut ades6 pe tărâmul românesc, ca, să facă 

răsboiu cu Turcia. 
Nici odată ânsă, până la anul 1877, împără- 

ţia rusâscă n'a priimit a trata cu guvernul român, 

prin acte oficiale, despre asemenea treceri. Nici 

odată ea n'a chezăşuit drepturile României ca. 
Stat de sineşi stătător. 

Ades6 ânsă, în trecut, la închiierea păcii, 

Rusia, a stipulat pentru principatele române 6re- 

care avantagie, pe care ea nici nu le promisese; 

Este 6re de credut că astăqi împ&ratul Ale- 

xandru se va arăta mai pugin scruplos în păzi- 

rea îngagiamentelor sale, decât predecesorii lui 

sau arătat binevoitori către creştinii din impe- 

riul turcesc? 

Nică caracterul personal al parului actual, 

nici interesele pe care le susţine acum Rusia în 

Orient, nu poti. întemeia o astfel de temere. 

Şi unul şi altele sunt astădi pentru noi ga- 
ranţii morale, care se adauge pe lângă cele obţi- 

nute prin convenţiunea închiăiată, pe lângă cele 
pe care ni le a însemnat tratatul de Paris.
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Deca puterile occidentale at socotit de cu- 
viință, în împrejurările actuale, a nu face nici o 

mişcare eficace în favorea, acelor garanţii; deca 
din contra Porta s'a silit în tot modul a le slăbi, 

Rusia singură, a venit să ne declare că ea pri- 

vesce interesele ei în Orient legate d'acele garan- 

ţii ale Statului român, şi acâsta a dovedit'o fă- 
când cu noi o convenţiune asigurătâre. 

Întru ce dar ai putut veds oratorii o- 

posiţiunii că convenţiunea cu Rusia, dobâră 

drepturile ce ni s'aii confirmat prin tratatul din 
Paris ? 

Credii et 6re-că, lăsând să ne calce şi să ne 

jăfuiescă Başibuzucii, d'o parte ; sii să ne fie țera 

ocupată, pe de altă parte de armele rusesei, dupe 

modul usitat în timpii trecuţi, adică fără ca ele 
"să ţină întru nimic: s6mă de consimțimântul 

(ării; seu în fine, credu ei că sacrificând cu ne- : 

socotință t6te puterile ţării într'o apărare des: 

perată a fruntarielor nostre, în contra ori-că- 

Til încălcări, credi el că astfel am fi pus subt 
o mal sigură pază drepturile ce ni sai întărit 

la 1856? 

Nimie în cele spuse la Cameră şi în Senat 

Wa putut să convingă pe cine-va că se putea 

face mai bine decât ceia ce guvernul nostru a 

facut, | 
Nimeni n'a putut dovedi că, urmând într'alt
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fel, pericolele în care ne aflăm ar fi fost mic- 

şorate. 

“Totul dovedesce din contra. 

S'a spus numai—şi aci se v&dii încolţind sub- 

tilităţile celor dibaci,— s'a spus că, dâca cum-va 

guvernul le va put6 asigura că, în ori ce împre- 

jurare, t6te puterile subsemnătâre ale tratatului 

de Paris, printre care negreşit şi Turcia, vori privi 

acel tratat ca întru nimic vătămat prin conven- 

țiunea ce s'a făcut acum cu Rusia, atunci toți 

vorii vota ratificarea acelei convenţiuni. 

Int'alte cuvinte, acâsta vrea să dică: „Bine 

aţă făcut d'a, face convenţiunea. Ea e aşa de fo- 
lositâre ţărei,. încât am voi noi să ne folosim de 

dînsa. Păcat dar că aţi făcut'o voi, şi nu noi; 

de aceia, ca să vă dăm un bil de indemnitate, 

vă cerem să ne asiguraţi un lucru, care nu atârnă: 

„câtuşi de pugin de la voi şi pe care,—întru ceia 

ce privesce mal ales Turcia — suntem siguri că 

nu'] veţi put6 obţine cu nici un preg, de. vreme 

ce ea a respins chiar cererile tuturor puterilor 

celor mari; Deci d6ca vom isbuti a face să se 

adopte frumosul dar ilusoriul nostru amandament, 

întriînsul vom afla îndată mijlocul de a vă ră&s- 

turna de la putere şi a ne pune noi în locul vos- 

tru, unde vom sci să profităim cu o dibace mă- 

iestrie de posiţiunea pe care a, creat'o, cu neinte- 

resare, patriotismul -vostru cel naiv“, 
Din fericire, n'avem să ne mai temem de
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piedicele pe care s'aii cercat a le pune oposiţiunea, 

în calea guvernului actual. 

Printre pericole, el a călcat până acum cu 

prudenţă, ferind națiunea, pe cât fu putinţă, 'de 

prăpastiele cele mari. 

Ea Va aprobat. 

Intărit prin acestă aprobaţiune, el va păşi : 

înainte, fără, da se deslipi un moment de .dinsa. 

Aşa, ne va conduce la mântuire bunul ge- 

niă al Românii ! 

Miercuri, 20 aprilie (2 mat), 1877. 

XV. 

SUZERANITATEA TURCIEI 

Recitim ultima, circulară a Porţel în privinţa 

declaraţiunii de răsboiu a Rusiei, şi tot-d'o-dată 

ne repurtăm cu mintea la cele ce Sai spus de 

oratorii oposiţiunii, în memorabilele şedinţe ale 

Camerii şi Senatului, asupra rolului ce trebuie 

reservat ţ&rei: nostre în acest conflict. 

Dintr'o asemen6 alăturare resultă mai ântei, 

pentru noi, o tristă impresiune; dar, luând lu- 

crurile mai de aprâpe, chiar în ceia ce pote un 

moment să întristeze, noi recun6scem elemente 

de întărire şi speranţe legitime pentru viitor.
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Încă şi penă astăqi, cu acelaşi îndărătnică 
obstinaţiune care a caracterisat purtarea Porții 

către Statul român de la închiăierea, tratatului 

dih Paris până acum, cu acelaş ton de desprețu: 

“it6re autoritate, ministerul turcesc vine să spună 

Europei că „Rusia, declarând răsboiu imperiului 
„otoman, a şi început ostilitățile prin învasiunea 

unui Principat, care face parte integrantă din Sta: 

turile Sultanului.“ 
Şi pe când manifestul Turciei venea să ne - 

asverle în faca lumii, acâstă nucă, nemeritată 
şi mai ales imprudentă insultă, s'aii găsit la 
noi Omeni, cari să ne spună că locul Statului 
român trebuie să fie astădi la edecul, la remorca 
politicei turcesci ! ” 

Întradevăr, este aci motiv .de întristare. 
S&mânţa, de umilire âncă cu totul nu sa stârpit 
din holdele românesci. 

Dar a rămas puţină, a r&mas răsipită; deşi 
încolţesce p'alocur6, apoi din norocire, fl6rea în- 
vOltă şi vîrtâsă a geniului românesc .isbutesce 
pretutindeni a înibuşi acea, buriană. 

Scim bine că ni se va dice : „Noi n'am ce- 
rut ca ţ6ra să se închine cu umilinţă și fără re- 
stricţiune Porţei. Am cerut numai ca să fie fe- 
rită de pericolele cu care o amenință ambiţiunile 
panslaviste ale Rusiei. Acolo no! am vădut peri- 
colul mai mare.“
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Dar ce însemneză re acest fel-de cuvinte, | 

rostite în dioa de adi? N 
Tuturor s'a arătat, s'a dovedit cu acte pa- 

tente, cu fapte netăgăduite, că puterile apusane 
ale Europei, la care guvernul nostru a recurs me- 

ret, mai voit sâi nai putut să ne pună sub 

scutul lor apărător, pe timpul cât Rusia şi Tur- 

cia vor fi încăierate în lupta lor particulară. 

Noi stăm la mijloc, între ciocan şi nicovală, 

gata a fi sdrobiţă fără cruțare, de n'am afla cum- 

va noi înşine .o cale “spre a ne pune la adăpost. 

. Trebuie să găsim calea. 

Dar ne mână ea re, acea, calea, de scăpare, 

mai mult în partea, Turcilor, decât întra Rusiei? 

Acâstă, soluţiune resultă neapărat din raţio- 

namentele celor cari, mai presus de tote, voiaii 

a ne face spaimă de Rusia. 

Ca, şi manifestul Porții ; partisanil politicet 

- de umilire ai căutat a dovedi că, în conflictul 

actual, suferinţele creştinilor de peste Dunăre 

sunt tâte .uneltiri ale Rusiei, că poporaţiunile din 

imperiul otoman arii fi fericite, în slăbiciunea lor, 

de a se supune jugului turcesc, arii fi chiar 

mândre a, face parte integrantă din . domeniul 

Sultanului, dacă ambiţiunea cotropitore a Rusiei 

nu le ar aţiţa în contra legitimilor lor stăpâni. 

fată puntul de. vedere turcesc, pe care di- 

plomaţia, otomană, îl proclamă. 

Ne întrebăm ânsă : „Pentru ce am luptat noi .
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de secoli? Pentru ce am cerut cu glas tare Şi 
am dobândit în fine de la „congresul puterilor eu: 
“ropeane întărirea, dreptului nostru de a fi o Naţi- 
une, un Stat în Orientul Europei? 

„Ore susținut-am noi tâte aceste. lupte, pen- 
tru ca chiar în dioa de pericol pentru dinsa, 
P6rta, în veci pentru noi vielână şi trufaşă, să 
ne spună: — Nu sunteţi nimic! Nu sunteți măcar 
ce a vrut să facă din voi puterile Europei! Cu 
neplăcere am fost silită, să îngădui a vi se da 
drepturi. Merei am căutat să vi le . restrîng, 
să vă umilesc. Acum âncă vă declar în ajunul . 
unui răsboiu decisiv pâte pentru Orient, că de. 
la noi, de la puterea otomană să nu aşteptaţi | 
nimic mai mult decât înjosire, decât umilire! - 
Snnteţi parte integrantă a. moştenirii  semi- 
lunej.* 

Şi pe când un asemenea limbagiu răsare lim- 
pede şi învederat din tote actele şi din tâte fap- - 
tele Porții, noi Românii să priimim benevol posi- 
țiunea, mişelsscă ce ni se promite de Turci? 

Întradevăr, ar. fi ruşine, ar fi nebunie, 
chiar şi decă, în câmpul opus, nu ni Sar fi des: 
chis un orizont mai luminos, o posiţiune mai 
clară, ma! sigură, mai demnă, mai bine înteme- 
jată pe tot ce logica, politică, pe tot ce garanţiile 
oficiale ai în sine mai positiv.
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„Noi vedem că de aprâpe 400 de ani, de când 
ne aflăm în contact politic cu puterea otomană, 
ea ne a făcut până acum și tot binele şi tot 
reul cât ne putea face. | 

Binele e un ce problematic, dâca nu cu to- 
„tul negativ. 

a dis că în timpii trecuţi, recunâscerea 

sattanito: drept suzerani, s6ă aliaţi protectori al 
Domnielor românescă, ne a scăpat de încorporare 

în regatele polon şi maghiar, în imperiele austriac 

„Şi rusesc, 
Va fi; dar noi Românii, dupe ce, în timp de 

300 de ani, am luptat mereii în contra sângerâsei 

barbarii a Otomanilor, protectorii nostrii, apoi, 

dău, nu scim, dâca n'am fi isbutit şi mal bine 
a ne strecura mai înțăriță şi mal înaintați în 
tâte, de sub jugul unor sceptre creştinesci ?. 

Îată, dar la ce sar reduce binele ce ne a fă. 

cut până adi Turcia. 
Cat despre r&ă, nu este dre , destul a dice că, 

în curs de secoli, ne am tocit mereii puterile în 

luptele ce am fost siliți să, susţinem în contra 

înşişi protectorilor . noştrii ? 
Până şi astădi, nimic nu s'a schimbat în a- 

ceste stranii relaţiuni ale. suzeranului cu vasa- 

“ul său. 

Dar ceia ce s'a schimbaticu totul, şi ceia ce 

trebuie neapărat; să provâce o schimbare decisivă 

TIT a» 483 Ă 98.
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a acestei false situaţiuni, este starea morală şi . 
„politică a vasalului, cum dicii Turcii. 

* Tributari, cel mai mult, ai devenit, de vola 
lor, Domnii Români, atunci când ai vădut că 
numai plecând capul lor vorii put să scape ț6ra 
de sabia şi de pustiirea Otomanilor. | 
"Era o rațiune de Stat, -Şi trebuie să precuim 

cu respect acea înţel6ptă şi patriotică sfâşiare: de 
inimă: pe care *şi aii: impus'o marii noştrii Domni 
din trecut, Mircea şi: Stefau. 
„Dar, când acelaş rațiune de Stat nu mat e- 

xistă, 'când nici temerea,- nici vre un folos practic 
nu maj potii legitima vechiele relaţiuni, păstra: 
se-vorii ele în etern, fără de nici o logică politică, 
fără de nici un alt efect; practic, decât acela de 
a fi: vasalul necontenit expus la insulte şi la u- 
miliri,. din partea r&ă-voitorului săi suzeran? 

„Îndată - ce un popor simte că este în stare, 
chiar cu sacrificil din parte”, a trăi: într'o posi-: 
țiune mai înaltă, mai respectată, decât; aceta în 
care Vaii ţinut; neputințele trecutului, :el 'este'cul-. 
pabil dca, nu.face însuşi un pas înainte. | 

Aşa, puii de vultui,. din minutul când simti. 
că tuleiele .aripelor ai devenit la dinşii pene, et 
nu stai trândavi în cuib, ci se'avântă în sbor, 
şi din sbor nu s'a pomenit ca vre o-dată pui! de 
vultur să cadă jos. IE a 

Acesta este legea “naturii, pe care trebuie
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să. fim orbi ca să nu o vedem domnind în poli 

tioă, precum şi aiure. 

Aprecierile de felul celor pe-care ni le. -Îns- 

piră disposiţiunile false şi nejustificabile ce Porta, 

“le manifestă pe tot momentul în. privinţa. Sta- 
tului român, sunt fără 'înduoislă în contradicţiune 

veghiată, cu politica pe care a recomanâdat”o e 
rei nostre oratorii oposiţiunii. 

Dar, — precum am mai spus'o0, — acea, poli- 

tică n'a fost şi nu pâte fi aprobată de națiunea 

română în dioa de adi. . 
Națiunea . simte “că pote face. astădi de la 

sine mai mult decât cela, ce se vedeai siliţi a 

face părinţii nostrii. i 
„Nu în deşert s'a bucurat dinsa, în 1 timp de 

duoă- „deci de ani ,. de beneficiile. tratatului” -de. 

la Paris. 

Ar fi fost o dovadă că € ea na sciut. să pre- 

Gui6scă; fol6sele. acelui tratat; dâca, în' împrejură- 

rile de astăi, ea nu Sar fi simţit capabilă d'a, 

lua de la sine-şi o resoluţiune mai conformă cu 

interesele şi cu demnitatea 'ej, decât,.aceia pe care 

„i a povăţuit-o oposiţiunea. şi la careu chiămat'o, 

Cu :0. aşa, nesocotită trufie,; guvernul turcesc, 

. Respectând tratatul de la Paris, națiunea, 

română, s'a. arătat până acum deplin adăpată de 

spiritul şi de tendenţele acelui tratat, care avea 

"28*
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drept scop, întru cela ce o privesce pe dînsa, să: 

pună la noi bazele unui adevărat Stat român. 

Dar progresul e legea conducătâre a naţiu- 

nilor, şi celei române, pornită pe calea.luj, nui 

este iertat: a sta mult; pe loc, 'când ca puiul de 

vultur îşi simte pene crescute la aripi. 

“Marţi, 26 aprilie (8 matu), 1877. 

XVI. 

CE NE ESTE ACUM MAL PROFITABIL ? 

Precum tâte puterile şi precum tâte naţiu- 
nile din Europa, România â, sperat, în curs de 
aprâpe un an de dile, că se va pune stavilă cu-: 
rentului răsboinic care începuse a se manifesta 
în Orient. - E 

Cabinetele. cu 6re-care sfi6lă, aii lucrat în: 
acest sens. a 

La noi, cu bărbăţie şi cu stăruință, s'a ma- 
nifestat dorința viie de a nu aţiţa câtuşi de pu- 
cin animosităţile, de a deveni un lanț de unire, 
şi nu de loc o causă de învrăjbire, între cei cari 
cereaii dreptatea pentru popdrele creştine din 
imperiul turcesc şi cel cari o refuza 56 voiaii 
s'o scamoteze. i | 

Am putut spera mult timp că puterile eu-
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ropene care, de două-deci de ani acum ne aii fă- 

„găduit să 'ne menţină într'o stare care să ne 

permită desvoltarea n6stră progresivă fără sgu- ' 

- duieli violente, că acele puteri, dicem, vorii pro- 
fita, acum de acestă posiţiune excepţională, pe 

care ne o lăsase să: o întrevedem, ca să ne 

scâtă cu totul afară din jocul primejdios al lup- 
telor armate între puteri, şi pâte chiar 'ca să 
facă din nol o stavilă la desfrenările acelui joc. 

Speranţa ne a fost cu totul amăgită. . 

Franca :ne a dat tot ce ea pote astădi să 
mai dea în concentrata, reservă ce" impunii pr6- 
spetele ei nenorociri; adică ne a insinuit povaţa 
de a ne cormui dupe propriele n6stre interese 

şi: nevoj. 

Nu altfel ne a învăţat a face şi puternica 

Germanie, care, în luptele ei cu Franca, a dove- 

dit că pote mult acela care scie ce volesce şi 

care lucrză cu stăruință şi cu energie -la un 

scop determinat prin. înseşi evenimentele dilei. 

A fi cu spiritul deştept şi a nu şovăi când 

se presentă prilejul, iată ce constituie astădi ade- 

verata mărire a. guvernului prusian. e 

Un asemen6 învăţământ este de o val6re 

nepreguită, şi a nu profita, de dinsul, ar să ne. 

dăm înşine ostinda, de mârte, sâi cel puţin. de in- 

capacitate. .. E | 

"Cana dar, acelaşi povaţă: „Fu ceia ce poți 

face, şi cela ce "ţi este mal profitabil 1*' ne vine
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din două :părță,. adică, şi de la, puterea de unde 
am vEdut numai. bine şi de la acea putere 'care, 

cu aşa mult tact, a sciut să profite de ocasiunile 
priincă6se ce evenimentele. îi presentai ; când, di- 
cem, biruitorul norocos şi biruitul experimentat 
ne ai qis si neaii şoptit: „Faceţi ceia ce vă po- 
vățuiesce trebuința şi putinţa !“ re trebuie noi 
să rămânem surdi la acestă înţeleptă povaţă şi 
să dăm ascultare la „recomandaţiunile părței o 
puse? -.: a 

"Ce ne venea ânsă de acolo? 
Ni se -dicea : „Sunteţi .slabi, nu numar. din 

puntul de' vedere material;. dar mai cu s6mă 
din cel moral. Din „avantagiele ..pe care.vi. le a 
creat tratatul din Paris, voi nu ați sciut ' trage 
nici un folos. Aţi: rămas, astăqi la. 1877,.'cela ce 
eraţi la ;1854. Acelaşi cale umilită este dar:scă- 
parea vâstră, -. . Da 

"„Supuneţi-vă cu . respect Turciei; sărutaţi 
mâna,  sângerată, care schinguiesce pe creştinii 
de peste Dunăre, : şi mulţumiţi Domnului decă, 

„graţie puterilor europeane, vă aflaţi într”o stare 
__Pugin mai ticăl6să decât acei creştini.” De dinşii 

ne -e-milă. Ne vom cerea, să, obţinem de la Pârtă 
ceva, uşurări pentru dînşii.. lar 'pentru.:vot Ro- 
mânii, nu putem, nu voim să facem nimic. Inte- resele nâstre ne ducii ajur, Aşa dar, să se înțe- 
l6gă Domnul vostru cu Serdar-Ecremul turcesc, paşă cu paşă! - 
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„Nu se alegi 6re aceste cuvinte din. faptele şi 

din spusele Engliterei ? atit 
Şi noi: între două vânturi, care: ne şuleră fi- 

care pe alt ton, din care unul ne avântă 'pe calea, 
demnităţii naţionale şi a speranţelor viitâre, iar 

cel-l:alt.ne aşterne 'cu umilinţă pe câmpul veşte- 

jit al trecutului, noi ce avem să facem? : ..: 
"Toţă, Domnitor, guvern şi naţiune, nu am 

stat mult la. îndoui6lă ca să apucăm calea îna- 

inte, far nu să ne înt6rcem înapoi, precum neaii 

povățuit pucinii de la noy, cari s'a făcut scoul 

acelor puteri ce în tot timpul ai susţinut pe 

Turci în detrimentul nostru. | Ma 

Puteam face. altfel? - 

Nol răspundem âncă odată cu tărie: 

Nu ! si chiar dscă ar fi fost pentru noi ca: . 

lea umilinţei semă&nată cu mai puţine pericole, 

_— cela ce este cu totul contrarii realităţii, —r 

chiar atunci nu ni se cuvenea a ne: prăvăli în- 

tr'însa, : PR Ic 

Națiunea a fost. şi .este “pătrunsă de acest 

simţimânt. | e 

El o va menţine de sicur la înălțimea sacri- 

ficielor:ce "i impune. . . a i 

Moleşită de frică şi înecată de. ruşine, ar fi 

stat ea, dâca oștirea n6stră, desfiinţată şi răsi- 

pită, s'ar fi ascuns în munţă, precum ni se. spu- 

nea, s6i chiar dâca sar fi pus subt ordinile 

lui Abdul-Kerim.
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Astăqi, când soldaţii noştri r&spundii la focu- 
rile ce, în contra ori cărui drept, Turcii asvârlă 
în oraşele n6stre dunărene, astădi grija pe care 
tot Românul o simte în inima, sa, este o grijă 
nobilă şi întăritâre, a : 
“În faga ori cărui pericol, adi Românii îşi 
potii dice cu încredere: . . 

„Nici patria, nici lumea nu vori av6 întru 
ce să, ne învinovăţescă, Deşteptaţi din letargia, 
n6stră de apr6pe: doui secoli, iată-ne întorși la 

„ vechia, tradiţiune de bărbăție: românescă. Anseşi . 
„puterile. europeane. care aii înlesnit, de voie de ne- 
voie, acum două-deci de “ani acâstă deşteptare, 

„Ru vorit pute face altfel decât a ne aproba, atunci 
„când noi, cu energică voinţă, şi cu inimoşie stră- 
moş6scă, vom câştiga, şi vom sprijini drepturile 

„ m6stre la o viaţă politică “şi mai liberă şi mai 
desvoltată ! 

„Le vom respunde cu mândrie: Cefa ce aţi 
aşteptat de la noi, iată, noi vă dovedim că lam 
câştigat. Suntem în stare de a ocupa cu on6re 
în Orient; cel pugin o porţiune din acea suvera- 
nitate pe care aţă socotit: că Turcii vorii sci vre 
0 dată să o exercite în folosul luminelor şi al cul- 
turei Europei.“ | 

„În ori ce cas, pe pragul pe care noi am 
păşit, ni se deschide o. pOrtă mare, ce duce 
spre bine. a | 

Să nu şovăim câtuşi de pucin. Avem sta-  
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tornica credinţă că nimeni nu ne va pute scâte 
afară, de unde vom fi intrat, în virtutea dreptu: 

rilor pe care Europa ni le a confirmat sunt câți-va 

ani şi pe.care adi noi “înşi-ne şi numa noi, le 

putem întări în- mod neperitor prin statornicia, 

Şi bărbăţia nostră. - 

"Joi, 28 aprilie (10 matu), 1877. 

XVII. 

-“ÎNDEMNĂRI LA INDEPENDENȚĂ 

„10, 

Este o logică a evenimentelor care înfruntă 

şi întrece tâte slăbiciunile şi tâte şovăirile firii 

" omenesci. 

Când. omul, deşteptat de primele luciri ale 

zorilor, nu volesce să cr6dă că îndată, are să se 

facă dioă şi, în faga lumini, tot se mal csrcă â 

dormi, atunci chiar s6rele ea în curând sarcina 

de a'l 'orbi cu radele sale. Neînvinsa lui arşiţă 

ridică pe trândav în picidre, şi 71 mână, cu 'vole 

fără vole, la munca întăritre de la care el se 

codea, | : 

Încredători în acestă. lege. de mântuire a na- 

turii, noi ne mîhnim,'dar nu desperăm, când în 

calea, desvoltării n6stre naţionale întâmpinăm una
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din acele. slăbiciuni, una din acele şovăiă, as 
cunsă sub vălul zadarnic al prudenței politice. 

-- Din norocire, pugine de aceste codiri avem 
a semnala. în -istoria contimporană a Statului 
român. Națiunea n6stră, cu o minunată tărie, "Și 
a croit calea sa, sunt acum - vre o trel-deci de 
ani; şi de atunci, cu o stăruinţă care "1 asigură 
viitorul, a păşit cu salturi răpedi tot pe acea 
cale înainte. 

Dâca une ori s'a putut crede că ea "Și a ul- 
tat ţălul şi c'a aromit în .nepăsare, lăsând freul 

“destinelor €i în mâni slabe şi nehotărite, apot 
n'a trecut nici o dată timp mult, “Şi dinsa, cu un 
noii şi spornic avânt, s'a împins înainte şi a stră- 
bătut într'o oră tot drumul în care răsgândiri 
nesocotite o oprise cât-va înapoi. 

„ Să-nu uităm că astfel ”! a fost. mereii mer- 
sul, de la tratatul din Paris încoci, Şi, mulţămită 
Domnului, trebuie să constatăm. că nici una din 
rătăcirile momentane la care. a fost supusă sârta 
interidră a României n'a împedecat. pe națiunea 
română de a ajunge treptat tâte scopurile. pe 
care ea "şi le însemnase în programa naţională a 
Divanului ad-hoc din 1857. ! Pa 

Rumegând în silă: zăbalele în care Convenţiu: 
nea întocmită la Paris voise să înstruneze dorin- 
ţele exprimate de naţiune, dinsa n'a stat; pe pace 

„_penă ce, una câte una, nu le a sărobit pe.tâte, 
şi până ce n'a obligat pe puterile Europei să re-
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cun6scă, că însăşi ea, scie mai. bine să 'şi des- 
chidă calea progresului, decât. precum "i o aşter- 
nuse ele, . î-: ii e . 

În timp de două-deci de ani, acâsta a fost: 
lucrarea nepregetată a Românilor. Rând, una 
dupe alta, ei aii “adus la îndeplinire tote dorin- 

țele exprimate în Divanurila ad-hoc. 

Tratatul din Paris învedera tendenţa de a se 

forma pe malul 'stâng al Dunării un Stat cu 
viitor politic, a 

Silinţele şi activitatea Românilor n'a des- . 

minţit eficacitatea acestei idei. ' 

Din: contra, ei aii dat mereii. dovedi că, lă- 

saţi în voia lor, potii merge şi mai răpede decât 
se.spera de la dinşii. 

| „La acestă vîrt6să, a lor propăşire, -:mai tote 

puterile garante ai aplaudat. Ele ai- aprobat şi 

ai confirmat, fără mare obstacol, t6te.avânturile 

prin care pupilul. da mereii dovedi de bărbăţie, 
şi "ŞI câştiga însuşi drepturi, pentru care tutorii 
nu '] socotise âncd matur. . a 

România făcea, de la sine, şi fără de a şovăi, 

tâte pasurile înainte pe calea ce "1 o deschisese 

tratatul din Paris... -- i , 

| Cine putea, dar :să: mo aprobe, afară, riumai 

de acele puteri, care, âncd de la: 1856, voia sâ.-i 

refuse chiar. şi ceia ce de pe atunci i s'a acordat ? 

" Admiţându-se că, disposiţiunile acelui tratat 

relative la Statul român, forma ca un stadii,



4 44 INDEMNĂRI LA INDEPENDENŢĂ 
  

în care noi — mai iute decât se credea, — am 
câştigat treptat, tâte gradele ce se puteai căpăta 
într'insul, iată-ne acum ajunși acolo, unde nu 
mai avem ce să mai cerem, în marginile trata- 
tului din 1856. | | e 

Este 6re ânsă acâsta şi ultima limită a do- 
rinţelor şi a putințelor n6stre ? 

Decă o asemenea : cestiune va fi făcută nod 
Românilor, pugini sunt -la noi 'acaia, —.şi chiar 
de acei pugini, ruşine să “ne fie! — cari voriă dice 
că posiţiunea ce ne a creat-o tratatul din. Paris ă 

„este ceva ma! mult decât o stare provisorie, 
intermediară, în timpul căria ni s'a cerut ca să 

"dăm lumii dovedi că putem să fim mai mult de- 
cât ceia ce am fost în cursul ultimului secol, 

Asemenea dovedi, noi le am dat mereii. | 
„La „fie-care din. ele, puterile garante, — unele 

cu sinceră satisfacţiune, altele prin forţa, eveni- 
mentelor — aii' dat aprobarea, lor. | 

Negreşit că nici ele nu potii av6 cuvinte ca 
să ne oprâscă în loc pe calea:ce înseşi ele ne ai 
deschis'o. Din contra, celor mai multe din ele 
noi le înlesnim acţiunea, când, profitând de oca- 
Siuni, facem câte un pas înâinte.,  .: E 

Cade-se dar noă să mai avem slăbiciuni şi 
Şovăiri ? . | 

Nu este lucru învederat- că. pe cât vom 
înainta “mal apăsat şi mal statornice către țălul 
existenţei n6stre politice, pe care Europa întregă,
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Pa aprobat în mod implicit, prin confirmarea 
drepturilor n6stre în areopagul ej, .nu este. 6re 

învederat că pe cât ne vom - afirma: mal. tare 

fiinţa, n6stră vile printre. Staturile Orienţului, ni- 

men! nu ne va pute sta împotrivă? 
Şi în adevăr, cei: cari ai lucrat în favârea. .. 

n6stră cu.g6nd că vom..deveni-un Stat european, 

ne voră susțins, de 6re-ce le am îndeplinit voinţa, 

— mai .curână :pâte şi decât credeai, — şi asfel 

le am înlesnit soluţiunea aşa mult dorită Ş cău- 

tată a cestiunii orientale. 

Cei, din contra, cari ne aii combătut acm 

dou&-deci de ani. şi cari ne combatii âncd şi as- 

tădi, vorii fi siliți să plece şi de astă dată capul 

dinainte unei -puternice voințe. care covergesce şi 

intrigele şi deşârtele lor opintiri. * 

lată, dupe părerea nâstră, rațiunile de logică 

rece, care arii trebui în dioa. “de astăqi să, stâr. 

pâscă din inimele" tuturor şi slăbichunea, şi şo- 

văirile. - 

“A ne opri în “cale, pe! când « ea: ne. stă des- 

chisă, şi a ne Svâreoli. în loc cu temerea închi- 

puită că cei ce. ne aii deschis'o arii put să "să 

Yea, pe viitor s6ma şi si. ne o tale, fiind-că mer- 

gem 'pr6 iute de dinsa, acesta este un raţiona- 

ment aşa de pugin logic, încât nu este nici de 

cum. de. 6meni politici, cu mintea deştsptă. 

Dar se întâmplă ca ades6 precipitarea' eve- 

nimentelor să surprindă pe mulţi, nu îndestul de
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bine pregătiţi .spre. a- le put - judica sănătos în- 
dată. Cum diceam, începnd, lucirea zorilor nu 
le dă âncă acelora, o idee. lămurită. despre. apro- 
pierea dilei. Ei stau âncă. ameţiţi de somn. . 

Curând ânsă s6rele: cel mare va apăr Şi le 
va lua ochiă. ERE să 

Aşa..de tare credem în statornica propăşire 
a naţiunii, încât aşteptăm dintr'un moment în- 
traltul ca s6rele nostru politic să răsară, | 

In faca puterilor apusane, care ne ai. confir- 
mat drepturile, numai pentru că scim. să ne în- 

„ tărim din ce în ce mat tare în 'ele; în faca îm: 
părăției rusesci, în care .ne am încredut -cu o 
demnă, sinceritate şi căria. trebuie să dovedim 
că suntem demni de mâna frățescă ce' ne a în- 
tins; în faca Porţei, care s'a arătat, acum mai 
mult decât ori când, desprețuitâre, viclână, şi săl- 
batică, în, raporturile sale :cu noi; în faţa-trecu- 
tului şi a viitorului nostru, nu ne may. stă -prin 
putință a, şovăi mai îndelung. . n 

„Picră acum dintre nol.inimele coace! Să 
lăsăm în laturi potecile pledişe, şi, călcâna drept 
înainte către (&lul spre. care am înaintat treptat 
în curs .de două-deci de ani, să nu mai pregetăm 
adi. când totul ne îmboldesce a afirma, cu: vorba şi cu fapta. că voim :Şi că putem. să. fim un :Stat 
TOmMân : independent, „Strejă a 'civilisaţiunil -euro- 
peane la capătul răsăritân al Dunării. -.: 
„„ Tenbra, -n6stră: armată, -:strinsă - cu bărbăţie
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sub stâgul. naţional, a şi pregătit prin glasul 

tunului acâstă scire în lume. 

Junele nostru Domnitor, în ale cărui vine 

curge un sânge de viteji cari, de opt sute de ani, 

ținii sceptrul într'aceiaşi mână cu sabia, -junele 

nostru Domnitor, când. s'a făcut . Domn român, 

n'a, voit; să priimâscă decât moştenirea domnâscă 

a acelor luptători, cari cu mânârie. ai lepădat, 

în viața, lor, jugul vasalității. - RE | 

:Să stăm dar cu toţii astăqi la, acelaşi înăl- 

țime, şi, scuturând „de pe noi ultimele ţâle ale 

umilinței fanariote, să ne întărim sufletele în 

strămoşâsca mândrie şi virtute a adevăratului. 

n6m românesc. 

“Luni, 2/4, matu, 1877. 

XVIII 

INDEMNĂRI LA INDEPENDENŢĂ. 
i | SI 

* “Un moment de repaos, de aşteptare, care de. 

bună s6mă mult timp nu.se va prelungi, pare 

că desparte acum decisiunile Corpurilor n6stre le- 

gluitâre,. de alte acte, pote. cu' mult mai impor-. 

tante şi mal decisive ale vieţei n6stre politice.: 

Am spus aci..părerea .n6stră, :Şi 0. Vom Te-.: 

peţi neîncetat până. ce evenimentele ne voră în-
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sărciua, însele a ne confirma, opiniunea, am spus 
că exagerată ni s'a părut prudenţa care. a dictat 
decisiunile Corpurilor legtuitâre. = - 

: Si cela ce este curios, neaşteptat şi âncd 
pucin explicabil pentru noi,. este că, în casul de 
facă, judicâna.. în propoiţiune cu. numărul repre- 
sentanţilor naţiunii şi cu sistema de argumentare 
a oratorilor oposiţiunii, Senatul s'a arătat cu mult 
mai bine pătruns de putinţa şi de catoriele na- 

__ţiunii în momentul de. faţă, decât mat juna ei 
S6Ță, decât Camera, deputaţilor. 

- “Diserăm că acest; fapt ni se pare greii de 
explicat Şi în numărul din urmă ne deterăm judi- cata asupră”, fără reservă, şi fără cruţare. 

Căutânăd astădi a ne da sema despre teme: „rile, despre îndouinţele, despre îngăimelele unut mare, mult pr6 mare număr dintre deputaţii din ori ce partit, nu putem ved6 în acestă curi6să | stare de lucruri, decât un efect al deprinderilor trecutului. E 
Insultele Porţei mormâiaii de mult în jurul nostru. Posiţiunea ce aveam. penă mal de-unădi ne impunea datoria, de a le râbda, ca şi când nu le am fi audit, N E 
Dar, prin prelungirea. în timp de decimi, ba şi de sutimi de ani, a acestei stări de umilinţă silită — trebuie să o mărturisim — peliţa ni s'a cam îngroşat; ne am dedat „cu insulta şi chiar - -când proporţiunile ei ai ajuns a cresce în mod
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necumpătat,; când în urma cuvântului, a venit 
şi fapta, când palma a dat năvală peste ocară, 

când tunul lui Abdul-Kerim -a urlat în contra 
n6stră, dupe notele despreţuitâre ale lui Savfet- | 

pașa; atunci indignaţiunea celor cari se aflaii ex- 
puși a priimi mai de-a dreptul, cela ce inamicii 

adresai naţiunii, indignaţiunea în Cameră n'a pu- 
tut coverşi pe deplin limitele prudenter reserve, cu 

care mai mulţi din 6menii noştri de Stat. sunt 
de mult dedaţă. | | | 

Cei dintrînşii cari ai avut a încerca, primul 

foc s'a arătat şi ma) pucin hotăriţi decât ai fost 

a doua-qi următorii judicători ai conflictului nos- 

tru cu Porta. | 

În Senat sait spus cuvinte mai demne şi 

mai bine raţionate decât cele pe care ni le aii au- 

dit urechile în sînul Camerei, de la 6meni pe cari 

posiţiunea şi caracterul lor ne îndâmnă ai veds 

țin6nd sus şi tare drapelul. demnităţii naţionale. 

În ori ce cas, şi cu tâte că, progresul pe ca- 

lea adevăratei nâstre deşteptări la lumina poli- 

tică s'a simţit învederat de la discuţiunile Came- 

rel până la acelea, ale Senatului, nici unul din a- 

ceste două Corpuri n'a dat lumei o drâptă idee 

de acel fior, care se strecdră, prin arterele naţiu- 

nii române. - 

Representanţii eX aii credut că li se cuvine 

a fi mai prudenţi şi mai înţelepţi decât eveni- 

mentele, aii socotit că li se cuvine a împiedica 

IL. 25,682. | „29
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rota la carul propăşirii naţionale, tocmai când 
un puternic avent îl suia mai sus decât el se 
aşteptaii ; întrun cuvânt, s'aii arătat mai slabi 

- decât li se impunea prin forţa naturală a lucru: 
rilor, 

„_ Bfeotele. acestei slăbicruni ni se pari a nu fi, 
până la 6re care punt, ameninţătore pentru noi, 
dar totuşi sunt destul de triste. | 

Nu este puțin lucru ca să se dică în totă 
Europa că, pe când prin înseşi ţările apusane 
cele puternice, se vorbea în regiunile oficiale des- 
pre declaraţiunea de independenţă a, României ca 
despre -un fapt; neînduoios şi produs prin logica 
evenimentelor, Camerile române n'aii avut cura- 
giul a admite cu o unanimă, conglăsuire acest 
resultat firesc al logicei politice, acest strigăt 
care în6ca glasul naţiunii, pe care toţi se aştep- 
tai să] audă rostit cu tărie de representaţiunea 
naţională. 

Deci, în Engliteră se vorii mira de prudenta 
n6stră îngăimare, apoi ne întrebăm: Ce se va 
dice despre dinsa Ja Constantinopol ?: Ce se va 
dice la St-Petersburg ? 

Ar fi trebuit ca aceste două întrebări să fi 
fost puse în faca fie cărui deputat, fie cărui se- 
nator, în minutul când ei se r&sgândeai cum să 
împace, sâi mai bine cam să încurce 'soluţiunea 
curagi6să pe care o reclamă momentul de facă, 
cu vechile obiceiuri de şerpuită, coaglă.. -
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Atunci fie care nu “şi ar mai fi dis: „Să | 
căutăm mai presus de tâte a cruța, pe “puterile . 
apusane şi a ne menţine către dinsele în vechile 
posiţiuni reciproce, ca nu doră, întremându-ne noi 
adi mai tare ca, naţiune şi ca Stat, ele să ne 
lipsesc de ocrotirea prin care ne ai împins la 
acâstă desvoltarei. 

Nu 'şi ar mai fi qis aşa, că ar fi simţit - 
câtă contradicţiune şi câte poticneli sunt în acest 
raţionament olog, care pare a fi fost raţiunea su. 
premă a decisiunilor Corpurilor n6stre legiuitâre. 

Ar fi vădut de sigur, cugetând la: impresiu- 
nea ce atâta nedomirire are să producă la, Pârtă, 
că noi înşine ne mărturisim a nu fi âncă sătui 
îndestul cu paharul de umilinţă, cu care Turcia 
ne a adăpat p6n'acum, ba nică chiar decişi a ne 

lepăda cu toţul de dînsul spre a sârbe cu o no- 

bilă decisiune din isvorul limpede al independen- 
țel absolute. 

Apoi âncă, ar fi vădut că, mai mult decât 
ori când, este acum momentul dea arăta puter- 
nicului imperiii, cu care am intrat în înţelegeri 
mai speciale asupra viitorului nostru, că noi po- 
sedim o programă bine determinată pentru ulte-. 

ri6ra -n6stră acţiune politică şi că, dupe acea, 

programă, şi numai dupe dinsa, vom înainta, cu 
tărie, pe cât timp puternicul nostru aliat ne va 
ajuta cu sprijinul săă, ba âncă şi în .o1l ce cas 

diferit de acesta. i 

29*
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-- Era timpul oportun spre a se face o afirma. 

ţiune energică a acestor principii. Ca un singur 

om, ca o adevărată personificaţiune a poporului 

român s'ar fi -cădut ca Senat şi Cameră, să fi - 
spus adi puterilor apusane, Rusiei şi Porţei: 

„M'aţi pus în posiţiune de a fi. Voiu a! 

„„Îndestule, mai mult decât îndestule sunt 
temeiurile vâstre spre a ne lepăda de acum, de 

ori ce vechi legăminte cu făcarnică şi barbara, 

putere turcescă. a 

„Cred în sincerul şi lealul ajutor ce mi se 
„dă astăqi de imperiul rusesc şi 'mi însemnez de 

îndată, mie şi lumei întregi la, ce anume scop are 
să'mi serve acest ajutor“. . | 

În modul acesta, rolul fie căruia va, fi clar şi 
nesupus la nici o contestaţiune pe viitor. 

În fine, puterilor apusane, care aii voit să 
pună în mâna României o armă cu care să stea 
strejă a. civilisaţiunii europeane în Orient, tată 
le arătăm că aşteptările lor nu ai fost desmin- 
țite de noi : „Ne aţi pregătit ca să devenim 
ceva. lată-ne gata. 

| Acestea sunt, dupe părerea, n6stră, afirma- 
„țiunile ce arii fi răsărit clare, veghiate şi puter- 
nice din nisce decisiuni mai virile, mai positive 
decât cele pe care le aii pronunţat Corpurile n6s- 
tre legiuitâre. - Si 

Dar omul vechiu, omul trecutului, raiaoa 
secolului trecut, sofistul fanariotisat, pâte chiar :
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şi tipicarul plin de arguţii, a luat'o şi în rândul 

acesta pe dinainte, în clasa cea, cultă, de la noi, 
în haina-albastră. 

Ultimul cuvânt nu este ânsă rostit în a- 
cestă, cestiune, 

Mai sunt âncă mil6nele de Români cu opincă, 

"pe cari adi îi vedem, cu arma, la urmăr, păşind 
„apăsat către malurile Dunării, din tâte înfundă- 

turile Carpaţilor şi de pe tâte şesurile românesci; 

mai sunt acei oşteni şi acel ţărani români, cari 

n'au stat în viaţa lor să îndruge sofisme cu căr-. 

turarii din Stambul; mai sunt acela cari mâne 
poimâne, când .vorii înfrânge, ca odinidră, orâiile 

turcesci, vorit sci să, proclame în gura mare şi în. 

faca tuturor, că. „țera lor, România, apărată cu 

pieptul lor, este şi va rămân purur$ un Stat 

de sineşi stătător, pe care Turcil—de vori mal fi 
—aii săl tâmă şi să'l onoreze, pe care tote pute-. 
rile vecine şi depărtate ai să'l pună, sub scumpa şi 
drepta, lor ocrotire, ca o strâjă viteză a civilisaţi- 

unii în Orient, ca un chiezaş temeinic al păcii euro- 

peane, bazată, pe o mai echitabilă distribuire u, pu- 

teril în părţile răsăritene ale continentului nostru. 

Încrederea ce avem în luptătorul care, prin. 

votul săi, va şterge şi va limpedi în curând, în- 

gânările voturilor de mai de-unădi, ne face a spera . 

că va, rămână în umbra s6relui nostru de mâne, 

acâstă ulfimă, cătuşă ce ne amintesce urmele în- 

josirii n6stre. 

Miercuri, 4/4, maiu, 1877.
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XIX. 

BULEVARDUL CIVILISAȚIUNII ÎN ORIENT 

O posiţiune nouă impune unui Statii, ca şi 
unui individ, noue obligaţiuni. | 

Când Românii ai făcut pasul la care ia 
împins, în dioa de astădi, aspiraţiunile lor seculare 
şi împrejurările momentâse ale: epocel în' care 
trăim; când el aii declarat; că priimescii bucuros a, , 
privi. ca rupte pentru! vecie legămintele ce stră- 

” bunii lor se' văduse siliți a închiăia cu Porta, 
şi pe care însăşi Porta, le a; călcat neîncetat ; 
când în fine aii dis în faca lumii: Voim' a forma 
de acum înainte un Stat îndependent ! de sigur 
nică unul dintr'inşii nu “Si a putut închipui că 
acestă declaraţiune este un' simplu cuvânt; că, 
nimic din starea interidră a țărei nu are să fie! 
schimbat ; că nu avem a face nici o mişcare mai 
mult decât cele cu care ne' am Gedat în trecut ; 
că întrun cuvânt, nu avem: sarcine şi îndato-: 
riră noue, pe care ni le impune: noua n6stră, po-: 
siţiune; | | 

Mai ântâi de tâte, avem acea, sarcină şi acea 
: îndatorire de a dovedi lumii că; dreptul politie: 

pe care ni ”l a restituit, nu: este "pentru noi un: 
Simplu cuvânt, — cum pare că sa şi şoptit pe: 
alocur6, — ci 'că ne aflim în stare de a ne im:
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pune tâte sacrificiele trebuitore, spre a întări 
faptul ce decurge din declaraţiunile n6stre. 

De 6re ce este învederat că până acum, in- 
- dependenţa,  n6stră, absolută, nu este admisă de 

toți cu bună voie, ba chiar că ea, ne va fi con: 
testată cel mai pucin de Turcia, noi trebuie să 

stăm pregătiţă a întâmpina, ori ce împotrivire cu 

felul de argumente ce ea, va reclama. _ 
De două-deci de ani ne am deprins a, face 

pe puterile garante ca să priimâscă, fără mari 

împotriviri, preschimbările ce voinţa nestrămu- | 
tată a naţiunii române a introdus gradat în dis- 

posiţiunile internaţionale din 1856. 
“Tot ce am cerut, tot ce am făcut în acest 

curs de timp decurgea, în mod aşa de logic, 
din rolul la, care puterile europeane voise' a, ne 

predestina, încât nici nu s'aii putut lua în s6mă 
consideraţiunilo de ordin strict legal, pe care Tur- 

cia mail ales le a înălţat în contra călcărilor 
n6stre afară din textul tratatului de la Paris. 

Mai presus de textul scris, era spiritul în 
care acel tratat fusese conceput; şi noi, prin ac- . 
ţiunea n6stră stăruitâre, realisam mereii pe nea: 

şteptate, tote cele „ce diplomaţia, nu cutezase a 

le aşterne curat, negru pe alb. | 

Întru cela ce ne privea, noi am urmărit fără 
preget şi am îndeplinit cu o inteligenti activi- 
tate, tot stadiul intermediar al desvoltării n6stră 

politice.
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Acâsta, se cerea de la no!; acesta am făcut'o. 

Şi toţi aii fost nevoiţă a ne aproba, mereii. 
Dar, ajunşi la culmea acelui stadii, tată 

că în Orient începii a se produce noue clătinări 
politice. | ME 

Puterile apusane stai de le privesc, pline 
de induoinţe Şi de neresoluţiuni.. Ele nu potii âncă 
să pricâpă bine ce va produce acea furtună care 
'Şi grămădesce norii la, orizont. 

Ameninţaţi de bătaia apropiată a fulgerelor, 
noi alergăm la ele ca să ne adăpostâscă, să ne. 
călăuzâscă, - De 

Dar tâte sunt însele aşa de încurcate încât 
ne lasă în deplină voia n6stră, | 
„Faceţi, —pare ele a ne dice, — dupe cum vă 

va lumina înţelepciunea vâstră, 
„De două-qeci de ani, ne aţi dovedit, merei 

că sciți forte binişor a vă aşterne culcuşul cum 
este mai bine. 

„De ce astădi mai puţin decât ieri Şi decât 
alaltă-Xeri, când eraţi âncă nu atât de întremaţi, 
nu veţi sci să vă deschideţi înşivă o cale nouă?“ 

Şi acea cale, lată ne am deschis”o. 
Acum va, numai să păşim temeinic pe dinsa. 
Cei cari, în trecut, nu aii fost nici o dată 

ostili logicei propăşiri a naţiunii române, se vorii 
scutura, credem, lesne de dificultăţile de formă 
pe care le vorii suscita noul nostru avânt. 

Puterea logică a faptei nostre li se va im-
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pune, ca şi în trecut, spre a "i face să reteze Şi 
ultima verigă care înstruna . libera, desvoltare a 
Statului român. | 

Pentru acele puteri, care în tot-d'a-una ne 

ai fost favorabile, ori ce pas vom face noi înainte, | 

el nu pâte decât a ne nai mai sus în stima | 

şi în favârea lor. | 

Dâca nu îndată, — de 6re ce, în sinul com- 

Ri plicaţiunilor actuale, ori căria din puterile neutre 

îl va place, credem, a se folosi de înlesnirea ce 
are de a nu se declara, prâ iute,—dâca nu astădi, 

dicem, dar negreşit la primul moment decisiv, 

cele mai multe din puterile. apusane ne vori fe- 

licita că am sciut să, ajungem 'aşa, de iute, acolo 

unde ele ne aii împins a merge, prin pactul lor 

internaţional de acum două-deci şi unu de ani. 

Ne vori felicita cu atât mai mult, cu cât 
modul dupe care avem să susţinem faptul no- 

stru din naintea puterilor ce ne sunt de facă 

sâii pe ascuns ostile, va fi mai demn şi mai 

energic. 
Aci dar stă tâtă, chiăia situaţiunii. 

Ne am declarat independenţa completă facă 

cu Turcia. Ne am pus astfel dinainte” pe un pi- 

clor care nu ne mai permite a răbda nică umbra 

unei umiliri din parte“, care ne îndatoresce, în 

mod imperios, de a preîntâmpina chiar şi ame: 

ninţările ej. 

Pe de altă parte,-să nu uităm că în timpil



458 BULEVARDUL CIVILISAȚIUNIE IN ORIENT 
  

de odinidră pe când, ca şi de' feri încâce, Roma- 
nii formaii Staturi nimenui închinate, ei erai 
apărătorii dreptului european, campionii legit'ere- 
ştine în contra, barbariei mahometane. 

EI erati sentinelele Europei, veghiând la valul 
mărginaş, la ţărmul Dunărit. 

Apoi ni s'a spus şi acum dou&-qeci de ani: 
„Vol aveţă să fiţi pe viitor bulevardul civilisaţiu- 
ni la răsărit! 

Cată să 'împlinim adi cu sfinţenie sarcina, ce 
ni Sa pregătit de atunci, şi spre a o îndeplini 
nu avem decât a improspăta virtuțile n6stre na- 
ționale din cei trei secoli mai inainte. , 

Redobândind t6te drepturile unui Stat, ni se 
cuvine a lua şi noi locul nostru printre apărăto-" 
il civilisaţiunii. Nu mâi pâte fi acum vorba de 
a ne scăpa capul de sub satirul turcesc, precum 
am fost; nevoiţi a face' în timpii qe supunere ; 
ci trebuie neapărat să luăm şi noi de aci înainte 
parte la acea cruciată seculară în- contra, barba: 
riei orientale, cruciată în care puterile europeane 
'ŞI ai trecut din mână în mână sabia, apărătore, 
precum în vechime vestitorii unei isbânde își 
treceai, în fugă, unul altuia făclia aprinsă, spre 
a respândi pretutindeni scirea veselitâre. | 

Nu ne mai putem codi astădi de a susţine 
cu Turcii un  răsboiu în'care vom uza de orice 

„mijloce necesari spre a “ pune în neputinţă de 
a ne vătăma în viitor,



BULEVARDUL CIVILSAŢIUNIE ÎN ORIENT 459 
  

Noi nu am priimit şi nu ni se mat cădea a 
priimi ca să stăm trândavi, ruşinață şi umiliţi, 
lăsând ţsra n6stră în preda „pustiirilor Başi- -bu- 
zucilor. 

A trebuit să ne punem în' stire de a scuti 

(6ra n6stră de un aserman6 jaf, şi națiunea de o: 
asemenea umilire. , 1 

Făcând noi acest act demn şi înţelept; in: 
stinctele răpitore ale Turtilor 'şi aii' dat un curs 
şi mai liber. 

Neapărat, prin acesţa, situaţiunea nostra. s'a 

limpedit de sineşi. Ne am lepădat de ori ce "1egă- 

mânt cu Porta şi juna, n6stră armată, cu care 
de două-deci de: ani acum națiunea întrâgă îm- 

parte îmbucătura - sa din tâte: dilele,: juna şi vi 

teza nâstră, arinată va, sci de sicur să pârte cu 

- demnitate! sarcina ondrei n6stre naţionale. 
Dâcă urmam povaţa ce ni se da de a de- 

sarma în faca năvălirilor ce ne amenințait, noi | 

lăsam era întrâgă în jaful a duoi inimică, cari 

ne ari fi strivit care de care mal rău sub pi- 

cidre, 
Adi noi am pus arma în mâna soldatului . 

nostru, şi "i am dis: „Al cu ce te apăra; făţi 

datoria către patrie!“ 
De la dinsul dar, de la armată, atârnă acum 

cea mai mare parte din destinele nostre. 

La dioa de răfuielă a, semilor cu însişi puter-
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nicii noştri aliaţi, trebuie să avem ce să arătăm 
şi noi în bilanţul nostru special. 

- “Trebuie să nu ni se pâtă dice, cu dispreş şi 
nesocotinţă, că numai dînşii, şi nu şi noi, ai 
v&rsat sânge şi comori spre liberarea Orientului. 

Fie-care, vină atunci cu partea sa, de sacrificii! 
Cu cât a, n6stră va fi mai mare, cu atât ne 

vorii fi drepturile mai tare întemeiate. 
„Astfel şi numaă astfel putem să avem sigu- 

ranţa că vom obţine de la puterile europeane, Şi 
de la imperiul rusesc, întărirea, solidă a preroga- 
tivelor n6stre de Stat independent. 

În faca inamicilor, ca şi în faţa amicilor, 
trebuie să scim a câştiga drepturile unui Stat 
independent, arătându-le tuturor că simțim în 
noi t6tă acea tărie care animeză pe-o naţiune, 
adevărat demnă de o deplină libertate în acţiu- 
nile sale! 

Jot, 12/74 malu, 1877. 

XX. 

UNGURII ŞI ROMÂNII. 

". Ork-cât de mult dorim noi Românii din Ro- 
mânia liberă să dim mai pugină pricină de ne- 
înţelegere vecinilor noştrii Unguri; ori-cât de mult ,
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ne cercăm prin purtarea, n6stră a ”! atrage pe 
calea amicală căre, noă şi lor, ar fi de o potrivă 

folositâre, ei neincetat ne pună în posiţiune da 

recun6sce într'înşii pe inimicii nostrii cei mai ne- 
împăcați. . 

Acestă inimiciţie este aşa de puţin logică, 
„aşa de contrarie adevăratelor interese ale tuturor 

popârelor orientale, — şi chiar ale înşişi. Ungu- 
rilor, — încât no! purur6, ca şi acum âncd, 

ne am silit să deschidem ochii naţiunii maghiare 

şi so invităm prin tâte mijlOcele raţionale, la o 

coînțelegere cu vecinii ei. 

Ungurii fiind un popor creştin, mai mult 

sei mai pucin adăpat la cultura europeană, noi 

ca şi Europa în genere, n'am putut socoti că în- 

- dărătnicia ungurâscă va merge până întracolo în- 

cât el să 'şi închipulâscă cum că aii destine di- 

ferite de acelea ale altor popâre mai mari la nu: 

măr și mai bine întemeiate, care conloculescii cu 

dinşii în părţile orientale ale Europei. 

Dâcă Ungaria n'ar fi cooperat 6re-cum în 

trecut la lupta ce Occidentul susţine de secoli 

cu mahometanismul oriental, negreşit că în se- 

colul nostru nimeni n'ar mai fi aşteptat de la 

Maghiari ceva mai mult decât ceia ce se aşteptă 

de la Turci. | 
Cestiunea pentru aceştia este regulată în cu- 

getul tuturor poporelor europeane. | 

Deca, mai există ceva neînţelegeri, acelea se
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repârtă numai la deciderea momentului oportun 
când din stăpâni ai peninsulei Balcanice ati să fie 
reduşi la starea de popor tolerat în acestă parte 
a: Europei. ' 

O osândă de felul acesta n'a, fost âncă pro- 
nuncată asupra Ungurilor, fiina-că toţi aii aştep- 
ţat de la, dînşii o purtare mai conformă cu tra- 
diţiunea lor. de Stat creştin. 

E, din contră, vin astădi, cu o nepricepută 
încăpăţinare, a se lepăda de tot trecutul lor, ma! 
mult s6ii mai puţin civilisat, Şi se acață de le- 
genda, asiatică, visând o dominare a, Orientului în 
înfrățire cu Turcii. ă 

„Noi, cari trăim alături cu Turcii Şi alături 
cu Ungurii, ne întrebăm mereii şi cu mirare, 6re 
adevărată, reală să fie o absurditate ca acesta ? 

Cum! Un popor, care a făcut ce a putut spre a fi admis în concertul civilisat al popârelor 
europeane, o naţiune venetică , căria i s'a făcut loc la, ospăţul-culţurei europeane şi care s'a silit, în timp de câţi-va secol, a nu fi dată afară de masă, vine astădi fără de nici un cuvânt explica- „bil, şi lepădându-se de usurile „europeane, bagă degetile în pilaf? - 

* Faptul este aşa de neexplicabil, încât ne este grei a" înţelege, deși Maghiarii facă tot ce potii spre a ne orbi cu dînsul, 
Drept este că, printre dinşii, aii mai rămas Omen de înţeles, cari ai păstrat o dosă sufiei.
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entă de rațiune şi de pudre, spre a recunâsce 
şi a declara lumii că calea adoptată de compatri- 

oţii lor în campania, actuală, este contrarie in- 

tereselor naţionale ale Ungariei, ba şi ale Orien- 
tului în genere. 

Nol ne mângâiem cu aceste excepţiuni, ş 

sperăm că Gmenil cu merite şi cu influenţă . care 

susțini acum în Auștro-Ungaria asemenea idei 

vorii isbuti a trage în partea, lor mulţimea care 

sa năpustit într'o politică sălbatică, nelogică şi 
prăpăstidsă, pentru însăşi națiunea maghiară. 

A "ȘI lega sârta de a “Turciei, nu este ne- 
greşit astădi alt ceva decât a reclama şi pentru 

sine, o parte din ştrengul care, mai curând sii 

"mal târdii, o va sugruma. 

Acestă ambiţiune, n'o putem pricepe! 

Cu tâte acestea, Ungurii nu numai prin lim- 
bagiul necumpătat şi extravagant al diarelor lor, 
dar chiar şi prin fapte ale autorităţilor (inu aa 
Tăta, că simpatis6ză numai cu Turcii şi com- 

batii pe mârte ori- -ce se împotrivesce elementului 

turcesc. 
Am reprodus aci mai de ună-di o corespon- 

dență, din Braşov, în care se relata despre per- 

secuţiunile la care sunt expuşi tinerii români din 
ținuturile 'Transilvaniei, sub bănulsla că vorii 

să se înroleze în armata, română. | 

S'a vădut că, dincolo de Carpaţi autorităţile 
maghiare exercită o adevărată terorisare. Ele
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ai mers mai departe decât își pâte închipui ci- 

_ne-va în dioa de adi, oprind pe damele române 

din Ardâl a forma comitete pentru ajutorarea 
răniților din armata română. 

| Un fapt ca acesta dovedesce o aşa completă 

lipsă de cel mai rudimentar bun simţ, omenesc 

încât trebuie să admitem că națiunea maghiară, 

se află d'o-cam-dată subt un fel de ameţelă bol- 

năvici6să, care dâca ar ţine mult, ar reduce 

pe poporul unguresc într'o stare de descompu- 
nere socială. ca, acela a 'Turcilor. 

Ne mărginim ânsă cu speranța că bola la 
dinşii va fi trecătâre; şi acestă speranţă ne o 

confirmă existenţa unor elemente âncd sănătâse 
ce se află, printre dinşii. 

De aceia, suferind din adâncul inimei din 

causa persecuţiunilor la care, cu nedrept, sunt 

expuşi fraţii noştrii de peste Carpaţi, noi şi a- 
cum âncă nu -socotim că este cas a 'se întinde 

asupra Ungurilor sentinţa ce sa pronunţat, ve- 

ghiată s6ii ascunsă, asupra sârtei Turcilor - în 
Buropa. 

Ungurii vorit reveni, de sigur, la simţiminte 
mal raţionale. D'o-cam- dati nu putem face alta 
decât a deplânge rătăcirea lor momentană, Şi i- 
nimaţi de simţimintele de nemărginită îngădu- 
inţă, care distingă caracterul generos al Românu- 
lui, să qicem pentru 'moment : „Lsrtăi, Dâmne, 
că nu sciit ce facii 14
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Când vorii ved6 că provinciile de peste Du- 
năre ai scăpat de sub tâmpita asuprire a 'Tur- 
cilor, când se vorii simţi înconjurați de popâre 
pline d'o tărie reală, trăind viaţa civilisaţiuniă, 
atunci ochii li se vorii deschide. Vorii înțelege 
că spre a 'şi păstra, existenţa, — pe care nimeni 
nu le o va disputa, pe cât 'vori colabora la o- 
pera comună — nu ca, Turcii trebuie să se porte, 
ci ca naţiunile care aii lucrat spre a cistruge d din 
Europa sălbăticia turcâscă. 

În dioa acela, Ungurii nu vorit mai fi ina- 
mici al Românilor. Ei ne .vorii întinde o. mână 
frăţescă, pe care leo vom da cu mulţămire, şi 
toţi împreună, toţi noi câţi locuim. Dunărea-de- 
jos, Carpaţi şi Balcanii, vom lucra într'o 'unire 
la prosperarea, acestei frumse părţi a Europel. 

Aşteptând acea qi, — care pote nu este aşa, 
depărtată, — noi privim cu mai multă .compăti- 
mire decât ură, la purtarea neraţională a Ungu- 
rilor; noi urmăm povaţa. acelui înţelept din -an- 
tichitate care dicea : „P6rtă-te către duşmanul 
tău astfel, ca el într'o di, să potă deveni cel mai 

devotat al t&i amic!“ 

Sâmbătă, 11/23 iunie, 1877. 

MIL. 25,652 30.
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XXI. 
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10 

" Istoria n6stră contimporană e mai bogată în 

“fapte mari decât a ori cărui -alt popor. Ea va 
înregistra, în scurtul interval de abi6 o jumătate 

de vâc, progrese pe care alte. popâre nu le ai 

realisat decât în timp de mai multe vecuri şi 

chiar atunci cu cele mai durerâse sacrificii. 

Astăqi, când ne aflăm în. momente hotări: 

t6re pentru viitorul naţionalităţii n6stre, când se - 
deschide înainte-ne o eră nouă, care pâte fi o eră 
de noue şi necurmate progrese, dar pâte tot de 

o dată deveni şi o eră de turburare politică şi 
mai cu osebire economică, e trebuincios să ne 

aducem aminte de trecut, să ”] studiem ,; căci tre: 

cutul e lumina presentului şi a, viitorului; şi să 
căutăm în acest studiii puterea şi învăţământul 
pentru a eşi cu bine din dificultăţile actuale şi de 
a ne asigura viitorul. 

Faptele mari ce înregistreză, istoria contim- 
porană înfăcişeză două caractere neseparabile,, . 
care, completându-se unul pe altul, ai: asigurat; 
Succesul, chiar în împrejurările când dificultăţile 
de înlăturat, eraii atât de mari încat credința că 
Sar putâ înlătura părea o temeritate.
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Aceste două caractere aii fost:. ânt6i înfră- 

țirea, s6i cel pugin apropierea între Gmeni cu 
idei, cu credinţe, cu aspiraţiuni, ba chiar cu ten- 

denţe cu totul opuse, şi al duoilea predomnirea 

ideilor liberale şi naţionale în tâte reformele în- 
treprinse, în t6te faptele realisate. ME 

Aceste două caractere r&sarii limpede din t6te 
faptele săvârşite de la 1856 încoce, ca să nu 

vorbim decât de lucruri cunoscute de generaţiu- 
nea actuală. In tâte acele împrejurări mari, băr- 

baţii patrioţi din tote partidele 'şi ai dat mâna, 

Saii asociat cu. poporul, puterea cea mare,. şi 

astfel am putut păşi înainte fără sguduiri, fâră 

să plătim progresele cu scumpele şi durerâsele. 

sacrificii ce ele ai costat pe alte popre. 

Necurmat în fruntea, ideilor naţionale de la 

1848, partida liberală a avut fericirea, de a ved6 

chiar pe vrăjmaşii ideilor ei trecend pe tărâmul 

național, în împrejurările grele, şi put6nd astfel 

realisa progresele de care ne bucurăm. | 

Ea a întins tot-dauna, chiar adversarilor săi 

puntea de trecere pe tărâmul naţional şi, când 

nu a isbutit de a! trage, "i a redus cel pugin la 

„tăcere, la, neputinţă; căci — rezemată pe popor, 

ale cărui idei voia tot-d'auna să le aplice şi ale 

„cărui aspiraţiuni căuta necurmat să le realiseze: 

— partea, liberală a avut cu ea şi pentru ea pu- 

„. terea poporului. i 

Astfel, la 1857, la 1859, la 1866, chiar 6meni 

, 30*
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din cei direct interesați la menţinerea regimului - 
„Yechiu cu privilegiele şi nedreptăţile lui, fură t6. 
Tiţi: de curentul ideilor democratice, representatg 
de .partida naţională liberală, şi. se uniră, s6iă cel 
pugin nu combătură pentru moment acele idei; 
işi înfrenară resimţimintele, remiaseri marturi 
nepăsători si, cel puţin amânară pentru epoce 
mai puţin agitaie, mai. puţin primejdi6se, mulţă- 
mirea patimelor lor personale şi de partidă. .. 

-- Astfel, vădurăm făcendu-se subt ochit noştri 
unirea fără. vărsare de sânge Şi cu bucurie gene: 
rală, deşi unii din cei ce atunci aveaii puterea, 

"şi o caută necontenit Şi acum, dedese ordine ca 
să curgă trei dile şirdie de sânge pe stradele Bu- 
curescilor, pentru 'ca unirea, să. nu se .facă, 

" "Astfel, puturăm alege un. principe. străin; 
„astfel, ne puturăm 'da o Constituţiune; „asttel, 
ajunserăm. a realisa tote cele patru punte ale 
programei Divânurilor ad-hoc, programa nâstră . 
cea cu totul naţională. | | 
"In tâte aceste epoce, poporul român urmă cu 'Yubire. şi cu credinţă. pe vechii lui conducători şi ajunse a/şi realisa .mai tâte aspiraţiunile. 

:- :. O singură dată, curentul simpatic ce se sta- bilise între poporul român şi capii partidei na- ționale-liberale, printr'o luptă şi o suferință, co- mună -de mai, multe decenie pentru aceleaşi idei, păru a se întrerupe, din causa unor întrige care “+ exploatat 'o cestiune ardătore,
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Acesta, fu' la, 1866, când pacinica şi liberala | 
poporaţiune bucurescână, : acea, : ' poporaţiune care 
purur a fost puterea, şi susţinerea partidei : li- 
berale în contra regimului: agonisant ce s'a r&s- 
turnat la 1866, comise un regretabil act care 
putu să fie arătat ca 0 probă de intoleranţă 
religi6să, 

Atunci pentru ântâia dată: națiunea, s6i o 

parte din ea, comise greşâla de a urma pe pro- 
tivnicii partidei liberale - şi urmările acelei greşeli 
se expiază astădi. 'Trei-spre- dece ani ni s'a'arun- 
cat necontenit acusarea - nedrâptă de persecuţiune: 
religidsă ; trei-spre- dece ani am fost: denunţaţi 

Europei. ca .nisce barbară şi aceste denungări ne 
ai încătuşat întru atât încât nu ne am mai putut 
apăra, nică pe tărâmul economic, în contra unei 

concurenţe ucigătâre. 
În presupunerea; existenței unei persecuţiuni 

religi6se, Europa, întrunită la Berlin, a consacrat 
” din -noă printrun act internaţional libertatea re- 

ligi6să şi pentru Statele orientale, între care a în- 
scris şi țăra nâstră, şi ne a obligat a face să 
dispară deosebirile întemeiate pe religiuni. 

N Persecuţiunea, religi6să n'a întinat nici o dată 
ospătosul pământ al României; prin urmare, - 
dâcă cestiunea ar av6 acest caracter, n'ar fi ni- 

mic pentru noi de a'i 'da..0 soluţiune care Xe 

“şi dată; căci nimenui nu este oprit de a crede
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în România ce şi cum voiesce. Dar cestiunea e 
mai gravă; e o cestiune de naţionalitate, o ces. 
tiune de viitor. 

In faşa ei, suntem datori să ne punem în- 
trebarea : „Sci-vorii Românii să, se urce Şi de astă 
dată la abnegaţiunea din epocele când s'aii să- 
verşit cele mai mari fapte din istoria nâstră con- 
timporană? Sci-vorii să 'şi înfrâneze patimele, să 
'Şi potol6scă urele, să se adune, să se sfătulâscă 
cu gândul de a, ocroti interesele naţionale de ori- 
ce atingere? Sci-vorii să pună interesele generale 
ale naţiunii mai presus de cele de partidă sâi 
personale ? & 

“Faptele la care asistăm — o mărturisim cu 
durere — nu ne autorisă :să, credem acesta ; to- 
tuş, sperăm că, până în cele din urmă, iubirea 
de ţeră va coverşi cele-l-alte simţiminte, le va 
impune tăcere, şi că partida, liberală, care are cu 
ea majoritatea țărei, va, avea alăţuri, în cesiunea, 
Israeliţilor, şi minoritatea, pentru ca astfel acea 
mare şi gravă cestiune să se resolve prin con- 
cursul cugetării, luminelor şi experienței tuturor, 
subt inspiraţiunea, unanimităţii patriotice a Ro: 

ânilor. - 
Încercarea .e grea; dar — pentru on6rea na- 

ţiunii — sperăm că acesta va eşi şi din acestă în- 
cercare cu noue drepturi la simpatia şi la lubirea 
lumii civilisate, drepturi pe care va sci să le
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câştige prin unire întru apărarea intereselor na- 
ționale şi prin înţelepciunea cu care va resolve 
cestiunea ce 1 este supusă. | 

Miercuri, 30 malu (11 iunie), 1879. 

XXII. 

ÎMPĂMENTENIREA ISRAELIȚILOR 

2v 

Pe când, în lă-untru, Statul român se frămentă 

ca să ajungă la o soluţiune legală a conflictului 

„aşa de mare, şi cu tâte acestea, aşa de noii, ce 

a creat în sînul nostru cestiunea, : Israeliţilor, pe 

când Camerile constituante preludeză la, resolve- 

xea unei cestiuni întru care ar trebui ca toţă re- 

presentanţii naţiunii să se întărâscă prin înfră- 

țire, dinaintea unui aşa mare pericol naţional şi 

economic, avem cel puşin mângâlerea de a con- 

stata că presa, din străinătate susţine drepturile 

Românilor, întru acestă, cestiune, tot cu atâta 

energie şi negreşit cu mai multă logică şi vera- 

citate decât cei cari le atacă şi le încurcă. 

De curând aii apărut duoă broşure în limba, 

franceză, din care una portă ca loc de tipărire 

oraşul Geneva „La Question „Isradlite en Rouma-
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“mie, par. un ancien depute; Yar cea-Paltă e tipărită 
şi subscrisă la Paris: de . generalul G. Adrian: 
Quelques mos sur la Question Isradlite en Rou- 
manie. a e e | Într'amEndouă aceste scrieri, cestiunea, se află 
desvoltată, cu destulă sinceritate Şi claritate spre 
a lumina pe toță acei străini ce ne credă persecu- 
tori ai Isiaeliţilor, şi să “i. facă să aprecieze cât 
sunt de nedrepte acusaţiunile de intoleranţă, care 
ni se aruncă în faţă,. şi cât este de umilitor şi 

„de penibil pentru noi, Românii, dea vede că 6. 
menii politici ai Franţei ai dat mai mult cred&- 
mânt unor. intrige ale inamicilor României, decât - 
înşişi Românilor, celor în tot-d'auna devotați idei- 
lor liberale şi în tot-d'auna sprijinitori al latinis- . 
mului în Europa. - o | 

In mijlocul confusiunii ce calomniele semă- 
nate în contra României aii produs în minţile 
multor Gmeni luminaţi din Occident, asemenea: 
publicaţiuni sunt de un efect folositor. Ele ai şi 
acel avantagiu de a pregăti: publicul european a 
priimi cu o consciinţi6să nepărtinire tâte restric- 
iunile ce viitârea lege română va trebui neapă- 
rat să pună împământenirii atâtor specii de Is- - raeliți, cari locuiescii astădi printre noi, diferiţi 
unii de alţii, prin originea, prin năravurile şi prin tendenţele lor. 

„Atât este de adevărat că e de mare iMpor- “tanţă a accentua cu putere asupra -unor aseme-
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nea distincţiuni, încât. propaganda, israelită, sim- 

ţind că argumentul cel mal: tare în favorea re- 

clamaţiunilor : Evreilor din România. ar fi de a 
răspândi în lume credinţa că ei sunt autoctoni în 

România şi asimilați cu Românii, a amăgit pent 
şi pe învățatul profesor Bluntschli, carele a scos 

la lumină o altă broşură (tradusă acum şi româ- 
nesce), unde, sub scutul unei erudiţiuni lipsită de 
ori-ce critică seri6să, autorul merge până întru 
a închipui o 'poporaţiune daco-israelită, contimpo:- 
rană cu primele colonisaţiuni romane din Dacia. 

Curi6se amețeli produce uhe-ori sclinţa ne- 

“ rumegată ! 
Ai fost erudiţi, cari, citind î în vechii istorici 

elini că pe malul drept-al Dunării ari fi locuit 

când-va în vechime o poporațiune numită Sigi- 

RI, ŞI aii închipuit că aceia trebuie să fi fost Qi- 

ganii ; şi iata, din acestă, întemplătore asemănare 

de numiri, o fantastică teorie, care face din Ro- 

mânia o străvechie ţeră a Giganilor şi constituie 

bandelor de vagabonâi. indiani, veniţă aci abi6 de 

patru s6i cinci. sute “de ani, drepturi de autocto- 

nie asupra ţărei nostre. 

Acum, o răstălmăcire de acelaş fel a unor 

- nume ebraice, aflate pe o placă de bronz din tim- 

pul Romanilor, face pe erudiţii cei uşuratici a 

închipui o întregă -colonisare de Israeliți adusă 

pe țărmul drept al Dunării de însuşi împăratul 

Traian.
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De ar fi aşa, cum 6re s'ar put6 să refusăm 
noi drepturi egale cu ale n6stre, fraţilor noştri de 
acum una mile şâpte sute de ani? 

Dar unde sunt dovegile ?. Deca întradevăr ai 
fost unul sâit două sii dece Israeliţi printre co- 
lonii lui Traian, aceia, de sigur de mult; timp s'ai 
contopit printre Romanii, tovarăşii lor; aceia n'aii 
păstrat nici portul israelit, nică limba lui Moise, 
nici religiunea lui. Desfidem .pe profesorul Blunt: 
schli şi pe t6tă Alianţa Israelită d'a maj distinge 
pe aceia, dintre. curaţii Români creştini de astădi, 
Acela sunt întradevăr aşa de ăsimilață, încât; 
nu sunt ei aceia, cari astădi certi--dreptul de îm- 
pământenire, 

Dar tot de o dată desfidem pe toţi erudiţii, 
partisani ai împământenirii Evreilor în România, 
de a n6 dovedi. că Israeliţii veniţi de ieri-alaltă- 
Yeri din Galiţia şi din Rusia, cu portul lor jido- 
„Vesc, cu dialectul lor nemţese — ba chiar şi cei 
veniţi de mat naințe din Orient, cu limba spa- 
niolă — sunt urmaşi ai colonilr aduşi de Traian 
în Dacia, A 

Toţi aceştia, adică tot ce este astădi Israe- 
lit în România, nu sunt de sigur autoctoni şi nici 
asimilați cu Românii. 

Dar ceia ce este necontestabil şi cela, ce se 
pote proba cu dovedi mult mai temeinice decât 
cele invocate de profeşorul Bluntschli în favârea 
autoctoniei şi asimilaţiunii Evreilor din România,
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acela, este spiritul de toleranţă care a domnit în 

tot timpul în România faţă cu Evreii. 

Pe când ei, din causă de religiune, eraii per- 

secutați, împilaţi, -torturaţi şi goniţi pretutindeni, 

România cea mulţ ospăt6să se arăta, în favorea 

Evreului străin de sînul ej, nu mai puţin blândă 

în dreptatea sa, decât pentru - ori-care din fii ei 

cei creştini. o 

Exemple din vechime sari put6 da atâtea 

încât printr'însele să fie confundată t6tă, trufia 

de toleranţă, cu care se lanâă popsrele culte ale 

timpului present. a 

Care,. înt'adevăr, din țările Occidentului ar 

put să scâtă la ivelă un singur act'ca chriso- 

vul în care, la: anul 1558, . Pătraşcu Vodă, tatăl 

lui Michaiu Vitezul, ne spune că pe timpul unui 

predecesor al lui, Mircea Vodă: „sa găsit un E- 

„trei ucis în satul Vianul de peste Oli, şi a te- 

„Rit maăca “şi socia „Evreului de aă apucat pe a- 

„cest sat - Pianul, şi sai fost şi pirit dinaintea bu 

„Mircea Vodă. lar Domnia bă a căuiai (pricina) 

„şi a judicat şi a dat (a osândit) satul Vianul cum 

„că să plătescă sângele Evreului - cu 40,000 aspri 

„bani de argint) şi astfel mumaă să fie judică 

„(liber)“. Da 

Satul Vianul ne-având de unde plăti atâţi 

bani, sătenii „nu s'ati suferit ca să "ŞI spargă ca- 

„sele şi curţile, ci ai cădut înaintea hui Mircea 

„Vodă şi sati: jălait- cum că mare alt loc să ş&lă,
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„deca îi va scote pre eX din sat. Îar întru aceia, 
„Mircea Vodă. sa milostivit şi a dat de la sine 
„acele 40,000 de aspri, din mâna Domnici bul 
„maicii şi muierii Evreului, de % ai plătit sângele“, 

Iată un fapt istoric care s'a petrecut în'Ro- 
mânia acum vre o patru sute de ani. El ne do- 
vedesce cât de mare a fost, în ori-ce' timp, drep- 
tatea Românilor către Israeliţi. El ne arată cum 
autoritatea supremă a țărei de pe atună, Dom- 
nul, condamna, cu asprime pre Români a plăti 
sângele unui Evrei,. ucis pe nedreptate. - 

Dar el tot de o dată ne arată că aceiaşi au- 
toritate. supremă, aşa de aspră, în sentenţele sale, 

-scia să afle mângâieri şi uşurări prin care, fără 
de a desmoşteni 'pe Români de bunurile lor, da 
Şi Evreului ceia ce se socotea, dupe legile de a- 
tunci, ca drept al lui, . 

Tot astfel să facem şi noi acum. 
- Judicata lui Mircea Vodă, cea, care afla îm- 

blândiri pentru pământeni, chiar în rigâr6a cu 
care ea apăra de asuprire pe' Evrei, acea drep- 
tate, de o potrivă, ocrotitre pentru toţi lăcuito- 

„“toril ţărei, să inspire şi adi pe legiuitorit noştri. 
Este de a nâsiră onâre ca să, arătăm lumii 

întregi cum că dreptatea românescă -a lui Mircea 
Vodă coverşesce însăşi, “prin: înţelepciunea, Şi toleranța ei, vestita judicată jidovescă a . lui 
Solomon ! " E 

- Sâmbătă, 9. funie, 1879. 
———————
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ÎMPĂMENTENIREA ISRAELIȚILOR, 

3, 

In marea cestiune ce se desbate, noi ne am 

împlinit datoria, fără de.nici un-moment de sp 
văire. - 

Am căutat să luminăm po. publicul nostru, 

din tâte punturile de privire,—asupra originii, a- 
supra, naturei şi asupra consecinţelor__unei ces- 

tiuni de o importanță capitală pentru noi. 

Vedend. confusiunea ce, prin efectele nesciin- 

țel şi mai mult âncd ale intrigilor viclene, dom- 

nesce în mintea, celor mai mulţi dintre noi, ne am 

depus t6te silințele ca, să combatem un curent fatal, 

determinat de exploatarea cestiunii Evreilor în 

luptele de partidă ; ne am silit să potolim spaima 
ce s'a, răspândit prin acest curent de dincolo de 
Milcov: penă dincâce, în cugetele turburate ale 

Gmenilor. din ori ce clasă; am căutat să desve- 

lim în fine: şi 'uneltirile care tindii -a exploata în 

lă-untrul ţărei acestă stare anormală a spiritelor; 

Am arătat că la noi nu sar fi născut o ces- 

tiune israelită decă, în curs de un pătrar de se- 

col şi mai bine, clasa dominantă, din Moldova nu 

nu "şi ar fi făcut din introducerea Evreilor în ţi- 

“nuturile de peste Milcov un isvor de fol6se ili- .
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cite; dâca adversarii învierşunaţă al partidei libe- 

rale, cari în.mare parte sunt din acelaşi clasă 
odiniră dominantă în âmbele Principate, n'ar fi 

suscitat, la, 1866, în interiorul ţărei o mişcare în 
contra Evreilor, iar în străinătate o altă mişcare 

spre apărarea lor, astfel încât. să pună pe mi- 

nisterul liberal de atunci între .ciocan şi nicovală. 
De atunci în câce, grăuntele de. discordie se: 

mănat de dinşii "şi a dat râdele amare. 
Astădi ânsă, când a venit timpul de a le cu- 

lege, tot ei, tot acela, se daii în laturi şi ceri! în 
gura mare ca guvernul liberal să se înece, de 

buna, lui voie, cu veninul ce ei aii prăsit în ţâră 

la, noi. a N 
Fie ! ei âns8 nu-vorii pute face ca, guvernul 

liberal să fie acela care va revărsa cu mânele 

sale veninul asupra poporul român.  . 
Deca astfel va, fi s6rta nenorocită a patriei 

nostre ca ea să nu fi aflat acum în sine destulă 

cumpânire şi destulă energie spre a desjuca intri- 
gele mârşave care întunecă minţile, apoi cel pu- 
Gin partida liberală va av6 acea mângâiere de a 
put declara, în faca, țărei şi a lumii, că dinsa a 
șusținut mereii causa mărâţă a apărării patrie, 
a demnităţii naţionale şi a echilibrului impăciui- 
tor în politica „externă. 

„Ea s'a adresat la simţimintele cele mai înalte 
ale inimei omenesci; ea n'a speculat cu intere- 
sele meschine, spre a produce în sînul naţiunii
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o turburare, de care numai cei cu genduri rele 

poti profita. . E 

Partida liberală a căutat să înalțe națiunea 

mai presus de unele mici vexaţiuni actuale; ea 

„a făcut tot ce "ia stat prin putință spre a do- 

vedi că, ori cât este de grea pentru ţâră cestiu- 

nea împământenirii Israeliţilor, ea nu este o pie- 

dică nerăsbătută a desvoltării nostre. naţionale 

ca. Stat independent şi ca popor cultivat, dâca, 

va fi regulată cu prudenţă -şi- dreptate. 

Noi înşi:ne am dis şi am repeţit că nu se 

cade ca Românii să fie stăpâniţi ca de o spaimă în 

acâstă cestiune; am dis că cu nedrept ei şi ati 

făcut nălucă din ea; ceia ce negreşit, pentru cine 

pricepe românesce, nu vrea să dică, precum ai 

pretins unii adversari ai noştri, că am fi susţi- 

nut că cestiunea, israelită' este o simplă nică. 

Nu! Ea este o realitate, şi-chiar o tristă şi 

împovărătore realitate; mai cu sâmă fiind că ea 

stă în faca n6stră învăluită într'o negură întu- 

nec6să şi posomorită. 

Pugini sunt aceia dintre noi cari cuteză a 

lua facla în mână, spre a scruta la lumină, ceia 

ce conţine acea, n6gră fantasmă. - a 

„ Dar mulţimea e speriată; nu îndrăznesce a 

păşi cu încredere în urma, luminătorilor. Alții, răi 

la cuget, stai dei şoptescii basme de îngrozire; O 

ținii în loc şi i inspiră planuri deşerte spre a în- 

grădi negura şi a opri lumina.
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Acei povăţuitori vicleni, este învederat că 
nu lucreză fără un plan bine precugetat. Sfioşi 
de. lumină, lor le convine a întreţine întunericul 
în orl ce privinţă; ei se bucură de idea că vorii 
reuşi; în curând: al lăţi: aşa, de tare şi aşa-de în- 
desat preste întregul popor “român, încât acesta 
va remân6 din noii în discreţiunea lor. 

Atunci cestiunea, istraelită își va afla prin 
impunere 0. soluţiune cu atât mai lesnici6să, cu 
cât ea va. oferi avantagie mai mari celor cari 
punii adi stavile la resolvarea ei echitabile şi 
demnă prin însuşi consimţimentul naţiunii. 

Deca, astăqi camerele alese sub regimul liber: 
tăţii se vori refusa, subt influenţe fatale, a cum: 
pâni demnitatea, naţională, şi interesele țării cu le- 
gile echităţii şi. cu exigenţele politicef, apoi mâne, 
partida care în tot. modul. se silesce a dovedi lumii 
că națiunea română nu scie: să useze şi. nu me- 
rită să se bucure de libertăţi, acea, partidă, care 
adi tace şi fac, va lua, de la străini arma au: 
toritară în mâni şi, cu voie cu nevoie, ne va 
impune, nu ceia ce este just, demn şi politic a 
acorda, Israeliţilor, îi tot cela, ce va, fi spre folo- 
sul partidei conservatâre a se face. | 

Atunci va.reincepe, în proporţiuni colosale, - şi preste tâtă, România, cela, ce se făcea. odini- 
niGră în Moldova, cu Evreii, în margin! mult mal 
restrinse. "
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lată perspectiva viitorului, care cu paşi de 
gigant se apropie de noi. E - 

Negreşit că, considerată din acest .punt de 
vedere, cestiunea israelită este îngrozitâre ; ea este 
lovitura de mârte pentru naționalitatea, pentru 
instituţiunile şi pentru independenţa n6stră. 

De acest pericol am luptat să ferim ţera. 
Și mijlOcele n6stre ai fost cele pe care pu- 

rur6 le am întrebuințat, adică de a, răspândi cât, 
mai mult lumină asupra cestiunilor privitâre la, 
ţera nostră, | 

O parte din adversarii noştri din contra ai 

observat o tactică, cu totul opusă; el nu ai 
spus: nici un- cuvânt despre soluțiunea cestiunii - 
în desbatere, În faţa lumii, s'aii menţinut în tă- 
cere, în reservă, într'un mister enigmatic. Pe de- 

desubt ânsă, ei aii lucrat şi lucreză numai a în- 
tuneca, minţile, a, irita interesele meschine, a în- 
credința, pe toţi că, puterile occidentale nu aă să 

se mai amestesce în trebile n6stre interne, a, 

promite p6te chiar ajutor, la vreme de nevoile, 
din partea altor puteri nu tocmai aşa, tare ini- 
mate de generose simţiminte în fav6rea Evreilor.: 

Acestă “manoperă. asigură. cestiunii israelite 
soluţiunea violentă cea mai derăpănătâre pentru 

„naționalitatea şi pentru Statul. român. 

Sâmbătă, 28 iunie (5 iulie), 1879. 

III. 25,682. o 31
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O vorbă vechie dice că nimeni nu este mai 

îndrăzneţ, şi mai nesocotit în cutezările sale, de- 

cât fricosul când Va .prididit_ grâza, în culmea ei. 

Este de ajuns ca un câne de pripas să] 

latre şi să rânjescă la el colții, pentru ca dinsul, 

cuprins de o nedomirită spaimă, să se asvârle 

nebuneşte în prăpastia, fără de a mai socoti că 
"cu un codruleţ de pâne sâi cu o neînsemnată 

îmbunare "Şi ar face din acel câne rătăcit un to- 
varăş folositor şi credincios.. 

Când ne gândim la cela ce se petrece adi în. 
țră, la noi, ne ar veni a ride de spaima ne- 
cumpătată ce o încâreă mulţi Români despre 
partea -Jidovilor pripăşiţi printre noi; ne ar veni 
a ride, deca nu am ved6 pe cei cuprinși de o 
aşa spaimă gata a prăvăli Statul în periculâse 
făgașe. - 

Ne place a crede că cei mai mulţi din câţi 
faci adi o aşa nesocotită faptă, numai dinta'0 
frică orbescă o facii; căci altmintere ar trebui, 
nu să deplângem rătăcirea lor momentană, ci să 
roşim de dinşii. 

Acesta până astădi nu ni s'a întemplat. In
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momentul când ne ar atinge o aşa durer6să 
simţire, glasul nostru ar remâne cu totul mut. 

Noi ânsă tot vorbim, căci tot avem speranță, 
că încetul cu. încetul se vorii desmetici cel cu- 
prinşi de temeri şi vorii ved6 până la sferşit în 
ce parte este astădi adevăratul pericol. 

Credem că Românii, cari de mari de ani îşi 
facii rîs de fiica proverbială a Evreilor, voră în- 
ţelege că nu li se cuvine tocmai 'acum aschimba 
rolurile; de aceia, ca veghie în veci deştepte spre 
paza binelui public, noi le strigăm merei : . 

_„Veniţi-vă, Gmeni buni, în fire; fiți de astă. 
dată Români cu inimă şi cu minte, şi nu vă as- 
VErliţi. nebuneşte în prăpastie, ca să scăpaţi de 
lătratul cânelui de pripas, pe care 1 puteți forte 

* lesne înbuna.“ 

Să admitem un moment că suntem cu câte- 
va dile mail târdiii în cursul acestei luni, şi că 
— dupe cum este şi trista, probabilitate, — Ca- 
mera şi Senatul aii votat că Israeliţii nu poti 

dobândi naturalisarea în România decât fie-care 
„personal şi subt forte grele condițiuni, pe care 
majoritatea legiuitorilor nostri voră să le lăţescă 
şi asupra străinilor de rituri creştine. 

Este un ce copilăresc de a crede că lucrurile 
vori rămâne dupe cum se încumeteză majorita- 
“tea corpurilor nostre legislative a le regula. | 

Cine "şi dă ostenela a citi tot cela ce se ti- 

31*
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păresce în diarele străine asupra straniei fase' în 
care .a intrat cestiunea israelită la. noi, cată să 
'ŞI dea bine s6mă, că acele articole , în care Ro- 
mânii sunt aşa de aspru criticață de opiniunea 
publică a Europei culte, nu sunt decât un slab 
răsunet al indignaţiunii şi al întâritării în. con- 
tra n6stră, de care sunt coprinse cabinetele ma- 
rilor puteri, din momentul cânâ ai simţit” că 
noi voim să ocolim decisiunile lor, | 

Aşa dar, autoritatea materială a marilor pu- 
teri europeane este adi în, deplin acord cu forţa, 
morală a, opiniunit publice, spre a reproba pu: 
tarea n6stră, - | 

Pas atunci de mai speră vre-un ajutor de 
unde-va, pentru ca să rămână resolvată dupe 
placul majorităţii o cestiune în care Şi raţiunea, * 
omenescă şi raţiunea de Stat sunt în contra 
straniei încăpăţinări a celor maj mulţă dintre noi. 

Este dar. evident că ne punem în pericolul 
de a aduce evenimente în care cestiunea să fie 
resolvată, dupe voințe străine, în mod cu totul 
vătămător naţiunii române. 

Ore ce arii câştiga, în asemen6 cas, cei cari 
se obstină a, face cu totul contrariul de cela ce 

„ar trebui să facem ca să, ne recâştigim buna- 
voința, puterilor şi simpatia: opiniunii publice din 
străinătate? | | 

Fi-vorii valabile, s6ă măcar numai recoman-
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dabile pentru noi, voturile negative ce, dupe tâtă 
aparenţa, aii să se dea la noi în curând? 

Remâns-vorii, din causa lor, toţi Evreii lip- 
siță de drepturile ce întrega Puropă reclamă de 
la noi pentru dînşi! ? | 

Nu, de sigur! Nu; ci, în acâstă, cestiune, ni 

se va lua mâne de nevoie un bou, fiind-că n'am 
voitii să dăm astădi cu voie un o. 

Îată singurul resultat la care vom ajunge 
cu îndărătniciile n6stre. 

ÎL supunem din noi, în tâtă a lui . spttimen- 

tătâre claritate, representanţilor naţiunii. şi facem 
âncăd o-dată apel la patriotismul lor. . 

Celor cărora, le este așa Aşa tare frică de năpă- 
direa Evreilor în Statul nostru, le spunem verde 
şi curat că a lor nesocotită frică este cu mult 
mai prejudiţiabilă țărei decât priimirea, printre. 

- noi a câtor-va, Evrei, cari arii fi dovedit, până la 

Gre:care punt, simţiminte 'românesci. 

Este mai vitămătâre, căci ea atrage fatal 

dupe sine, nu împământenirea cu bună înţelegere 

a câtor-va Israeliţi, ci chiar acea năpădire în 

" gl6tă de care ne. este aşa t6mă și care, efec- 

tuându-se 'cu sila va fi o adevărată daună a, 

naţionalităţi! n6stre şi a echilibrului „nostru eco- 
nomic. 

Ciudat patriotism este acela ce făpttesce 
într'astfel; şi, dâca într'adevăr 'sunt, dintre Ro- 
mâniă cari lucreză astădi în acest sens, unii care
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o facii de bună credinţă şi cu cuget curat, apol. 
nici o-dată n'a fost, cine-vu mai în drept decât: 
cum este acum națiunea română de a dice, făcând 
alusiune-la așa nepricepuţi amici aj ej::. 

„Feresce-mă, Domne, de prieteni, căci de duş- 
mani m& feresc .ei însu-mil 

Bătrânul nostru Cantemir, a cărui viaţă s'a 
petrecut în intrigele politice ale țărei n6stre—pe 
care pugin le ai schimbat secolii — ne poves- 
tesce întrun loc o fabulă, prin care el. descrie, 
sub. numiri: alegorice , resultatele unor eveni- 
mente sociale ale țărilor române, cam de felul. 
celui ce ne -frământă astădi. 

El spune că pastrile sburătâre, formână o-- 
dată o nouă împărăție, ai refusat să priimescă 
printre dînsele pe musce, pe albine, pe viespi, 
pe ţînţari şi alte mici soiuri de. muscuţe şi de . 
muşiţe, care tâte voiau şi ele să se bucure de 
drepturile sburătârelor, de Gre-ce şi ele purtat 
aripe la spate. : 

Aceste mici lighi6ne, îndemnate de sfatul 
ursului, al lupului Şi al vulpei, care sunt din fi- 
rea lor vânători şi prigonitori de pasări, cădură 
cu grămada ârept în bucatele sburătârelor celor. 
mari, adunate la ospăț ca să serbeze cu veselie 
noua lor împărăție, | 

„Ac6sta, toţi sfetnicii şi senatorii vE&i6nd, în 
„mirare din cap,.din umeri şi din ochi semne fă-
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„cându” ŞI, muţesce întreba, şi cel ce'să răspundă 
„nu era!“ 

Dar pasările indignate de cutezarea preten- 
țioselor muscuţe , începură a r6spinge cu sila pe - 

lighiânele cele mici şi sup&rătâre. Ce folos! de 
mică, 'de luţi şi de dibace ce eraii, acestea, scăpaii 
printre labele şi pe subt aripele pastrilor şi 'ŞĂ 
băteau joc de ele, ciupindu-le şi muşcându-le 
astfel încât sburătorele cele mari, obosite de o 

luptă deşârtă, fură silite să dea, pace şi să facă 
loc pretutindeni micilor jigănii. - 

jar încercatul autor sferşesce povestea, sa cu 

„aceste înțelepte poveţe, care merită să fie me- 

ditate de către sfelnică şi senatori! noştri de 

astă-dI: 
„Ped6psă şi ocară ca acâsta le zămisli ne- 

- „buna mândrie. Că de multe ori părerea înaltă şi 
„Și tocmai peste nuori rădicată, în fundul besnii 

„hecunoscinței povernindu- se, cade; şi cu cât mai 

„cu mărire se slăvesce, cu atâta, mat în prăpastie 

„prăvălindu-se , se ocăresce ; aşijder6 ades6 sai 

„vedut, că Juorurile pr6 putinci6se şi pr6 virt6se, 

„pr6 lesne a se sdruncina şi a se f&râma, âncd şi 

„de cel mai slab şi mâle, precum diamantul cu 

„plumb se lucr6ză şi cu Drafăl săi şi cu curma 

„fierului 'tăin “tăindu-se, se despică, se rujdesce şi se 

» „julesce ;_ “mrtea şi perirea, Filului (Elefantului), 

„$6recele este ; picătura ploil pâtra găuresce, şi 

„funia de teiu cu vremea marmurile despică; că
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„lucru. aşa “de putincios şi de vîrtos subt s6re nu 
peste, căruia biruinţă şi înfrângere să nu se dea, 
„âncd de unde nici gândesce, nici nădăjduiesce. 

| „Aşa dar, jalnicele şi trufaşele dihanii, duhu- 
„rile cele înalte şi umflate ce purta, Şi sprînc6 
„Nele cele. preste frunte rădicate ce înălța, cu o- 
„cara a t6tă lumea, de tot jos le lăsară şi sendul 
„într'altă socotâlă îşi mutară,* . 

Fie ca gândul, într'altă socotelă să şi "1 mute 
„ai noştri, mai nainte ca ei, învinşi. de muscuţe, 

să fie siliţi a “şi lăsa de tot în jos duhuurile cele 
înalte şi umflate ce portă: şi sprâncenele cele preste 

„ frunte rădicate ce că acum înalță, fără, socotință, 
în semn de neinduplecat refus! . | 

Marţi, 3/,5 iulie, 1879,



  

  

  

  

NICOLAE BĂLCESCU 
ŞI SCRIERILE SALE 

Precuvântare la Istoria Românilor sub Michaiu Vodă Vitezul, 
publicată la 1877. 

Îndeplinesc astădi una din cele mai vii şi mai 
stăruitâre ale mele dorințe: acela de a scote la 

lumină Istoria Românilor sub Michaiu Vodă .Vi- 
tezul, lucrarea, de căpetenie a eminentului şi mult 
deplânsului nostru istoric Nicolae Bălcescu, care 

tot-de-o-dată este şi o scriere de frunte în literele 
românesci. ! a 

De două-qeci şi cinci de ani, de când Nicolae 
Bălcescu a murit, înstrăinat de pre-iubita şi pre- 

- dorita, sa, ţeră, eii unul n'am pregetat un moment
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de a căuta mijloc spre a face cunoscută publi- 
cului românesc acâstă frumosă operă, în care își 
pironise mintea şi puterile sale un om de un rar 
talent, un om ce de copil âncă, eii mă deprinse- 
sem al respecta, a'l iubi, a'] admira. 

Cinci spre-dece ani din aceştia, am păstrat cu 
sfinţenie la mine manuscriptele lui, cercându-mă, 
de câte ori 'mi a stat în putere, a da publicită- 
ței cel pugin o parte din eie. Dar, spre ruşinarea, 
n6stră de până acum, a trecut un pătrar de 
secol de la mârtea Bălcescului mai nainte ca să 

potă fi pus subt ochii naţiunii române, tot ceţa 
ce dinsul lucrase întru cea mai mare a ei ondre, 

A trebuit ca o radă din acel foc de vitejie 
strămoşescă, care ardea cu dor inima lut Nicolae 
Bălcescu, să străbată în sfârşit în vinele tuturor 
Românilor, pentru ca să afle timpul priincios de 
a eşi la ivelă patrioticele pagine scrise de pâna 
lui, mulată şi ocelită în sângele atâtor erot al 
Românilor âin trecut ! 

Adi într'adevăr e timp ca năţiunea, română 
să audă şi tot-de-o-dată să simtă, adâne, cugetele 
înviletâre şi spornicele cuvinte ale acelui nobil 
suflet, ale acelei intinse__inteligențe. românesc, 
care odată se numea Wicolae Bălcescu |... Nicolae 
Bălcescu, despre carele ne spune di-YV. Alecsanări 
că „coprins de entusiasm .la privirea fiăcăilor 
români ce dănţuiau cu pletele în vânt, dicea :
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O! mândră 6ste va ave România, când i va veni 

"şi ei rândul pe lume!“ 1) 

ŞI negreşit la virtuțile ostăşesci ale . popo-: 
rului român. se gândea fără preget Nicolae Băl- 

cescu, de 6re-ce: el, abi6 în vârstă de 19 ani (era 
născut în Bucuresci la 29 iunie 1819), intră în 

oştire şi, numai cu rangul de cadet (iunkăr), do-: 

ritor să împărtăşâscă sogilor săi de arme cunos- 

cințele ce mintea”! ageră şi studidsă dobândise 
âncd din juneţe, 'ceru să institue în casarmă o 

sc6lă pentru soldaţi, unde însuși fu învățător. i 
Apoj, dupe ce fu prigonit şi închis” cât-va timp 

la mânăstirea, Mărginenii pentru ideile sale libe- 
rale, tot către oştire îşi îndrepță el gendurile, 

când spre a intra în cariera literară, el tipări în 
Iaşi la 1844, începutul unui studiu asupra Pu- 
terei armate la Români.) 

——Până la anul 1848, petrecându' ŞI timpul în 

studii istorice, când la Paris, când în ţ6ră, el 

scrise diferite lucrări de un mare interes pentru 
, 

  

1) Wicolae Bălcescu, Suvenire de V. Alecsandri. Un frag- 

ment în Rezista Română pentru sciimfe, litere şi arte. Bucuresci, 

tom. Il. 1862, p. 312. 

2) Acest studiii, publicat în Fâia sciințifică și literară din 

Iaşi, şi apoi si în fâși6r separată, pârtă titlul: Petrea ar- 

mată și arta militară de la întemeierea principatului Valachiel 

până acum. — EL se completeză printr'un asemenea studiii asu- 

pra principatului Moldovei, tipărit în A/agazinul istoric pentru 

Dacia, din Bucuresci.
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istoria, naţională, şi le publică în Magazinul isto-. 
„ic pentru Dacia, pe care:îl redacta în unire cu 

d! A, Treb. Laurian. 1) | 
La anul 1848, el luă parte activă la, mişca: 

rea naţională, atât în ţâra Românâscă, cât Şi, 
mai apoi, în Ardei. Însuşi el, în scrierile lui pe 
care le dăm aci la lumină, ne descrie ades6 sim. 
țirile îndutoşate ce a încercat inima, lui. în mij- 
locul acelor aspirări confuse ale deşteptării spiri- 
tului naţional, pe care el, singur. pâte pe atunci, 
scia să le'mă&s6re, în mintea sa eruâită şi patrio- 
tică, cu măsura uri6şă a gloriilor trecutului. 

Fără ânsă de a perde curagiul în aceste 
sterpe lupte, tocmai când vădu de tâte părțile 
aventurile gener6se ale poporului român înfrânte 
sub juguri străine şi asupritâre, tocmai în tâmna 
anului 1849, el se întârse în Franţa şi se con- 

  

„1 Scrierile lut Bălcescu, care ai apărut în Magazinul îs- 
torie sunt cele următâre: Tomul |. (1845): Cuvânt preliminarii 
despre isvârele istorie! Românilor, — Românii şi Fanarioţil, — 
Joan Tăutul, mare dogofit al. Moldovei. — Logofătul iron 
Costin, istoricul HMoldovel. — Spătarul Joan Cantacuzino. — Pos- 
telnicul Constantin Cantacuzino. . 

Tom. IL. (1846): Puterea armată și arta militară la Alol- 
dovenă în timpul mărirel „dor. — Despre starea socială a munci= 
torilor plugari în Brincipatele Române în deosebite fimpuri, | 

Tom. IV. (1847): Campania Românilor în contra Turcilor 
de da anul 1595. — 'Buletin despre portretele principilor firel | 
Românesc! și ay Moldaviri, ce se află în cabinetul de stampe de 
/a biblioteca regală din Paris.
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sacră mai cu totul la lucrarea capitală a vieţii 

sale, la povestirea marilor: fapte răsboinice ale 
Românilor din al XVI secol.1) 

1) N. Bălcescu, în timpul revoluţiunit de la 1548 din 

Bucuresci, a scris în diarul lu! Bolintinenu, Pogoru/ Suveran, 

câte-va articole, din care extragem liniile următâre: 

«Părinţi! noștri aii vărsat pregiosul lor sânge pentru a ne 

lăsa de moştenire drepturile n6stre politice, şi datoria n6stră 

este a le păstra cu același putere pentru fiii noştri. Timpul n'a 

venit ca să dobândim o independenți absolută. Posiţia n6stră 

politică, de pe tractate, este bună; numat trebuie ca ele să fie 

păzite de înalta Pârtă, şi sprijinite cu statornicie de nof. Si nu 

uitim că suntem datori a apăra naționalitatea şi drepturile 

nâstre, de vom fi nevoiţi, chiar vărsând sângele. De vom căd€ 

în acâstă luptă sfântă, să cădem încat bărbăteşte, astfel cum aii 

trăit părinţii noştri, și ca diînşii să strigăm: Ma! bine fira 

nâstră să se prefacă întrun întins mormânt, îtumal să rimână 

fot ţira Românilor b> ! : : 

Mergând apoi la Paris, pe când -se ocupa de marea lut 

operă istorică şi, osebit de o întinsă corespondenţă şi de redac- 

tarea unor acte atingătâre de faptele emigraţiuni! revoluţiona- 

rilor români, el publică în Fosrnal des Economistes din Paris, 

1850, o importantă lucrare în limba franceză, sub titlul Qrcesziorz 

fconomigue des Primcipaulis danubiennes. Printre manuscriptele 

rimase de la dînsul se află şi o parte din textul român al aces- 

iuf memorii. “Tot acolo găsim şi un însemnat fragment dintr'o 

Iucrare- âncă inedită, purtând titlul; AZanrualul bunul! Român, 

dialog între un sătin și un comisar de propagandă. Fiind la 

Paris, Bălcescu mal compuse cuvântul sti asupra Mişcăril Ro 

mânilor din Ardil la 1848, pe care îl tipări întrun diar român 

de acolo, Yunimea Română din 1851; apol conlucră sii tra- 

duse poema în prosă ce pârtă numirea de Cântarea Români
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Dar să'l lăsăm să “Şi descrie însuşi starea 
lui fisică şi sufletescă, Şi să ne mărginim a de- 
copia aci o notă pe care am aflat'o printre hâr- tiile lui, scrisă cu o mână Șlăbită, când se afla 
la Hiyeres, dechemvrie în 17, anul 1850: 

„Minutele în care scrii sunţ pline de amar 
„Şi întristare. Pe câna Europa întregă se pregătea 
„a saluta triumful libertăţii, eroica Francă, de la 
„care ca tot-d'a-una se aştepta semnalul, Franca, 
„prin fatalitate şi prin neunirea fiilor s&, cade „gemend în neputinţă subt un jug umilitor. Fiii „fără-de-legii triumteâză în t6te părţile şi înteme- „Ieză spurcata lor tiranie. Sufletele gener6se, sdro- „bite şi rănite de morte, vădi apuind din vederea „lor dioa, mântuirii, Însu'mi ei, cu o: inimă sfă- „Şiată de durere, mă lupt cu o.bâlă crudă şi ne- „îmblândită, caut a câştiga timp asupră”y Și a o „întrece în luţelă, ca să pot lăsa fraţilor mei a- „Ceste pagine din viaţa părinţilor noştri, şi cad „Sleit de puteri, mistuit prin silinţele ce fac. Cu „t6te aceste temeiuri de descuragiare, sufletu'mi „te slăvesce âncă, îndeită libertate, Şi deşi 6menii 2 

şi care fu mat ântâr tipărită la Paris în broşura fomânia vii- Zâre din 1551, și apoi reprodusă 'de d! v, Alecsandri: în fo. mânia literară . din Iași, 1855, unde sa tipărit și un fragment din cartea IIIa a Istorie! Românilor sub Afichal Vodă Piftzul, sub titlul: făzzaz Vodă. 
. Acestea sunt, pare-mi-se, tâte scrierile Bălcescului de la 148 până la mârtea luy,
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„sângiurilor ai învelit cu maramă n6gră dulce 

„faca ta, crede că va, 'veni dioa fericită, dioa is- 

„bendirii, când omenirea întregă se va scula spre 

„a sfăşia acest văl şi duşmanii tăi se vorii împe- 

„tri la vederea s6relui săi de lumină; atunci nu 

"va mai fi nici un om rob, „nică nație r6bă, nică 

„om stăpân pe altul, nică popor stăpân pe altul, 
„Ci domnirea Dreptăţii şi Prăţiei ! Aceste cuvinte, 

„ce o-dată am dat de devisă naţiei mele, vori 
„domni lumea; atunci aşteptarea, visarea vieţei 

„mele: se va, împlini; atunci toţi Românii vorii fi 

„una, liberi şi _Trați! Vai! nu volu av6 noroc a 

„ved6 acâstă di, deşi eii asemeni am muncit şi 

„am pătimit pentru dreptate, şi_cel din urmă al 

„meii cuvânt va fi âncă un imn ţie, ţâra mea 

„mult dragă!“ 
„Acea, lucrare despre care el vorbesce cu un 

aşa dureros entusiasm, este Istoria Românilor 

sub Michaiu: Vodă Vitezul, la care lucra de mai 
muit timp. şi din care scrise o mare parte în a- 

nii din urmă ai vieţii sale. Iată, de pre o altă 

însemnare manuscrisă ce sa găsit printre hâr- 

tiile lui, împărţirea ce el voia să dea operei sale : 

„Lomul 1: Introducerea. — Cartea, Î. Liber- 

tatea "Naţională. (1593 —aprilie 1595).— Cartea II. 

Călugăreni (aprilie 1595 — dechemvrie 1595.) — 

Cartea III. Robirea Teranului (dechemvrie 1595 

—aprilie 1599). — Acte adaose. 

Pomul II: Cartea IV. Unitatea Naţională
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(aprilie 1599 — iulie 1600). — Cartea V. Mirislii 
(august 1600 — ianuarie 1601).— Cartea VI. Gu 
ruslăi (ianuarie 1601 — septemvrie 1601). — Acte 
adaose. — Lista isvârelor acestei istorii.“ —. 

“Cartea; ântâi, de pre cum însu'şi însemn6ză 
pe acestă ultimă notă, a fost scrisă la Paris în 
iârna anului 1851 (ianuarie şi .fevruarie); a doua, 
iarăşi lu Paris, 1851 (martie şi aprilie), cu tâte 
că o mare parte fusese publicată la, 1847, în Ma. * 
gazinul istoric, sub titlul Campania Românilor 
în contra, 'Turcilor, de la anul 1595;* a, trela carte 
a scris'o în satul Ville d'Avray, lângă Paris, la, 
1851 (matu până la august); a patra la Hyeres, 
în Franca meridională, la 1852 (maiu şi aprilie), 
în sfârşit o parte din a cincea e scrisă la Con- 
Stantinopol, tot la 1852, dar ea nu este sfer- 
şită 1. Se vede că pe a şesea, nică că o începuse 

  

  

1) Manuscrisul aceste a Va cărţi, scris în imare parte de 
însăși mâna cu totul slăbită a Bălcescului, se opresce la pagina 
138 cu însemnarea numărului. capitolului <XXXIII» cu care avea 
să urmeze textul săi. Dl Greg. Tocilescu, în interesanta mono- 
grafie ce a publicat asupra luj: Micolae Bălcescu ; viafa, timpul 

- și operile sale, Z8r9—r8y2. (tipărit în Columna lu! Traian a 
dlui B. P. Hasdeu, Bucuresc!, 1876, No. 5, şi apol în tăsciră 
separată) face următârea curi6să observaţiune : ! 

<Aci se opresce pEna lu Nicolae Bălcescu. 
<Era capitolul 33 al scrieri sale, care corespunde la ca- 

pitolul 33 al vieţi! sale, vârsta în care a murit |... Este o în- 
tâmplare curi6să, analogă cu acela a lut Napoleon cel mare, în 
manuscriptele căruia 's'a găsit un manual de geografie, scris în
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âncd, căci nu există. nici un: manuscris. Actele 
adaose sunt adunate în mare parte deşi: nu ai 
fost âncă puse.în oronduială de. autor; cât des- 

pre lista isvorelor, aflăm în notele lui,. titlurile 
a mat mult. de 225 scrieri. vechi şi moderne în 

felurite limbi, pe care le a consultat G'a-drep- 
tul sii în traduceri, ce el punea săi le facă. 

- Din Introducere, se vede, dupe. sumarul ce ne a 

lăsat, că voia să facă un tabel al. vieţei sociale. 
a. Românilor din trecut; dar ast-fel cum o avem, 

ea este mai mult un schelet al. lucrării precu- 

- getate, 

Nicolae Bălcescu nu avu dar timpul. să 'şi 
aducă până.'la capăt întreprinderea sa. :Muncit 
de dorul ţărei, luptându-se cu o răpede bolă de 

"plept şi mal ades6 şi cu neavearea şi izolarea, în 
ţ6ră, străină, el se decise a se porni la Constan- 

- tinopol ca să obţină voia de a, se, reîntârce la, 

căminul părintesc; acolo âns8 i se refuză, favorea 
de-a ved6 pământul stii de nascere, şi atunci, 

cu sufletul întristat, cu puterile slăbite, singur şi 

lipsit mai de tâte, se întârse tot pe mare către 
apus, purtând merei cu sine scumpul sti avut, 

manuscriptele lui. La 5 octomvrie 1852 el ajunse 

în Palermo, unde. spera, să afle, sub clima căldu- 

juneţea sa, neterminat și care se oprea tocmal la insula Sta Ele- 

na, unde, 30 ani ma! în “urmă, marele împărat avea să ' sfer. 

șescă cariera». 

"III, 25,682. 82
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T6să a Siciliei, alinare pentru suferințele pieptu: 
lui săi atacat; dar dupe ş6se săptămâni de viață 
tristă, şi isolată, la, 16 noemvrie, el îşi dete su. 
fletul departe de ori ce inimă amică, năpustit pe 
patul unei ospătării şi lăsând numai cu limbă 
de morte tote scrierile lui, unuia din prietenii 
Să, du! Jon Ghica. - 

El nu avea la sine mai mult decat o sumă, 
de 30 franci; nu era nimeni acolo ca să, “i cum- 
pere măcar un loc la cimitir. Ciocliă ridicară ca- 

„davrul străinului din ospătăria, „alla 'Trinacria“ 
şi 71 afundară, în grâpa de obşte a săracilor din 
mânăstirea Capucinilor de la, Palermo. 

Când la 1863, am cerut Şi am obţinut; de la 
Domnitorul Alexandru Ioan Cuza, carele iubise 
Şi scia să, preţuiască, pe Bălcescu, autorisaţiunea 
de a trămite din partea guvernului român ca să 
ridice dupe țărmul străin. Şi să aducă. în patrie, 6sele acelui bărbat cu care națiunea română se 
pote mândri, trămisul nostru d! Nicolae Ionescu, a putut numai să constate la faţa, locului că trupul lui: Nicolae Bălcescu era pentru vecie amestecat printre osemintele sărăcimil din Pa: lermo. Di! 'ne aduse e acolo numat ultimele vo- inţe ale ilustrului nostru r&posat 1. 

    

1) Testamentul luf N. Bălcescu, pe care l'a adus dl N, Ionescu de la Palermo,. şi care se păstrEză la ministerul instruc- - țiuni! publice al Româniel, Împreună cu raportul trămisului 

A
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Abi6 astăqi ânsă, duoă-deci şi cinci de ani 
dupe a lui mârte, ele se îndeplinesci în parte 1). 
D! Ion Ghica a oferit Societăţii Academice Ro- 
mâne, preţisele manuscripte ale lui Bălcescu,.. 
care de la anul 1861 aii stat în păstrarea mea, 
încredințate fiindu'mi de fratele reposatulul,: de, 
dl Costache Bălcescu. 

  

nostru, fusese încredințat de însuși răposatul, consulului turcesc . 

din acea localitate. Simţind sfârşitul săă, el puse să i se facă 

o listă amănunţită de tot ce poseda cu sine, în care arătă că 

voința sa este ca manuscrisele lui să se dea dlui Ion Ghica, 

carele: se -afia pe atunci în Turcia. Un preot grec din vecinătate. 

priimi, de pre cererea sa, cea dupe urmă a lui mărturisire şi 

cel dupe urmă al luf suspin. Lădiţa cu obiectele rămase de la. 

Bălcescu a fost de mult trămisă familiei sale de către proprie- . 

tarul ospătăriel calla Trinacria>. Astfel s'a întâmplat ca dl C. 

Bălcescu, carele avea manuscriptele la sine, să mi le încredințeze 

âncă de la 1861 spre a le tipări în Revista Română. De atunci . 

ele aii stat până estimp la mine. 

Pe de altă parte, testamentul adus în eră de. ai N. Io-. 

nescu la 1863, rămăsese şi el 'uțtat în dosarul ministeruluy. 

In fine, abY€ acum, prin concursul dlor Ion Ghica, C. Băl- 

cescu și al meii, voinţele ilustrului răposat începi a 'şi căpăta a, 

lor realisare. 

1) Bălcescu, într'o adresă către patroni Asociaţiet literare 

române, arăta că scrierea sa asupra Epoctt dul Afichatu Vitezul, 

fiind aprâpe terminată şi avend numa! câte-va lun! de lucru 

spre a o sfârși, el doresce ca ea să fie tipărită în duoă frumâse 

volume in 8%, de pre împărţirea expusă mal sus, şi tot-de-o-dată 

să fie ornată cu un portret al luY Nichat Vitezul, gravat pe ogel, 

de pre a lui Sadeler făcut în Viena la 1601, precum şi alte 

patru executate în xilografie. Doresce asement să - se trămită 

32"
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Încă de atunci am început; a tipări în Re- 
vista Română, o parte din Istoria: Românilor sub 
Michau Vodă Vitezul'1) ;: dar nu am putut merge 

mai departe decat până pe la. mijlocul cărţii a 
III»: Sferşitul acestei cărţi, a IVa întregă şi tot 
ce mai posedam din a Va v&dă acum mai ântâi 
lumina, tiparului. | 

Societatea, Academică Română, fericindu-se 
de preţiosul dar ce a, priimit. şi doritâre de a se 
pune la înălţimea misiunii sale, răspândind prin- 
tre Români, mai cu s6mă producţiunile literare 
şi sciinţifice ale geniului național, nu a; voit să 

“întârdie câtuși de puţin spre a da publicitate 
măreţei opere a nemuritorului: N. Bălcescu. 

'MI a acordat mie dorita ondre de a dirige 
acestă, grabnică tipărire, în care s'a, socotit mal 

  

  

un june inginer român în țâră ca să ridice “planurile deosebi- 
telor localităţi mat importante, citate în Cursul opereț. Aceste 
cheltulelI cere de la Asociaţie ca să le facă ; Yar pentru ostenelile 
sale propril şi pentru tâte cheltufelile ce făcuse cu cumptrători 
de cărți rare şi cu traducţiuni, el nu reclamă nicf o indemni- 
sare, nici măcar cele 400 exemplare din opera sa, pe care i le 
acordă statutele Asooiațiet. EL se: întemetazi ânsă a crede că, 
dâcă nu meritele operei, dar negreșit faptele ce ca coprinde 
sunt de natură a deştepta în inimile Românilor simţiminte spor- 
nize pentru realțarea și întemefarea naţionalităţi! nâstre, 

__ 1) Revista Română pentru Sciințe, litere şi arte coprinde 
în volumul IL. (1861) /ntroducerea, Cartea 7 şi parte din Car- 
tea ÎI; în vol. IL (1862) urmare din Carta 77 până la sfârșitul 
ci; în vol. III (1863) o parte din Cartea '777,
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oportun de a înlătura de o cam dată tâte notele 
indicătore de autorii consultaţi de Bălcescu în 
erudita şi consciinţi6sa sa lucrare, şi de a tipări 
scrierea, originală în aşa chip ca ea să fie mai 
lesne de citit pentru ori ce clasă de cititori?). 

Cu timpul Societatea Academică Română își 
propune de a publica o ediţiune critică şi mai 

lux6să a operelor complete ale lui N. Bălcescu. 
Acela va fi pote mai bine priimită de Gmenii de 

sciință. 
Acum âns8, noi sperăm şi credem că, acâstă, 

carte, aşa, cum este, va aduce, în împrejurările 
de față, folos şi întărire cugetului naţional: al 

„întregei Românimi ! 

Bucuresci, 16. noemvrie, 1877. 

:1) Pentru acâsta, am adoptat un format mat. mic și mat 

purtăreţ . decât cum 'dorca Bălcescu, şi ne am. servit de o orto- 

grafie română care, fără de a exclude caracterele etimologice ale 

. cuvintelor, întrebuinţeză ânst accentele şi codiţele (cedile), de- 

părtate din scrierea românescă dincolo de Carpaţi. Acesta este 

şi felul de ortografie cu care se servea Bălcescu, când scria cu 

litere . latine, ;Tot: :manuscrisul. Zstoriel! Românilor sub Aichalu 

Podă Vitizul este de mâna lut, scris cam, într'astfel.
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NOTE. 

I. DESPRE PLANURILE BĂTĂLIILOR LUI MICHAIU-VITEZUL. 

Într'acestă notă am reprodus ântâi câte-va rânduri „pe care Bălcescu, bolnav şi aprâpe de mârte sa, le scria din exil, adresându-le, dupe cum se vede, către un amio din ţeră, căruia îi recomanda a face un pelerinaglu pe tărâmul luptelor lut Michalu, spre a completa indicaţiu- „Bile topografice şi legendare care, în lipsă de o bună chartă a țărei şi proscris din patria sa, nu le putea în- suşI dobândi. EI cerea lămuriri asupra localităţilor ci- tate în povestirea „Evenimentelor din vera anului 1595, apoi asupra Călugăvenilor, Tergoviştei şi Bătăliei de la 'Teldjen la 1600. 
Cu acestea se întrerupe manuscriptul ; dar va fi lesne a completa, cererile autorului, urmând şi pentru localită- „_tile âncd neînsemnate aci, sistema recomandată de din- Sul. Sub raportul topografic, lucrarea e acum mult în- lesnită prin publicarea charter celor mari a ţărei Româ: nesci executată de ingineri! statului major austriac şi prin ma! multe bune charte ale Transilvaniei publicate în aceşti din urmă ani. 

!
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În cela ce se atinge de evenimentele de la 1594 şi 

din vera anului 1595, fieşi-cine va găsi pe chartă, satele 

Petrile , Putineiu , Stănescii ; fieşi-cine va ved6 că insula, 

„cea mică din faca Giurgiului, cea, cu ruine de o cetăţule, 
se chiamă într'adevăr Sângeorgiu; lar cea lătărâţă din 

susul ei Ramadanul; va găsi asemen6 valea Sălcii pe 

drumul Giurgiului; va găsi satul Copăceniă d'a stânga 

Argeşului. Dar cela ce rămâne âncă de găsit e localită- 

ţile satelor Hulubescii şi Scărpătesci or! Şerbătescii, care 

pote s'ait ruinat de tot, ori ca multe alte sate din ţâra 
nâstră, 'şi ati schimbat numirile. E âncd de aflat care a 

fost valea Camuri, dâcă nu cum-va vom lua o drept va- 

lea Ceguri şi satul învecinat la care a mas Sinan-Paşa, 

drept satul Dadilovu. Remâne âncă de constatat dâcă. 

cum-va ceva tradiţiuni şi legende ai rămas pe alocur;, din 

acele fapte de arme strălucite, deşi timpu! şi nenoroci- 

rile posteridre ati şters mal tote amintirile glori6se prin: 

tre populaţiunile ades6 secerate şi ades6 prenouite ale 

judeţelor române mărginaşe Dunării. 

Crucea de pâtră de la Călugăreni, dupe cum spune 

şi Bălcescul, e cu 90 de ani posteridră şi nu de loc re- 

lativă la gloriosul fapt de arme al lui Michalu. Ac6stă 

cruce monolită, mare şi frumos săpată cu ornamente pe 

muchi, pârtă o inscripţiune care, în mat multe locuri s'a 

sters prin f&râmarea petril, deşi un mic pavilion de că- 

rămidă boltit .o apără de injuriile timpului. Într'o răpede 
trecere pe la Călugăreni, am descifrat, săpate pe acestă 

cruce, următârele cuvinte ce le transcriem precât s'a 

putut mai exact păstrate. 

Pe faca despre Giurgiu : „svânta acestă. şi de viaţă 

aducătore cruce rădicată este 'de pr6 luminatul şi slăvi-" 
tul domn Io Şerban Cantacuzino Voevod adevăratul ne- 
pot al bătrânului Şerban Băsărab.... şi pomenire vâcinică 

_ înălța... ste la capul acestul frumos şi minunat pod ca-
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rele însuşi împreună cu iubit firu-stă.... la lucrarea lui 
fiind şi câte....* HE 

„Pe muchia, stângă : „pentru că şi Mării s6le în veci 
bună pomenire. şi mulţămită să! fie şi să'i r&măie lui 
şi doamnei -lui Marii şi cuconilor lut făcutu-s'aii dar a. . 
cest pod şi acâstă dumnedesscă cruce sat rădicat într'al 
patrul6 an al domnii s6le la anul de la zidirea lumii 
7112 (de la Chr. 1682) msţa (luna) octovri dni (ile) 17.* 

Pe faga despre Ndjlov : pia... dar..... rădicarea, acesti 
cinstitei şi de viiaţă făcătâre cruce arată ostenâla şi stra- dania facerii acestul mare şi temeinic pod întru vâcinică 
pomenire Iară luminatului. acest,...... precum în ceia facă Sai dis iară în câsta,....: tă fagă 'scrisu'sati întru pome- nire şi cinstiţi boiarini Mării sale cari sai întemplat la facerea podului acestuia împreună cu a lor luminat dom....: dus toţi cu multă stradanie şi ostenâlă de la în- ceperea podului până la sverşit cari pre nume sunt a- cost Radu Năsturel vel ban, Bads Bălăcânul vel vornic, Gligore. Grădişteanul ve] logofăt, Vlad Cocorăscul biv vel logot&t, Constanain Brăncovânul vel spătar, lordakie Ca- tacozino vel stolnic, Alexandru biv vel stolnic, Mihul biv vel pitar, 'Tănasie vel armaş, Costandin Bălăcânul vel agă, Şerban vt logofăt, Fiera vt vistiar, Şerban vel căpitan za lefecii, Pârvul Creţulescul vt postelnic fiind împreună cu tote breslele slujitori şi ai curţi dereptu acâla s'aă scris ca să fie întru vâcinică pomenire. Lt ot rodjetva Chr,.....* 

Precum vedem, nimic în acestă inscripţiune nu a- mintesce falmosa, bătălie a lui Michatu-Vitâzul şi singu: rul :punt prin care acest. monument ma! noii pâte pre: __senta 6reşi care relaţiuni cu faptul de arme:de la 1585, e modificările ce construcţiunea acelui nare şi minunat pod al lui Şerban-Yoaa Cantacuzino, trebuie să -fi adus loca- lităţii în care s'ai bătut Români cu Sinan-Paşa. Într'a-
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devăr, deşi posiţiunea topografică n'a putut schimba în 

trei secoli, dar balta formată de N6jlov -nu mai pare a 

fi acum aşa de ameninţătâre, nici lunca aşa de pădurâsă, 

cum ni le descriu istoricii de pe atunci. Cu clădirea, po- 

dului trebuie neapărat să se fi tăiat mulţi.din copaci şi 

“sâ se fi'făcut lucrări spre a înjghieba apele răslățate ale 

riului; construcţiunea şoselei moderne ce merge la Giur- 
glu a preschimbat şi ea înfăcişarea sălbatică Şi rocir- 
l6să a locului. 

Dar pe lungă lucrările de utilitate întroduse de ci- 

vilisaţiune într'acea vale memorabilă, 6re .un monument 

care. să dovedâscă recunoscinţa Românilor către părinţii 

lor ce ati apărat ţâra cu bărbăţie, :n'ar fi tot aşa de fo- 

los, ca şi o cale lesnici6să deschisă pe acolo comerciu- 

lui? Celia ce înalţă o naţiune, ceia ce "1 inspiră demni- 
tatea şi tăria, nu este atât desvoltarea prosperității -sale 

materiale, nici îmbilşugarea productelor industriei sale, 

nici înmulţirea capitalurilor: şi averilor, nici luxul vieţei 

casnice, ci respectul către eroi! şi gloriile naţionale de - 

orl-ce fel, ci amorul către pământul natal, pentru păs- 

trarea căruia s'a luptat generaţiunile trecute, ci iubirea, 

către limba şi datinele părintesci, moşteniri scumpe, r&- 

mase din vechime! Fără de aceste elemente spiritul na- 

țional pere, inima se sleesce în 'recile speculaţiuni și în 

întreprinderi egoiste - ale industriei şi ale negogului. Li- 

terilor şi artelor este dat de a întreţine vie venerațiunea 

gloriilor trecute, de a deştepta nobilele aspiraţiuni, de a 

însufla, sacrificii măreţe. 

E o datorie sfântă a popbrelor, pe: care civilisaţiu- 

„nea o consacră -pe tâtă gioa mai tare, de a cerceta și de 

a'scâte la lumină faptele trecutului lor, de a eternisa 

“prin ajutorul. artelor memoria bărbaţilor marl şi eveni- 

mentelor glori6se. Să nu nesocotâscă dar nimeni câtă
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influenţă salutarie pote avea asupra unel națiuni amin. tirea virtuţilor ei străbune; adesea ori ea a produs fap: tele mari şi acâsta ne întemeiază mult a crede cuvinte: lor unui amic când dicea : „Să ne aducem aminte de „epoca lui Michatu, în care Românul atinse culmea mMă-, nTirii, care ne a lăsat cele mal glori6se pagine în analele ntărei. Cine nu s'a entusiasmat citind bătăliile ul Michatu? „Cine n'a admirat geniul şi bărbăţia lur? Călugăreni! Ter. „mopile ale Românilor! câte inimi nu tresariă la suvenirea „vostră! câte suflete nu aprindeţi! câte brage nu înar- „maţiă! Când Românul 'ŞI ar perde de tot credinţa, când nOTI-ce schîntele de patriotism sar stinge în inima lui, „numele vostru Singur ar fi. în stare să ”] ridice, să ”] nentusiasmeze şi să +] facă a muri luptându-se sâi a "ntriumfa!“ (D. Berindei, în Gia Junimea Română, din Paris, 1851). : 

+ 

II. DESPRE OPERILE MICI ALE LUI NICOLAE BĂLCESCU, 

Am adunat aci patru din scrierile lut N. Bălcescu, ce sub diferite priviri potii presenta un interes mal vit cititorilor marei sale opere istorice, cari, ajunşi până la acestă pagină, de sigur vor simţi cu durere lipsa nere- parabilă a sfârşituluy Istoriei lui Michatu- Vodă Pitezul, Cele ce vom tipări în urmă, sunt presentate aci ca în chip de compensaţiune, ânsă fie-care dintr'un punt de vedere deosebit. i 
Mai ântâr vom retipări, ca un complement la cele -dise despre pers6na domnesculut erou al României, par- tea ce se atinge de Michalu-Vitâzul în articolul din Ja- gazinul istoric pentru Dacia vol. IV, 1847, intitulat : Bu detin despre portretele principilor țerei Românesci ce se



i 
| , 

| NICOLAE BĂLCESCU 507 
  

"află în Cabinelul de stampe de la Biblioteca vegală din 
Paris. , 

Apoi, ca relativ la mişcările poporului român din 

Ard6l, pe care Bălcescu le a apreguit cu aşa înaltă p&- 

trundere în cele duo din urmă cărţi ale Istoriei sale, 

vom reproduce frumosul cuvânt 'rostit de dinsul la Paris, 

în dioa de 15 maiu 1851, aniversara Mişcării Românilor 

din Arde la 1845. | 

Pe urmă vom face loc printre scrierile cele mat 
târdil ale marelui nostru prosator, acelei poetice arun- 

- cături de ochi asupra întregel sârte a poporului român, 

pe care, în orl-ce cas, Bălcescu a fost acela care ne a 

dat:o, într'o minunată limbă strămoşescă, sub titlul de: 

Cintarea României. 

In fine vom închiăia, reproducând cele duoă însem- 

nate memorii, scrise de Bălcescu la începutul carierei 

sale literare şi tipărite unul la 1844 în Iaşi (în Pâta lite. 

rară) şi altul la 1846 in Bucuresci (în Jfagaz. îsor. p. 

Dacia, t. II), tratând despre : Puterea armată şi arta mi- 

litară la Românii din âmbele principate ţsra Românâscă 

şi Moldova; lucrare, care prin nenumăratele punte se 

legă cu istoria, mai cu totul ostăşâscă, a Românilor din 

timpul lui Michalu-Vodă Viţezul, şi prin care junele au- 

tor îşi despică virtos, de la început, brasda sciinţifică, 

pe care avea în câţi. va ani aşa -de mult să o înro- 

descă, 
Aceste patru fragmente vor lăsa, suntem încredin- 

țaţi, în mintea şi inima tuturor, o adâncă întipărire, fâ- 

când pe fie-care să precuiâscă odată ma! mult, câte no- 

"rocite însuşiri ale istoricului critic, ale prosatorului plin 

de talent şi ale ferbintelui şi luminatului patriot erati 

întrunite într'acel mare bărbat, ce a perit dintre noi la 
"versta de 83 de ani, lăsându-ne atâtea capete de operă 

literare şi istorice.
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III. DESPRE CÂNTAREA ROMÂNIEI. 

Cântarea României a apărut mal ântel.la 1851 într'o 
broşură românâscă -publicată în Paris sub titlu: România 
tiildre; acolo ea, era precedată de precuventarea subserisă 
de N. Bâlcescu.pe care am reprodus'o în volumul citat, 

- şi în care el pretinde că ar fi găsit acestă, scriere într'o 
mănăstire vechie din ţâră,-pe care nu o nuniesce. Dl YV. 
Alecsanări o retipări în Iaşi, 'la 1855, în.revista, sa Ro- 
mânia literară; şi mal târgiă tot alui, într”o epistolă, din 
care am împărtăşit o parte cetitorilor Revistei Române, 

“(anul 1663, pag. 361), vorbind despre Alecu Russo, un alt 
ten8r român, din Noldova, plin de talent şi r&posat în 
„firea vârstei, gice cele ce urmâză: „A. Russo. avea obi- 
„Ceiu, pentru înlesnirea, compunerii, a, scrie în limba fran- 
„ceză şi apoi a traduce scrierile sale pe românesce. El 
„mi a fost bun prieten ; avea un spirit ager, cultivat şi, 
„cât pentru talentul să, „cât pentru frumosa şi poetica 
„lui închipuire, volu descoperi o mare taină literară: Cân- 
„tarea: României, publicată în jurnalul meă, a fost com- 
„pusă în limba franceză de A. Russo şi tradusă. pe româ- 
„nesce de A, Bălcescu. Am la mine manuscriptul săi 
„original“, | 

Aşa dar frumâsa poemă naţională, căria nu 1 lip- 
sesce decât versificaţiunea spre a put6. fi prenumerată 
printre capetele de operă epice, a născut în imaginaţiu- 
nea vile şi patriotică a lui A. Russo şi a luat forma el 
curat românscă şi expresivă sub pâna lui N. Bălcescu. 
Gloria nemuritorului istoric al luj Michalu Vitâzul nu 
scade din acâstă încuscrire, ci din contra, frumâsa Cân- 
tare a României devine pentru noi un scump şi preţios
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odor, în care se unesci amintirile a duoi tineri români 

cu inimi înalte şi cu talente puternice, perduţi amânduoi 

pr6 de timpuriii de patria lor, pe care ei, în exil şi su- 

ferinţe, ati cântat'o, aă strălucito, şi a cărei Unire el 

âncd de mult ai dorito şi ati plămădit'o prin lucră- 

rile lor. 

Bucuresci, 1877. Extracte din ediţiunea, Istoriei 
Românilor sub Mihaiu Vodă Vile- 
zul, publicată, de di A. 1. Odobescu, 

la 1877. 

a tr “





  

MOȚII 
RĂSCOLA ROMÂNILOR ARDELENI 

- sub căpetenia lor 

HORIA 
- ÎN ÎEARNA ANILOR 1784— 1785 

  

Cuvântare rostită la Ateneul din Bucuresci, în 11/,; fevruarie 1878. 

  

Domnilor, 

V&dându-vă acum dinaint6 mea, aşa de nu. . 
meroşi şi aşa de bine-voitori, vă rog, mai nainte 

de tâte să credeţi că nu mă amăgesc însu'mi 
„cu deşârte şi pretenţi6se măguliri.. 

Sciii bine că nu, spre a ascultă nevol6sa, şi 

nedibacea, mea, rostire, v'aţi dat ostenla 'a vă 
aduna şi a vă închide astă-seră, aşa de mulţi, în 

sala cam întunecâsă şi cam monotonă a Ate- 
neului nostru.



mompri o
 
=
 

LY
 

Nu merit eii atâta, sacrificii; nu merit ei 
aşa on6re. De aceia, chiar de la început,. o voiu 
da, cui ea, se cuvine. * 

Aţi venit aci, cum vine tot-d'a-una românul, 
— cu vol6să s6ii îngrijată grăbire, — când se 
aşteptă a ved6 răsărind Gin umbrele trecutului, 
luciul vre unui mare fapt naţional ; ați venit cum 
vine, când el dă, cu gândul că are să audă Şi să 
reculâgă în mintea, sa,; r&sunetul, chiar Şi slă- 
bit, al vre unui puternic suspin al inimelor ro- 
mânesci. | | | 

M'am încumătat dar şi ei, în momentul 
acesta, când atât6 mânăre amintiri, atât dulci 
speranţe şi atât6 amarnice îngrijiri s'au redeştep- 
tat în sufletele nâstre, m'am încumătat, dic, a 
rechiăma la, luarea. aminte a, publicului românesc, 
un. act din tragedia n6stră națională, pugin cu: 
noscut aci la noi Şi în genere răi aprecuit 
până acum. “i 

Acest act, — răscâla, obâgilor Ardeleni sub 
căpetenia lor. Horia, — s'a petrecut, mal aş putâ . 
dice, la granițele n6stre,. dincolo de judeţele Jiiu- 
lui. El abis peste ş6se ani de astădi îşi va împlini. 
primul săii centenariii. 

Şi cu tâte acestea, când intrăm în cercetarea, 
nelegiuitelor întocmiri sociale care Vai produs, 
a faptelor crunte prin care să semnalat, a sfer- 

„Şitului îngrozitor la care a ajuns, ne am crede. 
cu mai multe sutimi de ani depărtaţi de timpuri
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şi de locuri aşa de înrcutăţite, aşa de incruntate, 
aşa de sângerâse... 

: Dar, ceia ce sa petrecut cu Românii din 
Ard6l la, '1785, — acum nou&deci şi patru de ani, 
—se aduce aşa de mult cu ceia ce s'a întemplat, 
tot. acolo, cu şese-deci şi patru ani mai în urmă, 

-— adică, mai subt ochii .noştri, la 1848, — încât 
rămâne să ne întrebăm dâcă cum-va veninul so- 
cial, care a provocat, în acea, nenorocită țeră 
suroră a n6stră, aşa periodice. şi desperate fre- 
nesii, s'a stârpit acum cu totul, s6i nu cum-va 

mâne poimâne, el are să isbuenâscă din noii, 

prin şi mai crâncene şi mai spăimentătâre con- | 

vulsiuni ? 
Vrând ne vrând, cată să purtăm grijă de jii- 

raticul, care bine scim că ascuns sub cenuşă, nu 
se mistulesce şi care portă în sînu'i tâte urgiile 

focului şi pârjolului, precum şi tâte radele lumi- 

neji, tâte binetacerile căldurej. | 
Numai lumini şi înfrăţitâre căldură! iată de 

sigur ceia ce noi, Românii, dorim pentru' înşine 

"şi pentru fraţii noştri de peste tot .locul.. 
Dar,. din. nenorocire, nu sunt. toţi la-o-laită, 

la acelaş cuget. cu noi, şi ades6 sorta osândesce 

fără voie pe sărmanul popor român, l& lungi, 

la grele, la nemeritate încercări. .. 

Fiind el însuşi de o fire. blândă, prietendsă, 

deşteptă, priimitâre. şi iubitâre de tote bunurile 

culturei, — astfel încât; vre-o câță-va ani numai de 

MI. 25,682 33
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pace şi de libertate îi sunt de ajuns, ca să "ŞI 
curețe țsrina de ori ce buruieni. sălbatice şi să se 
pună d'a rondul cu alte popore care ati lucrat 
secoli îndelungi la cultivarea, lor, — fiind, dic, aşa 
bine înzestrați de natură, Românii, biet !- se v&du 
mereiă stânjiniţi în desvoltarea, lor. firescă, opriți 

„pe loc în silă şi nevoiță a: tot plivi, a tot le- 
păda. dupe brazdele lor, pietrâtele sterpe ce le 
asverlă mereii vecinii duşmani în ogorele lor. 

Dvstra vedeţi şi cunbsceţi ţsra nâstră, cea 
dintre Carpaţi şi Dunăre,. în trecutul ca Şi în 
presentele ei. De aceia nici că cuget a atinge aci 
despre pietrele ei din casă, | 

La Carpaţi o sămt duc jalea, * 

cum dice. vechiul nostru poet; 

” Lor ei volu s*o hărăzese! 

În ţera munţilor, “în mEndrul Arde al Ro- 
mânilor,. voiu să vă strămut cu .mintea, Şi — d'aş 
puts, —să vă faca simţi: pentru acea, frumâsă bucată, din moşia “strămoşescă a n6mului roma. nesc, 0: Iubire şi un dor âncă mai vii şi mal spornice decât. acelea ce 'de Sigur le purtați în „inimele qvostră, — - Da SE 

Dar propuindu'mi. asemene :scop,. cutezare-aş ei a vă descrie pământul Ard6lului, cu alte cu-
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vinte, decât cu acelea ce Wa consacrat nemuri- 
torul nostru istoric Nicolae Bălcescu ?. - iai 

Pâna lui a zugrăvit minunat, în câte- -va 
pagine, măreţul . teatru pe care. .s'aii petrecut în- 
templările ce: voiesc astaqi a vi le'.rememora. | 
Deci, cu pericolul chiar''de a vă presenta pe ac: 
torii acestei drame, în mod cu totul nedemn de 
splendidul decor ce mi] a aşternut pentru dînşii 
ilustrul nostru Bălcescu, nu mă voiu opri ânsă 
de a vă desfăşura, mal nainte de tâte, minuna: 
tul tabel al ţării Ard6lului, eşit din condelul isto- 
ricului lui Michaiu Vitezul : ) 

„Pe.culmea cea mal'naltă a munţilor Carpaţi, « se 
întinde o îeră, menără și binecuvântată între tste țările 
semnate de Domnul pre pământ. Ea s6mână a fi un 
mâreţ palat, cap G'operă de architectură, “unde sunt a- 
dunate şi așegate cu mânărie tâte frumuseţile naturale . 
ce împodobeseti cele. l-alte ținuturi ale Europei: pe care ea 
cu plăcere 'ni'le "aduce a-minte. Un brâă de munţi: oco- 
lesce,— precum zidul o cetate,—tâtă acestă țeră, şi din - 
tr'insul, ici colg, se desfaci, întindendu- se pent în centrul 
el, — ca nisce valuri proptitore, mai multe şiruri, de d€- 
lumi nalte şi fiumâse, mâăreţe pedestaluri învergite care 
V6rsă urnele lor de zăpadă, peste vâi şi peste lunci. 

„Mal presus de acel 'brâiă muntos, se înalță ducă 
piramide mari de munţi, cu: crestele încununate de-o 
vecinică diademă de ninsbre, care,—ca duol uri6şi, — stati 
la âmbele „capete ale ferei, cătând unul. în faca altula. 

1) Cartea! IV; Unitatea Naţională; Su, 2 şi 3 

33*
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Păduri. stufâse,. în: care:ursul:se; preumblă în voie ca un 

domn stăpânitor, umbrescii' culmea, acelor „munţi. 

„o Şi nu departe, de aceste Jocuri, — care îţi aducă a 

minte natura tărilor de” mi6gă- .n6pte, — — dat, ca la porţile 

Rome!, peste câmpii” arsă şi- .văruite, unde vivolul dormi- 

teză a-lene.: Astfel mi6gdă-nâptă și mI6gă- qi trăiesc într'a- 

cest ţinut, alături una cu alta:'şi: armonisând împreună, 

: „Aci, stejarii, bragi! şi fagii trufaşi înalţă capetele 

lor spre cer; alături, te afundi într'o mare de grâii şi de 

porumb, din care nu se mai vede calul şi călăreţul. Orl 
încotro te"i uita, vegi colori felurite, ca un întins curcu: 
beti, şi tabloui cel mai încântător farmecă vederea : stânci 

prăpăstiose, munţi. uriși ale căror. vârfuri mângâle nuo- 
rii, păduri întunecâse, lunci -înverdite, livegi mirositore, 
văi răcorâse, girle a căror iimpede apă curge printre 
câmpii înflorite, perale răpegi, care mugind grâznic se 
prăvălescti în cataracte printre acele amenințătre stânci 
de pistra ce placi. vederei şi o “înspăimântă tot de odată. 

„Apoi. în tot locul, dai de riuri mari cu nume ar: 

moni6se, ale căror unde. portii aurul. In pântecele acestor 

munţi „zacă comorile minerale cele mai bogate şi mal fe- 

Jurite. din' Europa: sarea, „ferul, „argintul, “arama, plum- 

bul, mercuriul, „Şi. în sfârşit. metalul cel mat îmbil- 

şugat decât tote, “aurul, pe care !] vedi strălucind, până 

şi: în norotul drumurilor. | | 
„Astfel este țera  Ard6lului ! | 
„Dar nu numai artistul şi naturalistul, ci încă stre - 

tegicul, politicul şi archeologul ai do multe a se minuna 
intr'acest împodobit ţinut, 

„Cel d'ântel va, privi şi va cerceta cu mirare acestă 
puternică şi întinsă, cetate „naturală, scăparea nâmurilor 
în epocele grele ale istoriei lumil. De ori-unde vel veni, 
al să urci mult, spre a ajunge la dinsa, şi nu poţi p&- 
trunde în ea, fâră de a ÎL Birăbătută cel pucin una din
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"acele s&pte porii, întărite! de: natură, lesne de apărat, 
f6rte anevole de coprins. : 

„Politicui . va admira felurimea - naţiunilor şi a reli- 

ziilor, adunate din Lte colţurile lumii pe acest păment, 

unde Dumnegeii “însuşi pare ale fi chiămat, întingând di- 

naintea lor gimasă'aşa 'de îmbilşugată ; el va. admira, şi 

minunatele instituţiuni democratice 'ce aii;ocrotit acesti 

munţi, pe, când despotismul. le mătura :din t6tă: Europa. 

„În sferşit istoricul archeolog va cerceta cu. interes : 

suvenirile şi rămăşiţele Dacilor; ale acelui vitsz! şi nâno: 

rocit popor, cea din' urmă odraslă din acel n6m minunat 

al Pelasgilor, care. se arată la I6gănul' civilisaţiunil:tu- 
tulor popdrelor. şi 'formiă verstă' eroică a omenirii. El -:va 

întâini ânco, la tot pasul,: urmele de uri€şi ale poporu- 

lui roman, domnii Lumii, cocă. Ardâlul e cea mai frumâsă 

parte a Dacie fericite, Dacia felix, draga țâră a Cesarilur: 

Aci erai “Apulum, Salinw,'Napocă,: Patavium; Pra- 

toria Augusta, Aqua, Auraria, frumâse: şi însemnate co: 

lonii romane, din care patru cu drept italic şi cea mai 

vestită "decât tâte, Sirmizegethuza : Regia, capitala lu | 
Decebal, numită apoi Uipia Traiana, de ale căril: „ruine 

„plină e şi astădi valea: Hațegului. RR aa 

„R&măşiţele templelor, basilicelor, apoductelor,; băi- 

lor dat şi astădi puternică dovadă. de cultura” cea mare 

în care ajunsese Dacia sub Romant'.. : . 

Dar peste Romaiil veniră, la anul « 249, bar- 

bari Goţi. | 

„Daci înainte : cumplite. nevol,- în: vreme .de mal. 

multe vâcuri, copleşiră Dacia. Aflându-se în calea bar- 

barilor, peste dinsa mal ântâl; se vărsă acel îngrozitor - 

potop de n6muri, care înecă tâtă Buropa. 

„În acele vremi grele, -Ard6lul mai cu's6mă fu scuti: 

torul naţiunii române. În munţii lui scăpară locuitorii ţării
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s6mă'ţi. nici atâta loc, cât să "ţi ridice ţie 6me- 
nii casă!“ Ne | , | 
| Astfel stătură, domnilor, lucrurile cu Roma. 
ni! din Ard6l până în al patrulea pătrar al seco- 
lului at XVIII*, când pe tronul Austriei rămase 
Singur stăpânitor, la 1780, Iosif al IL!5, carele 
fusese până la vârsta de patru-qeci de ani ţinut 
subit epitropie rigurâsă de mumă-sa, vestita impă- 
rătesă Maria Theresa, marea protectore a, naţiu- 
nii şi'a nobilimii unguresc). E 

De 'almintrel6, Maria 'Teresa' a fost, precum 
sciți, o femeie cu cap, care a sciut să "Şi folo- 
s6scă, tote isteţimele minţii sale femeiesci, spre 
ajutorul politicei ce urmărea. 

Dinsa a. fost aceia care, învinse fiindu'! căta- 
nele în răsboiu de ianicerii turcesci, a, isbutit a 
“face .ca Porta, să “1 dărui6scă; drept: mângâiere, 
frumâsa, şi sărmana, nâstră Bucovină, 
"Tot dinsa, în tot-d'a-una . corectă şi trufaşă 
în relaţiunile sale cu supuşii, stabilise Ja curtea 
Vienei cele mai stricte şi mai desvoltate regule- 
mente de etichetă, în care, bună-6ră, se explica 
cu deamăruntul nemeşilor unguri că, fiind poftiţi 
la “Prândul împărătesc, nu se cuvine să se des- 
calțe de cisme pe sub masă, nici să 'Şi aprindă 
pipa, nici să sculpe pe jos, nici să bage degetele 
în bucate, nică să 'ȘI sufle nasul fără batistă. 
-“-Despotica Maria, Theresa, — şi. permiteţi'mi 

a adaoge că acusaţiunea de despotism nu o înte-
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mejez. câtuşi de pugin pe rigorea, prescripţiunilor 

mai sus pomenite, — despotica, Maria Theresa nu 
isbutise -a, insufla fiului săi Iosif, : mai nici una 
din aplecările eij.: 

Lui Iosif nu “i plăcea de loc eticheta: Şi ce- 
remonialul. EL :se' adăpase_ cu ideile. de filosofie 

umanitară ce se deşteptase, în timpul, acela, mai 

ales în Englitera şi în Franga, : 
Principiele de egalitate între 6meni plăceaii 

forte mult, minţii sale .şi el işi .croise o teorie 
de nivelare universală “a omenirii, pe care scia 

totuşi s'o. împace forte binişor cu autoritatea ab- 

solută a unui monare autocrat: 

EL visa. să devină pentru numerâsele şi . fe- 

luritele popbre. ale împărăției austriace un dis: 

pensâtor suprem al tutvror beneficiilor filosofiei. 

A. face o-apă din tâte acele popâre, fără a 

mai lăsa să subsiste distincţiuni: de legi. şi de 

privilegii, de limbe, de credințe, de usuri, ba nici 

chiar de port: iată cela ce :se frămentase, în 

timp :de patru: deci. de . an, în creerii lui Iosif 

al. 1116. 
Negreşit că, cu asemen€. „idei, e « se ana mai 

cu .s6mă în. antagonism direct cu instituţiunile 

ancă de tot feudale ale Ungariei şi: Transilvaniei. 

De aceia, cu deosebire nu iubea pe Ungui, si 

cel puţin pe nobilii lor. 

Când dar Iosif. ajunse în sfârşit a fi deplin 

stăpân pe faptele sale, el se grăbi a 'şi pune în
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practică, sistema: sa de organisare socială, fără de 
a lua în s6mă tâte furtunile ce ea putea, să stâr- 
n6scă în atâtea cercuri de. privilegiați de tot fe- 
lul, pe care asemenea inovaţiuni îl jicneai în fo- l6sele şi în: credințele. lor: : 

- Iosif se: răpedi, fără de nici un cumpăt, în reforme Şi, în cei doui, trei primi ani ai domniei lui, el decretă ca, la, patru sute de legiuiri diverse, „prin care tâte întoemirile administrative, finan- ciare, religi6se , militare , industriale, comerciale, ba şi chiar sciinţifice ale ţărilor dependinte de corbna: Austriei, eraii' făcute val-vârtej. 
| Intenţiunile lui erai maţ ades6 demne de tâtă lauda; dar” procederile expeditive ce între. buinţa autocratul producea, — cu să fără cu- vent — - neîncetate nemul umiră, conflicte şi tur. burări. Liberalul împărat 'Ansă, bizuinăti:se pe credinţa că dînsul Singur urmăresce principiele nestrămutate ale. filosofiei sociale ; răspundea la tâte obiecţiunile, prin lungi şi sentimentale raţio- namente umanitare, care, până la capăt, ajungeaii tote la conclusiunea ; „Aşa voiu, aşa fac! Ei sunt preste voi toţi mai mare!“, a - Nu se pâte tăgădui că Iosif al I[16 avea, forte pregi6se şi rare calităţi. El era simplu în vleţui- lea sa;. îi plăcea să se instrui6scă despre tâte; căuta să afle păsurile Gmenilor din popor şi să X ajute, cu precădere asupra exigenţelor nobi- - limil. ” -
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„Ancd d& la anul:1778, Iosif, — carel&, ca un 
simplu particular, visitase cu deamă&runtul mai 
tote părţile Europei, — călătorise în Ardel Şi în- 
suflase o dragoste cu totul specială poporaţiuniă 
românescă. 

Recunoscând în nenorociţii fobagi români, o- 
rigina , limba, şi “alto r&masuri ale .colonilor-ro-. 
mană din Dacia, el le repeţea mergi, cu .6re:care 
mendrie, că „dînşii, strănepoţă al. lui Traian, 
eraii adevărații feciori al săi, de 6re-ce el, procla: 
mat împărat al. sacro-sântei Împărăţii Romane, 
porti singur astăqi moştenirea, imperială a Cesa- 
rilor din Roma.“ . : | 

Tot cam pe atunci , spre a lăsa .0 amintire 
vile în poporul ardelân despre visitu ce 7i făcuse 
împăratul, s'a aşedat în ţinutul: NăsBudului, pa- 

tru nouă sate românesci, cărora s'a dat numiri 
latine, care împreunate formeză un vers, ce pro- 

mite mântuire tinerei nepole £ a anticului Romulu. 
Acest xers sună astfel ; a 

SALVA BOMULI PARVA EPO3. ' 

Atata ansă ar. A fost pugin. ca să mmangale 

pe .bieţii -Iobagi : de. cumplitele: lor: suferințe; dar 
Iosif făcu pentru. dinşii mai mult. o 

Cu câţă-va ani mai nainte, la 1764, se intoc- 

mise spre paza graniţelor despre imperiul turcesc, 
regimente de Grăniceri. . Trei dintr'acestea :eraii 

compuse numai de Români, Ardeleni şi Bănăţeni,
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pe cari. guvernul austriac, făcendu'i militari şi 

stabilindu'i în satele de pe margine, îi desrobise 

din iobăgia domnilor maghiari, îi scutise de bi- 

ruri şi “i; împămențenise pe domenii ale Statului 

s6u pe moşii cumpărate de la Unguri.: 

„Da lungul munţilor mehedinţeni, pe partea 

lor upusană,. se „întindea zona 'regimentului de 

Grăniceri .de Banat, iar de pe la, Jiiu încâce, până 

la seaiinele. săsesci din Sebeş, din. Sibiiu şi .din 
Braşov, adică 'în adevărata ţ6ră .a, muntenilor 
ardeleni, strejuiaii vestiţii Moţi;: formând regi- 

mentul 1! de Grăniceri români.: : 

Apoi dincolo de scaunele săsesci şi de gra- 

niţele S&cuilor despre Moldova, adică. pe hotarele | 

învecinate cu Bucovina, spre Năsăud şi Bistriţa, 

era regimentul al 215 românesc, a 'cărui istorie 

â 'scris'o, :cu' interesante amănunte, venerabilul 

patriot transilvan, d .G. Bariț, - 

" Mare a fost mulțumirea şi mânăria fobagi- 
lor români de la graniţe, când s'au vă&dut de o- 
dată, scăpaţi de robia, nemeşâscă, Şi ai căpătat în 

mâni arme, de la care eraii straşnic popriți de 
către domnii lor de mai nainte. 

Ei se simţeaii acum. ca reînyiați. Stăpânt le 

erai Dumnegeii numai în cer, Şi Împăratul pe pă- 

mânt. Ei, cu sapa îşi munceaii. țerina .lor. proprie, 

şi cu arma îşi apăra era. | 

"“La. asemenea viaţă, volnică şi voinicescă, se 

prinseră a năzui cu-.dor toți Românii din Ardfl.
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Iosif al II!6,.căută ai mângâia. la-a duoa 
a sa călătorie în 'Transilvania, în anul. 1783, a- 
cordând toleranţă, deplină'a cultelor: şi prin ur- 
mare liberul exerciţii al religiunei ortodoxe; apoi 

„Se -cercă a uşura, nevoile iobagilor, regulând. prin- 
îro legluire mai echitabilă, munca sătânului şi 
instituind tribunale cu sarcină să, asculte plân- 
gerile clăcaşului în contra stăpânului, care. ar a- 
busa de dinsul. 

„Ungurii turbaii de mânie : „Românii, — qi 
ceaii ei,—sunt fi6re sălbatice, cărora nu se "cade 
să li se dea nici un drept social, .căcă mintea le 
e tempită,. stricată şi nepriimitore de cultură, EX 
nu sunt de o potrivă la fire cu 6menii. :Este dar 
o nesocotinţă primejdi6să: a'i îndreptăţi :de o po- 
trivă cu cele-l-alte naţiuni“. 

„ Asemenea cuvinte, domnilor, figureză neînce- 
tat în reclamaţiunile oficiale, adresate. de Unguui 

către cancelaria; imperială. -. -: 
Iar pe când Ungurii scriai :într'astfel, eă;- în 

Ard6l puneau ordinele. împ&rătescă sub salt, şi 

administrai dreptatea, — si mai bine. nedrepta- 
dea, — dupe vechiul obiceiu feudal al ţărei.. 
- Românii începură şi ei acum a:simţi, că una 

disese Împăratul, Şi alia. făceaii Ungurii. 
Ei se chibzuiră a trămite plângeri 4a, drep- 

tul la bunul lor. Împărat. din Viena. 
Pentru acesta, le. trebuia un sol îndemăna
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tic, carele să nu 'ŞI pi6rdă rostul în curţile îm- părătesci. . a Eta 
“ÎL găsiră în personalitatea, devenită legen- 
dară, a lui Niculae Ursu al Florel, din satul Al. 
bacu, căruia “i diceaii toţi mat în de obşte, Horia, 
căci tare: hine horia, să cânta din gură doinele muntenesci ale Moților din ț6ra Abrudului şi Ha- țegului. ” a 

Nicolae Bălcescu ne a schiţat, domnilor, cu penel schintefetor, conturnele generale şi priveli- Ştele caracteristice ale Transilvaniei. 
Daţi'mi' voie acum şi mie, umilit închinător al marelui nostru istorie — Să vă 'preâmblu un minut vederile pe chartu topografică a acelui un- ghiu, care conţine - vizuinele! vitejilor munteni s6i Moţr. E e -. Nu este acel: unghiu, ţsra. Oltului pe care : mai cu 's6mă o 'visitzun NO0%, când trecem vera, graniţa pe la Turnu-Roşu, pe la Preds!, pe la Oi. "tuz-ssii pe la: Bicaz. Dar chiar aci, de vale sub p6lele prelungite ale Clahlăului, în ţinutul s&cu- lesc numit Cikul, stă obârşia Oltului, şi alături cu dinsa, aceia: a fratelui sii. ardelenesc, a: Mu- reşului,..carele: maj ânti se “urcă, spre nord, stră- bate tot; şesul transilvan, de la, răsărit spre apus Şi în fine, aplecându:se iar către. Carpaţi, vine, tocmai la marginea: occidentală ai principatului transalpin, .de desparte” prin mănsa'”! luncă a: prigil munţă ai Hațegului, de Sstâncele nu mai
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pugin aspre şi pădurese ale Zarandului Și Abru- 
dului. 

- Prin ţ&ra': Hațegului, lipită dos în dos cu 
Gorjiul nostru, se scurgii spre Mureş apele Strilu- 
lui, scăldand el şi pâraiele lui, numai sate şi că- * 
tune românesci, printre care stai ruinele anticei 
Sarmizegetuse, la Grădiştea, şi cetățuiele” maj 
moderne ale Hunedidrei şi Hațegului. 

De partea ârâptă a Mureşului, — carele 'acolo 
trece pe lângă -trgul. Devei, pe lângă Ilia, Şi a- 
poi se strecoră în Ungaria şi 'în Banatul Timi- 
şorei,-către Arad, — d'a drepta Mureşului, qic, 
se întinde în depărtare, . regiunea muntâsă a Za- 
randului, străbătută de apa, Crişului, care curge 
şi el către. apus, în paralel cn Mureşul. Pe ma- 
lurile Crişului stai: îndesate tot tergulețe şi sate .- 
românescă : Curechii, Bradul, Mestcănul,: Baia, de 
Criş, Almagiul şi multe, multe altele, care 'șă ai 
lăsat numele lor în „analele memorabile ale anu- 
lui 1784, 

D'asupra, Zarandului, şi încins întun  brâi 
ângust de 'munţi „aspri şi înalţi, şerpuiesce: riul 
Arieşul, în a cărui sălbatică vale, stai pitulate, 
printre stânci. şi. păduri, numai selaşe n6oş roma: 

„ nesci, adăpostiri ale mândrilor Moţă din ţsra A- 
brudului. Acolo, sub piscurile semeţe ale Detu- 

natei 'stă târgul Abrudului şi. băile lui de aur. 
"Mai sus, pe apa Arieşului, —: carele, eşind 

apoi din strimtorea munţilor, curge spre răsărit,
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pe lângă .Turda,— mai sus pe Arieş se vădi sa- 

tele Câmpenii, Pondrele, Scărişora şi Vidra,. ce 

se. râzimă -spre apus de munţii Bihorului; iar în 

fundul cel mai adânc al văilor, chiar la Obârşia 

Arieşului , zace Albacul ,- satul de nascere al lui 

Horia, unde: modesta, lui căscidră .ţărănescă, âncă 
şi p6nă astădi se păstreză cu sfințenie de nepo- 

ţii eroilor şi . marţirilor „de la 1785.. 
Horia, din Albac, lobagiu depe domeniile Sta. 

tului, fosta el, mai ânt6i, precum se pretinde, 

cătană împărătâscă ? . E 

- Acâsta.-e probabil, şi. ce este Ancă şi mal 
ptobabil este “că el' scia .scrie. şi citi, că vorbea 
nemţesce, şi fără înduoială -că, prin. mintea şi 

_isteciunea lui, -era privit ca omul cel mai de 
frunte şi mai de temeiu dintre rani români 

din ţinuturile împrejmuitore. . 
Pe dinsul îl aleseră dar.-ei, în mat multe 

rOnduri, ca să ducă la Viena, plângerile: lor către 

împăratul. 
Întrun rând chiar, vădend: ei că, “din câte 

bunuri le făgăduise, nimic nu se împlinea, şi, în- 

credinţați fiind că vina nu este a monarchului, : 

ci a nemeşilor, a vicegpanilor şi a şolgabirăilor, 

adică a boierilor, prefecţilor: şi a suvprefecţilor . 

unguri, ei legară cu jurământ pe trămisul lor; 

ca. să nu se întorcă înapoi, penă&.ce nu.se va 
fi înctredinţat cu ochii, cum că Împăratul le a 
citit jalba..
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Horia jură şi, plecând pe jos la Viena, — ca, 

şi în alte rOnduri, — avu vreme, în patru săpt& 
mâni cât ţinu drumul, să plănuiască cum va 
face spre aşi împlini juruirea.  .. 

Horia era om cu minte şi încercat; el scia, 

bine că împăraţilor nu le pr6 place a'şi perde 

vremea, ciţind lungi jeluiri. 

lată dar ce se gândi să facă: | 
Împăratul Iosif avea, obiceiul fârte lăudabil 

de a, priimi. pe oră cine în palatul săi. Visitatorii 

ds ori ce trâptă se înşirai, la anumite ore ale' 

dilei, în lungi galerii, şi monarcul, trecând pe 

dinaintea fie-căruia,, îl întreba ce '% este de 

lipsă. Si 
În dioa, când veni şi rondul lui Horia de a 

fi cercetat de Iosif, el îi dise că vine cu plân- 

geri de la Românii din Ard! şi "i înmână! 

o hârtie, în care tote acele plângeri erail co- 

prinse. 
— „Bine, voinice ; volu îngriji eii de voi 

— „Aşa €, mărite Împărate, — răspunse Ho- 

ria, — dar ei am venit aci legat cu jurământ de 

la ai mel, ca să văd pe Măria ta, citind” cu ochii 

Măriei tale, cartea, n6stră, că de'i citi-o însuţi, 

bine scim noi cu toţii că nu ne” uita.“ 

Iosif zimbi cu bunăvoință de obstinaţiunea, 

ţăranului şi, deschiqând hârtia, fată, domnilor, 

ce citi întrinsa: i : 

ii 

III. 25,682 ” 94
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Mărite Împerate ! 

„Împărțăla săptămânii: 
„Patru dile de robot (adică de clacă); 
„A cincea la pescărit ; 
„A -şesea la venătore; 
„Si tote acestea la-o-laliă, numa pe sema 

domnuhă. 

„A şeplea di, dară di a bă Dummedeăi ! 

„Apoi judică, pre drepte Împărate, cu ce 0 
„să ne maă plătim şi noi de bir şi de tote cele dări!“ 

Anecdota,--fie autentică sâi nu,—ne dă to- 
tuşi m&sura înțelepciunii lui Horia, 

De am crede ceia, ce ai mal spus în urmă 

Ungurii, Horia, în acelaş rând s6ii în altă întreve- 

dere a sa cu Împăratul, % ar fi dis că, dâcă 
nu se va face dreptate iobagilor români, apoi ei 

ait să 'şi o facă înşişi, ucigend: pe toţi domnii 
lor. unguri. 

“Iosif ar fi răspuns atunci, scurt şi coprin- 
tori 

»Thut îhr das !* 
Faceţi vol acesta! 

“Bpusa sâi nu. a spus într' astfel Iosif împă&- 
ratul, — de altmintrel& nu pr6 mare prieten al 
nmului unguresc, — noi scim că în -tâmna anu: 
lui 1784, Horia era întors a-casă în Ard6l Şi
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colinda, mere satele românesci din Bihor, din 

Zarand, din Haţeg, din Abrud şi din. Zlatna, în- 
demnând pe .Xobagiă a, împlini voinţele Împăratu- 
lui, de la care ei trebuie să astepte numai bine 

şi ajutor. 
În vâra acelui an, țăranii acestor părţi e erail 

mal cu osebire turburaţi. Şi iată unele din cause. 
De mai mult. timp ânct venise în Ardel ofi- 

ceri împă&rătesci, cu ordin ca să înscrie reoruţi 

pentru armata imperială. 

Iobagii români alergai în glote spre.a se 

înrola, cu speranţa că, devenind cătane,. vori 

căpăta, toţi libertatea şi drepturile acordate, regi- 

mentelor.de Grăniceri. : 

Oficerilor recrutatori, —în. genere italieni seu 

germani, — le plăcea, cu deosebire :acest zel. ostă- 

şesc al Românilor şi ei îi ocroteaii,—cu. s6i fără 

drept legal, —.în contra .multor. asupriri: locale. 

Dar, în 'curenâ, proprietarii . unguri se plân- 

seră la autorităţile lor civile şi la guvernatorul 

suprem al Transilvaniei, care pe atunci .era ba: 

ronul sas, Michail Bruckental din Sibilu. Orâin fu 

dat ca, înrolarea să înceteze şi Yobagii înscriși .să 

se întârcă pe la, casele lor. Prin acesta mulţi ţă- 

rani, dar mal cu semă cel din duoă sate .din ţera 

Hațegului, — Gonzaga şi Vâlcelele, . — - brebpiră :Te- 

primaţă prin forţa armată. si îi 

In ţinutul Ziatnei, alt - subiect: local de ne- 

mulţumire întărita pe. săteni. + i er i) 
— 34"
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Penă în vâra din urmă, cârciumile dupe do- 

meniile imperiale de la băile de aur fusese lăsate 
cu. 0 mică arendă, pe sâma pământeniler; acum 

ans ele se dase cu chirie mai mare, unul armen, 
care trăgea el i6ie fol6sele, lipsind de dinsele 
pe 6menii locului. ” 

De aci, nemulțumiri, bătăi prin cârciume, 

spargeri 'de buţi şi neorânduieli de tot felul. 
„Horia le vedea tote acestea şi nu dormea. El 

simţise că'cu un popor aşa tare întăritat pen: 

tru mii de cuvinte, va îndeplini lesne gândul de 
liberare ce."şi croise în mintea sa. 

“+ Întm”o joui, la 28 octomvrie 1784, se făcea, 
terg la satul Bradu de pe “apa Crişului. La terg 

era adunată t6tă românimea, din Zarand. 

- + Horia făcu scire tuturor ca, pe dumineca, vii- 

tre să fie cu. toţii adunaţi în biserica de la Mes- 
tecăn, un sat învecinat, că are să le aducă sciri 
de la împăratul. 
„La IL noemvrie, dupe sfânta slujbă, eşind din 
„biserică, în: mijlocul poporului, Horia spuse curat 
Românilor "adunaţi că „le a venit. vremea să se 
scape de. asupritorii. lor. Însuşi Împăratul le 4ă 
voie, deplină. Să jure dar cu toţii, pe crucea au- 
rită ce el pârtă la pept că, în numele lui Dum- 
„nedeii şi al Împăratului, ei nu mai vorii robi la 
domnii lor, străini de nâmul românesc. Să se în- 
tocmâscă dar în glâte şi în grabă să alerge la 
Cetatea-Albă, unde vorii găsi arme, spre a se în-
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trarma şi w'şi apăra cu ele dreptăţile lor, de 

cum-va vorii fi împiedecaţi de către Unguri“... 

Îndată, acolo, George Crişan, fruntaş din pai- 

tea locului, fu, ales căpitan al acestei cete Şi, pe 

când Horia se repedea în munţii Abrudului, ca 

- să răscdle şi acolo satele, gl6ta din Mestecăn, vo- 

ind să se ferâscă de a deştepta fără timp luarea 

aminte a Ungurilor, se îndreptă câtre satul:Cu: 

rechi dintre munţi, ca de aci, a duoa-di să. trecă 

pe sub cumpăt la Cetatea-Albă. - e 

Vice-comitele ungur al Zarandului prinse veste 

de mişcările Românilor, şi îndată trămise trei 

subprefecță cu câţă-va Panduri, ca să răsipescă 

câta, conjuraţilor. | NI RE 

Subprefecţii călcară peste n6pte casa din Cu- 

rechi, unde dormea liniştit Crişanul şi | prinseră, 

legat. . N a 

- Dar căpitanul Românilor chiămă cu chiote 

desperate pe ai săi." SR 

În mijlocul nopţii, ţăranii adunaţi în. tabără 

se -deşteptă înfuriață şi asvârlindu-se. pe: funcţio- 

narii unguri şi pe Pandurii lor, îl ucidii fără cru- 

ţare, scâpând pe al lor căpitan.. e 

Ruptorea, era făcută ; sângele cursese. Tăra- 

nil sciati că pedepsele ce'i aşteptă, de la Unguri 

vorii fi cumplite. — „Sânge pentru sânge | Decât 

noi, mai bine ei!“ i 

Acum nimic nu mai putea să pună. stavilă 

furiei r&sbunătâre a Românilor. i
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-De a-doua-qi de dimin6ţă chiar, şi dilele ur- 
mătâre d'a rândul, răseâla ţăranilor, purtând cu 
sine pretutindeni măcelul şi perjolul, se r&spân- 
desce ca, pecinginile d'a lungul Mureşului prin tâte 
satele,. până. şi. în depărtate ţinuturi românesci 
din „Ungaria, şi din. Banat. | 
„ “Apele, altă dată aşa limpedi şi line ale Mu- 

reşului se mohorăscii, în acele cumplite dile din 
noemvrie 1784, cu sângele ce vârsă fără preget 
deşehiabata mânie a Yobăgimei turbate. În întu- 
nericul viforos al nopţilor tomnatice, ele se ro- 
şescii şi se lumineză, oglindind lucârea flacărilor 
ce sternesce pretutindeni apriga sete de răsbu- 
nare a ţăranilor. | | 
„Tot asemeni şi în laturi, numai foc şi sânge 

rostogolesci valurile pripite şi volburâse ale Stritu- 
lui, ale Arieșului, ale Crişului, şi ale tutulor pă- 
raielor munt6se din era Moților. | 

Aşa, pretutindeni, glsta înfuriată a țăranilor, 
adăugindu-se din sat în sat, dă foc caselor Şi a- 
verilor domnilor unguri şi ale preoţilor de alte 
legi; iar. pe. dînşii, pe preoți şi pe domni, unde” 
prindă îl ucidă fără -Milă, cu sogiile, cu copii Şi 
cu n6murile: lor; : a 

Nimic din ce e Ungur s6i unguresc nu mai 
află cruţare dinaintea, urgiei fatale a jurământu- 
lui lor. | 

"-.. “- În curs de o lună de qile, cetele revoltanţilor, 
r&slăţindu-se peste tot coprinsul ținuturilor pe care
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le am descris, pustiescii peste 60 de sate cu Un- 

guri, ardi şi jăfuiescii ca la, 140 de case domnesci 

„şi parochiale şi ucidii mai multe sute de Unguri, 

mai cu s6mă din clasa nobilimii. | 

Cari din aceştia ânsă, apucă să scape prin 

fugă, se adună îndată la Deva, la, Hunedira, la 

Arad, la Cetatea-Albă, la Cluş şi acolo, organizesă 

şi din parte-le miliții de Husari unguresci ca să 

se lupte cu ţăranii; iar pe câță din Români poti 

pune mâna, —fie revoltanți ssii pacinică locuitori, 

—î judică, şi îi ucidii pe loc, simulând nisce tri- 

bunale improvisate, care şi pentru simple bănuieli, 

nu cunoscii altă osândă decât mârtea cu caznă. 

Astfel revolta se preface făgiş într'o luptă 

de naţionalităţi. - 

Acestă luptă cruntă 'şi ar fi căpătat de si- 

gur resultatul legitim, dâcă, pe lângă dreptul de 

apărare, Ungurii mari fi întrebuințat şi ori:ce alte 

mijl6ce viclene, spre a trage în - partea lor . aju- 

torul decisiv al autorităţii imperiale: 

E curios lucru în adevăr, a veds că la în- 

ceputul acestei răscâle, guvernul superior al Tran- 

silvaniei nu cutâză a întreprinde contra Români- 

lor revoltați nici o represiune prin forţă. Chiar 

da la Viena, nu sosesci alte ordine decât a căuta 

să împace pe Români prin blândețe, să le pro-' 

mită iertare totală de la Împăratul, deca se vorii 

astâmpăra de sineşi. | 

Nici trupele împărătesci din Transilvania nu
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se mişcă în contra lor; de câte ori Ungurii re- 
curgi la şefii militari austriaci ca să le câră aju- 
tor, aceştia caută a, se furişa, spre a le denega 
mai lesne sprijinul cerut. 

În timpul acesta, țăranii români ţinii una că 
numai ei sunt cu adevăr credincioşi Împăratului, 

şi că dinsul are să le întărescă lor pământurile 
strămoşesci, pe care ei, prin isbânda lor, le aii 
căpătat acum înapoi de la cotropitoriă străini, ce 
pe nedreptate sau fost aşedat domni: în ţsrina 
împ&rătâscă a poporului românesc. 

„Horia, îndemnat la un armistiţiii de maiorul 
Schultz şi de doctorul Molnar, cari i se trămiti . 
de guvernul central al Transilvaniei, ca să "i ves- 
tâscă iertarea ce le acordă Împăratul, comunică 
tablei s6i consiliului unguresc din Hunedi6ra, ul- 

„ timatul s&ă, cu coprinderea următore : 

„Puntul Ii: Provincia şi toţi nobilii să jure 
pe cruce că voră fi credincioşi la, condiţiunile ce * 
el impune. 

»Puntul 2 : Nobili să nu mai fie, ci numai: 
funcţionari, întăriță de Împăratul. 

„Puntul Si : 'Toţă locuitorii Ard6lului să plă- 
tescă deopotrivă dare către Împăratul, fără de a 
mai fi vre unul scutit... 

pPuntul 4 : Domnil să "ŞI părăsâscă moşiile 
lor de penă acum. 

»Puntul 5: Moşiile domnilor să se îm-
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partă între țărani, dupe o lege ce o va face 
. Împăratul. 

Puntul Gl şi ultim: Dâcă autorităţile un- 
guresci priimescii aceste condițiuni, să ridice steg 

alb dasupra cetăţuiei de la Deva. 

„El, Horia, va aştepta răspunsul până la 15 

noemvrie; iar d6că va găsi împotrivire, va urma 

răsboiul ca, până aci“. 

Vedeţi, domnilor, împăratul, şi iar Împăra- 

tul; Împăratul pretutindeni. Credinţa lui Horia 

în Iosif III este deplină, şi penă la cesul lui din 

urmă, ea 'şi.a păstrat temeiu în inima şi în 

cugetele lui. 

Pâte că însuşi Iosif avea, încredere în sincera 

fidelitate a Românilor şi de aceia, mult s'a lup: 

tat el în contra desperatelor reclamări ale ungu- 

rimii, ca să cruțe pe obagii români, în drâpta 

lor revoltă în contra, asupririlor unguresci. 

“Lucrurile W'arii fi stat tot astfel, Românii de 

sigur arii fi mers departe. Dâcă însuşi Împăratul 

rămânea nestrămutat în acea disposiţiune ce se 

manifestă, la, dînsul de a, lăsa pe Români să facă, 

precum sciii, apoi unde mai avea să ajungă un- 

gurimea, aşa pucină şi aşa slabă în faca glâtei 

îndesate şi neînstrunate a ţărănimii 'românesci ? 

Ori cât se desperaă şi se indignaii Ungurii, 

strigând din răsputeri Împăratului : 

„Vegi! aceşti rebeli sălbatici ai pus gând
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„Să sterpescă nobilimea; ei vori să limpegâscă 
„Ardâlul, şi pote şi Banatul, şi pote însăşi Un- 
„aria, de t6tă suflarea, ungurescă! Di-ne ajutor; 
„cOci tu eşti rege al Ungariei. Tu trebuie să ne 
„mântulesci !“ — Iosif ânsă, carele nu priimise nici | 
o dată, a se încununa rege al Ungariei şi care mu- 
tase corâna Stului Stefan din Buda, în. tesaurul 
Vienei, Iosif sta nesimţitor la aceste desperate 
şi înfuriate chiămări. ! 

Ungurii simţiră că pe alt ton trebuia să 
sune alarma pentru ca să însufle îngrijare curței 
de la Viena, | 

Atunci, închipuiră, a, buciuma că Horia, în- 
gomfat de lesniciâsele”i succese, nu voilesce să 
mai scie de Împăratul, că el s'a declarat Rege al 
Daciei, ba că a şi bătut monetă cu acest titlu 
usurpat. | ” 

Şi, spre dovadă, ei— falsari politici— scâseră 
la ivelă, nisce derisorii -banuţi de aur, în ale că- 
ror inscripţiuni românescă se v&dii cât colo gTo- Solana impostură şi chiar ortografia limbei un: guresci. | Ă 

Cu atari născociri, purtate la Viena prin căile cele mai autorisate pre lângă Împăratul, ei ob- ţinură întradevăr... maj mult succes decât prin tâie doleanțele de mai nainte. 
Curtea, intrând acum în prepus despre pro- porțiunile ameninţătâre ce pâte lua, răscâla din
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Ard6l, depărtă pe generalul Preyss,: care coman- 
dase. armata din Transilvania şi; bănuind de in- 
capacitate -pe guvernatorul Brukenthal, - denumi 
ca comisar special în Transilvania, pe comitele 
Anton Iankovitz şi ca comandant militar pe ge- 

neralul Papilla. - | 
Pe de altă parte, ordine fură date regimen- 

telor imperiale din Ungaria de a purcede în con- 

tra rebelilor, de a "1 supune cu -ori ce preţ şi 

-de a prinde pe căpetenii, puind şi premii mari 

pe capetele. lor. | . 

Din momentul acesta, adică de prin luna lui 

dechemvrie 1784, răsboiul îşi. schimbă, caracterul. 

Tobagii români rămaseră mai ântâi în mi- 

rare, de a veds cum că înseşi cătanele Împăra- 

tului umblă acum asupra, lor. 

Cine 6re "i a trădat? | 

— Horia ? când acesta îi încredința că Împ&- 

ratul e cu dinşii. 

— S6i însuşi Împăratul? : 

Negreşit; că între aceste duoă alternative s'aii 

împărţit părerile. 

Cei pucini, cari ai credut că Horia "i. ar îi 

amăgit, aii depus jos armele şi s'aii predat în- 

Gată oştirii. | 

Cek-l-alţă, din contra, în bande rășipite, sai 

luptat cu vitejie împotriva regimentelor şi s'aii
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rostis făciş chiar împotriva Împăratului, care "i 
năpustise pentru a se uni cu domnii unguri. 

Dar nică că .era cu putinţă, ca, o asemenea, 

luptă să ţină mult;. cetele lui Horia abi6 aveati 

o organisaţiune ; ele erai armate numai cu su- 
liţe, cu săbii, cu ceva pusci şi pist6le, strinse pe 
apucatele. Ele n'aveai căpitani. experimentați, de 
Gre ce Horia fusese silit să  încredinţeze comanda 
unei cete, fiiului s&i Ion, un copilandru cu de 14 - 
s6i 15 ani, carele totuşi făcu minuni de vitejie. 

Apoi learna apăsa grei în acele locuri mun- 
tose; merindele şi nutreţul de pretutindeni pe- - 
rise prin foc şi prin răsipă, 

Gerul şi lipsa... munceaii pe bieţii munteni, 
mai tare chiar decât prigonirile cătanelor.! 

EI se luptară ânsă voiniceşte, respinseră chiar 
p'alocure soldăţimea ; dar, răsipiţă în cete mici, — 
deşi revolta întrâgă, coprinsese o 6ste de 20 mii 
şi mai bine de 6meni, — una după alta, cădură 
tâte cetele. Se uciseră în bătălii 6meni mulță ; 
alţii, cu sutele şi cu miile, fură aruncaţi în în- 
chisorile cetăților, de către autorităţile unguresc! 
care acum prinsese la inimă, 

În mijlocul acestei cumplite dărăpănări a pla- 
nurilor şi a, speranțelor sale, ce făcea Gre Horia? 

Din minutul câna Văquse că oştirile împă- 
rătesci se declară, făciş în contra, 6menilor sti, 
totul ne face a crede că ela, simţit cum că min-
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țile Împăratului fusese din noii îmbrobodite de 

inimicii: nâmului românesc. 

El atuncă povăţui pe ai săi să nu se mai 

împotrivâscă şi, fără de a pierde cu totul ori ce 

speranţă de îndreptare a lucrurilor românesci în 

Ard6|, făcu scire că va căuta să răsbâscă prin- 

tre haitele prigonitorilor săi şi se va duce âncă | 

o dată la Viena, ca să spună da dreptul Împă- 

fatului tote nouile păsuri ale poporului român ; 

far în primăvera viitore, când vorii muguri codrii, 

atunci lupta va reîncepe, mai priinci6să Romă. 

nilor, cari până la acel. timp vorii putâ fi şi mal 

bine pregătiţi. | 

Luându'şi dar rămas bun de la ai săi, Ho- 

ria, însogit numai de credinciosul s&ii secundant, 

I6n Orgă, poreclit Cloşca, din Cărpenişul Zlatnei, 

se îndreptă către casa sa din: Albac şi, pornin- 

du'şi sogia şi pruncul către Beiuş în Ungaria, 

merse să se ascundă de o cam dată, în munţii 

păduroşi. al Radacului, care desparti ţera Arbu: 

dului de ţinutul Bihorului. i 

Acolo trăi câte-va dile prin pesceri şi prin 

părăsitele colibe de veră ale bacilor. e 

"Dar locotenentul-colonel Kray, din al duoil€ 

regiment de Husari săcui, carele răsipise cele din 

urmă rămăşiţe ale cetelor românesci din valea 

Arieşului, se luase cu tot dinadinsul dupe urmele 

lui, cu gând să "si câştige, cu prinderea capului 

principăl. al rebelilor, o răsplată excepţională.
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Acest ofițer adimeni cu bani pe nisce gornică 
seu pădurari ai locului, cari cunosceaii tâte po- 
tecile şi înfundăturile codrilor şi asupra cărora 
Horia şi Cloşca nu aveaii prepus de trădare, 

“ Întruna din ultimele dile ale anului 1784, la 
27 dechemvrie, .acei vendători, prefăcându-se că . 
pornescă la vânătâre, călăuziră pe Husarii lui Kray 
penă la ascundătârea unde, fără de nici o bănuială, 
Horia şi Cloşca şedea duşi pe gânduri, într'o po- 
leniţă, încăldindu-se Ia, foc, dupe cum aii obiceiu 
ț&ranii noştri, când îi apasă grijile. şi nevoile. . 
„__+ Când se vădură înconjurați fără veste de: 
gl6tă aşa numerâsă de vrăjmaşi, atât numai putu 
face Horia, cât să asvârle în. foc .o desagă cu 
hârtii, ce o avea în sîn. . ..... - 

Ce. mari taine va f conţinut acea desagă ?... 
Unul Dumneqei mai scie |... 

Kray, înveselit; şi îngomfat forte de prada ce 
făcuse, mână îndată pe prinşii st la Zlatna ; tar 
de acolo îi strămutară curând, sub straşnică, pază, 
în temniţile de la Cetutea-Albă. 2 : 
."- În cale, Ungurii îşi făceaii.:0 mârşavă bucu- 
rie de a batjocori în tot chipul pe nefericiţii. că- 
pitani âi Românilor, acum cu totul înfrânți. Ur- 
mărind cu înr&utăţită, , viclenie “planul lor de a arunca asupra lui Horia, nemeritata vină car fi năzuit. la, puterea supremă, şi că s'ar fi dus.cu 
gândul şi cu fapta Penă a smulge pe: ssmărr: dia- 
«dema' regală a lui Iosif împăratul, ei: îl'.preum.-
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blară prin sate, legat 'cot la cot, W'asupra carului 
şi purtând. pe cap -0 derisorie corână de hârtie 
poleită, cu vorbele : noria REX DACIE, Scrise pe dinsa. * 

fot astfel odini6ră, la câsul îngrozitor al is- 

păşirii de veci, călăii Mântuitorului nostru cute- - 

zase 2] insulta cu cununa de spini şi cu numele 

batjocoritor de Rege al Iudeilor ! . | 

Amarnică, dar neînduoi6să mângâiere, dom- 

nilor ; căci, vai! în 6rba omenire, la atari injurii. 

sunt expuşi numai cei ce aii solie de a mântui 

lumea, s6ii de a desrobi popârele. | 

Aşa dar, prin asemenea mişelesci ocări înce- 

pură acum şi Ungurii a'şi scutura de pe sufletele 

lor, nă&prasnica spaimă ce, în curs de ducă luni, 

le înfipsese în inimă acei uri6şi ai munţilor Ar- 

deleni, luptându-se. cu crucea la sin: pentru a 

lor liberare ! o 

La Alba, comisarul împărătesc Iancovitz Şi 

generalul comandant Papilla îşi reservară singuri 

dreptul de a face, fără de alță marturi, interoga- 

toriul -lui Horia şi lui: Cloşca. 

Procesul lor şi al sogilor săi se prelungi a- 

prope două luni. În: acest r&stimp, oştirile împ&- 

rătesci prinseră şi pe-al treilea, căpitan al Româ- 

nilor, pe George Crişan ; dar acesta, adus în Alba, 

la 1-fevruarie' 1785, se spândură singur în tem- 

= niţă cu prăcinarul săi, în dioa de 15 ale ace: 

liaşi luni. : . | - 

Fiul “cel mare,—cel de.15 ani—al lui Horia
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murise vitejeşte în luptă; pe alt fiu vitreg al 

căpitanului îl trăsese Ungurii în țâpă, împreuna 

cu alte câte-va sute de Români robiţi de dinși). 

De ce ânsă a ţinut aşa de mult procesul lui 
Horia ? | Aa 

“Tot ce scim mai sigur este că Horia a re- 

fusat de a răspunde la ori ce întrebare i s'a fă. 
cut şi n'a încetat de a repeţi că volesce să fie 
„dus la Viena ca să dea s6mă numai . Împăratu- 
lui de faptele şi de cugetele sale. | 

Ejise chiar vorba, că cererea lui va fi îndepli- 
nită ; dar atunci, pe semne, Ungurii “şi ai încordat; 
şi mai tare silinţele ca să obţină: îndată de la 
Curte, pedâpsa cea mai straşnică pentru cei duoi 
capi ai rebeliunii. | 

La 28 fevruarie 1785,—tocmai patru luni Qi 
- cu (i în urma ânt6ei mişcări a Românilor la ter- 

gul de la Brad, — sentenţa, de morte cu caznă a 
lui Horia şi Cloşca, ca rebeli contra Împ&raţului 
şi legilor ţării, fu pusă în execuţiune. Împăratul 
Iosif se înduplecase a o confirma din Viena. 

La Alba, dinaintea mai multor mil de iobagi 
români, pe cari autorităţile unguresci îi adusese 
cu sila, câte şeşe de fie-care sat românesc al Ar- 
delului, ca să le fie de învăţ acest îngrozitor 
exemplu, Cloşca, mai ântâi fu frânt pe r6tă, 
începând sfâşierea de la, pică6re în sus. Răcnetele . 
lui de durere se năbuşiră, atunci numai câna un 
crac de fer al râtei îi străpunse pieptul.
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> Horia sta; facă, neclintit,. i, 

;..Ochii lul-.vedeaii: aprist . zuncile _grâznice co 
aveai. îndată, să *1: ajungă;. dar inima, bărbată, 
sciu să stăpânâscă până şi fioril. - 

„Când roridul săi. veni, toţă îl vădură câlcand 
cu: pas ţepăn, neşovăit, Într'însul nu se destăinui - 

nici e..slăbiciune. , Rota. îi sdrobi, 6sele, fără ca, 
durerea să - i scâtă, măcar „an: gemăt, « din pleptul. 
Iul ocelit. . . ăI 

Au. dis unii că murind, Horia ar fi strigat: 
„2 mor pentru naţiune ! pi = 

 Pâte că el n'a rostit aceste cuvinte; dar pun 
înduoiâlă, marele lui suflet; le a: simţit adânc. : 

O! negreşit, domnilor, 'sub „grosolanu'” cojoc. 

de. 6uie, sub ţundra/i nâgră, sărădită. cu găitane. 
vinete, subt opincele”i de munt6n, îmbăjerate, pe 

glezne; sub cuşma lui mocănâscă cu canace (cău- 

curi) de fir, — sub tot acest. port al săi. n6oş ţă-. 

„rănesc, curgea. prin vinele acelui puţin cioplit, dar. 

mult..semeţ, mult statornic. şi mult: vitez - bărbat, 

un sânge cel pugin tot .aşa.:de adevărat .româ-. 

nesc, tot aşa, de îmbolditor, - tot -aşa de 'patrio-. 

tic, ca prin creerii, celor: mai „erudiţă instigatori 

şi celor: mai iscusiţi apărători aă latinităţii gintei, 

xomânescă!  . ..: . 

Audim . „toţi, Iudandur se în te dilele, acei: 

învăţaţi scriitori . al. Ard6lului, — Petru. Maior. 

Samuil Clain ! George Şincai ! — cari mergând să 

studieze” la Roma, ai. cules cu religiosițate în, 

III. 23.682 35
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cetatea eternă, dovegile originei latine a poporu: 

lui românesc şi întorcându-se a-casă, printre 

mii de persecuţiuni, : ai deşteptat, dice: se, în 

Români simţul naţional. -. | 

„Dar vă întreb, domnilor, era 6re trebuinţă 

săi. mârgă din al noştri la Roma, ca să facă pe 

poporul românesc a fi şi a sci că'este o naţiune 

de sine stătătâre? un popor cu nume Ş cu sânge 

de Român? 
: “Să nu renungăm, credeţi-mă, aşa 1esne la 

darul cel mai prețios, cel mai minunat al n6emu-. 

lui nostru, la acel. puternic „instinct de proprie 

existenţă, care nu a lipsit nici o dată, Români- 

lor; nici la noi, aci în principatele unde am 

sciut a ne prefiră, prin mil de primejdii, prin mil. 

de viteji! “scăpând” tot mersi fiinţa n6stră pro- 

prie de Staturi curat; românesci; nici dincolo 

peste” Carpaţi, unde opt secoli de cea, mai cruntă 

şi sugrumătâre asuprire nu aii făcut pe Româ- 

Rit: Ardeleni, ingenuchiaţi sub; paloşul unguresc,. 

să vorbâscă altă limbă, Şi să, porte alt nume de-: 
cat; acelea de Român! : 

- Acest dar,'”1 aik: “avut. pururs Rotmanil, şi nu 
“trei, patru, ba..nici sute. de cărturari, croind.-la. 

gramatici şi la etimologii, nu arii fi putut să "1. 
însufle de o dată atâtor: mil şi miline ce întoc- 
mescii obştea, de rând a românimii. 

'Ca, să revin âncd-o dată la imaginea. cu care. 
am comparat, de la început,. starea. Simjrilor ce:
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frămentă chiar .şi astădi ţera Ard6lului,. volu dice. 
că, dincolo ca şi. din câce de Carpaţi, adevăratul. 
patriotism românesc a trăit purur6 în sînul po- 
porului nostru, — încins şi ferbinte, — întocmai. ca 
jăraticul sub spuză, şi că unicul merit ce putem 
recun6sce: erudiţilor noştri. daco-romanişti, :este. 
acela de a, fi suflat cenuşa ce ascundea, şi pastra, 
nestinsă acea, schinteie neperitore. | 

Adevăr este că epoca în care s'a, sculat Ho. 

ria în capul ţărănimii. din, Ard6l,: corespunde în- 

tocmai cu acela în care se luptau pentru re-. 

vendicare originelor „n6stre. latine erudiţii. de. 
la Blaj. E 

Dar nu văd nică. un semn ca, prin instiga 
țiunea acestora,:să se fi urdit; măcar, rascola e 

ranilor. 
Iobagii ardeleni ai: apucat; îi în manele, lor. vâr-. 

t6se arma, r&sbunării, fiind-că. cuțitul le ajunsese. 

la os, fiind-că. Ungurul nu 'le mai Iăsase..nici o; 

umbră de Vleţuire. « omenscă, . „nică o fărâmă, de 

pâne a lor. cn ; 

Împăratul! Iosif, din. contra, părea a le fig 

dui tâte bunurile. unui traiu liber şi egalitar, ast: 

fel .precum . îl -visaii; ei din poveştile bătranescl. 

ale străvechii împărăţii romane. - a ata 

. Atunci. Yobagiul îşi dise:: „Până cand Bivotu: 

rob în ţeră la mine?  Pân8 cană slugări-volu .la; 

domni. străini, şi : - venetici ? - Ei „nu Yorii să: "my. 

facă şi :mie parte din .bunurile.: de... care:se. bu:, 

35
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cură, 'singuti : aci. în .ţ&ra :n6stră?: Face'mi :voiu. 

dar însumi pârtea mea! .; îi i 
„oi Şi: ca:să'"şI: dică 'Yobagiul. acestea, de sigur 

că: nu::a trebuit să.le înveţe. de la; cărturari. Fie- 

care 'ţăran :născuse' din sînul maicii sâle, cu 'ace- 
sta -:simple.: noţiuni : d6;.drept:'.natural; fie-care. 

„şi”le. întărise;. fără 'carte,': în traiul îndatinat al 
casei părintesci,:în ogorul unde sudârea îi curgea; 
numai în folosul domhului.  .:.: 
-:. 'Fie-*ml dar iertat, Gomnilor, “a, conchide că 

răscâla; Xobagilor ardeleni sub Horia, pârtă în sine 
un: cățacter. pe deplin: poporan “şi de. aceia chiar, 
—îmi voiu permite a qice,—mai curat, mai ade- 

: vărat, -rhai “sincer: naţional, decât tâte argumenta. 
țiunile,: mai. mult: s6i măi : puşin. exagerate, ale 
patrioţilor “erudiţă. - a 
„+7 DB: acela, noi Românii, putem. să ne mân- 
drim.cu :acea/-mişcare -spontanee a Moților, mal: 
mult :pâte chiar. decât ::cu :teoriele Şi cu contro- 
versele, 'sușținute: la: sfârşitul secolului trecut, —-- 
de altmintrel6 cu mare 'diligenţă, — de iluştrii co- 
Tifei aă.scâlei transilvane... „i: 
„> Pe-Horia : şi :pă “miile: de viteji - feciori cări. 
s'a luptat sub dînsul, nu "i a. făcut patrioţi -TO-: 
mâni, citirea cărţilor 'latinesci “şi vederea. monu- 
mentelor: din Roma;:—-ci cuigetele lor. simple şi 
drepte; care “le spuneaii “aprist' că sunt născuţi: 
Români şi-?n ț6ră'Românescă,; “că, dupe fire şi 
daitină, unul Dumnedeii şi aul Împăratul: a drept 

bea
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'să-le;câră viaţa, şi:-muncă los, pentru: apărarea 
legii şi pentru sporirea. ţărei: strămoşescă. sri: 

2..îi- Dar şi: mal: mult !.:domnilori: În. asemenea cre 

-dinţăi: ;să ::scaldă: ancă:i şi::astădi i, tot:poporul ro- 

mânesc, :cel:: simplu; :cel neadăpatla isv6re stră- 
ine; şi aceste credinţe constituie chiar. patrio- 
tismul său, patriotisni» înfundat, -tăcut;»dar mai 

temeinie”:şi':tmat'statornie idecât orice: :decla- 
măţiuni: 'ssomotâse.- ale e patrioților îcărturari de 

tot solul: iii scrii cre Tin too iii Tie 
Acel aluat; vitosi cu rcare»iestei;plămădită,-fi-. 

'reâ::poporului românesc, amtavut: noi; ocasiunea, 

a ”1 constata; vii :și:veghiat,;in, părboăţia, junilor 
măşti tuptitori: » de--mai- deunăgi;i Curcan „de la * 
Plevna, fraţă- mai: tinerii dar. nescăpătați: al; ;Moţi- 

“tor-din munţii: ardeleni. i: re da Bază rgiieuti, 
-i :*Dar bisţii Moţă,::precum-şi : toţi voinicii:: -de 
“peste. Carpaţă,;samăriţă pen&uşicînu: Aioa-de:adiude 
pledecele umilitâre ce punii neîncetat Ungurii: Ja 

libera, desvoltară a: spiritului naţionăl printre Ro- 

-mâni toţi: dia, simtă : i imimele -lor.: acel:dor 

de liberă vieţuire naţională, pe; care! din: nenoro- 

ciratUngurii!niur votir:nici-âcum, dupe: aşă crude 

încercă, să "7 „preţiutască1a? drepta; lui :vâl6re.;. 

::Cesare :şă: resultgrdin. aa, nedomirire â îjgs0- 

cotitulut spirit: unguresc? i Fiii tii. da 
„ Cur.înfiorare:cugetăm:la, morpertul: :unek; nouă 

isbtenir, în -careslupta. peritru egala, îndreptăţire, 
mda cai în zceăce 
m. cs e 
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„pede de roinâniâscă'i 1obiigie,:. spre! a, se. făce Un- „ur; acela'd6 'îndată'să:-uijeit pe scaunele cele 
„mai înalte ale magnaţilor şi ale regilor. voştri; 
pacbla: a! devenit un'Stefâi -Tojicay un :16n:Huniad, 
„un Matetaş:Corvin,'făţial: iomâncel'! din: Haţeg 
şi -câl mat-nobil creştet cu care: a mândrit. aeve 
:„unguresca-6orânăj a. Stati /Stefan ji: i 
Le dou tou EA et APR 
ii Dar: este timpul domnilor; să ne purien âncă 
odată întrebarea: dâcă atâtea: exeri pl&-:de blândețe, 
de” înțelepcitină, de 'bărbăţie: şi” d6:: Grâptă” înânie, 
“dăte d& Români: vecinilor rioştri: Unguri, nu vori 
face:iîntr'o: di” pei: âceştiă să pricepăi că::nu este 
dăt. lor,— ca:nirhenut'pe lume, de'â:stârpi de pre 
păni6nt; Seminţia roriân6scă, să: pric6pă, că; acea 
duşmănie “ci Românii, — pe':câre: numai. el-'nein- 
cetat, - fără cimpăt! şi fărăi:prevedere 6. aţiță, — 
e vecănica piedică, .a, “propăşirii” nostre.:şi ia lor; 
că: dinsa în fie -pâta “S6U, "cum: ici chiar. dinșii, 
ditangi: la! o''vreme,'să devină chitâr” peirea: lor, — a 'lof, copil orfani; aă: Asiei, :pripăşiţă: în: Europa, 
printre marile şi puternicile! ginţă. autoctone: ale Occidentului, pia îti ai ne pi i 

„i? ""Ore,'nu:vori ved6,nu-.vorii:siraţi. dînşii, că, aci la- Duriăre unde: a usverlit: sârta: întâmplă- rilor, numai stând strîns. lipiţă de noi, umăr. la | umăr, e6psă, lac6psă, “inimă: la; inimă,“dînşii Un- gurii şi noi -Românil:vom put6/ sprijini “Şi: domoli sborul, din ce în ce maj semeţ, al marilor sgrip-
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folfaie mereii de-asupră? - -: 
Din nenorocire, până, astădi, nu se cam văd 

semne ca Ungurii să se fi domirit asupra, adevă- 
ratului lor şi al nostru bine. | 

Ei, pe nor ceştia de'lă Dunăre, îri, scrisele şi 

în vorbele lor, ie înjură şi. ne-batjocorescii; pe 
fraţii noştri de peste Carpaţi. îi adapă cu amă- 

răciuni. ta 

Temă-se ânsă'ca-nu, în 'aceă-mlaştină de ve- 

nin în care ei, pe nesocotite şi mereu, se nevo- 

jescii în deşert, să înnece 't6tă „libera :vieţuire a, 

Românilor, t&mă-se: să, răsare-inimi'-şi mai bine 

oqelite, brage şi mât tăre încordate decât ale eroi. - 

loi martiri de la 17851. 
Aducă'şi aminte, că âtunci,. la 1785, chiar. 

părinţii lor ai pus să clopârtescă, în bucăţi mă- . 

runte, cadavrele sdrobite ale lui Faria, lui Cloşca, 

lui Crişan, şi au :r&sadit pretuţindeni. în pămân- 

tul Arâ6lului, sângele-cel: vitejese al acestora, | 

Destupe'şi urechile şi vorii audi că astăqi âncă, 

dupe apr6pe” sută, de'anl,'Moţii din Abrud faci 

să tresară de dor şi de inânie inunţii şi şesurile 

Ard6lului, când horiescii doina de spaimă şi de 

răsbunare a lui Niculae Ursu “a: Florei din 
Albac : EI LI oaia A 

sori cu câte duoă capete, care, şi noă şi lor ne 

   pase 

  

„Horia b6 la crâjmăPn:Q61— 
Domnil fugi toţi:din Ard6l. 2
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El aprinde!. un. mare foc 

Şi cântă votos în joc : 

„Haldeţă, feclori âupe 1 mine 
Sa vă 'nvâţ a trăi bine, 

„Pe-cel câmp pustiă şi atins, 
Arde. un foc de not aprins, 
Las? să ardă şi să, crâscă, 

"Că 11 în ţera ungurescă |! 
— Trageţi hora ca să joc, 

„La lumina celul foc!“ 

„Unguren, mustață lungă ! 
Disam morţii să te ajungă; 
Dis'am pară! să te ardă ; 
Disam cruce! să te. pI6rda ! 

— Trageţi hora ca să joc, | 
La lumina celui Boo! je 

A „Unguren, câne turbat ! 
- ".. Multe în lume "UI am răbdat ; 

Dar venit'a ciasul' mei, 
Ca să mă r&sbun şi eul 

_— Trageţi hora ca să joc, 
La lumina celui foc 1“ 

„Cum răcnesciă jivinile ! 
Cun S'aprinâiă, Slăninele! 
Cum ardă tâte satele, 
De 'şi curăţi păcatele! 

— Trageţi hora ca să joc, 
La lumina celui foc 1“
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„Nam suit la munte 'n gori 

Ş'am prins fulgerul din nuori, 
Şi de sus, din înălţime, ” 
L'am isbit în Ungurime! 

— Trageţi hora ca să joc 

— La lumina celui foc! 
Ş'aldeţi, feclori, după mine 
Să dăm cul ce se cuvinel“ 

Conferenţă ţinută la Ateneul 
Român în sâra de 11 (23) fe- 

vruarie, Tipărit în 2 ediţiuni: 
1878 si 1830, 

a 

Bucuresct, 1878.
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po (6 aprilie) 1878 
. 

sia Cuvântare rostită la Ateneul din Bucuresct, în 25 martie 
E te 

.. . . 

  

7 

1 

. Căldur6sa -bunăvoinţă: cu care publicul: de; la: 

Atenei a -priimit, sunt acum: vre:0 :câteva săp-: 

temâni,. răpedea expunere ce:am. întreprins a": 

face despre memorabila dar pugin 'cunoscuta Mie: 

şcare -a 1obagilor: români ''dini: Ard6l, la sfârşitul 

secolului. trecut, „fapt carele: -minunât învedereză,: 

şi: ădâncele simţiri, naţionale; şi frescele: aplecără: 

răsboinice ale ţărănimei românescă; — acel simpa-
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tic şi penţru mine mult măgulitor interes, cu 
care unii cel puşin dintre qvsstră ați bine voit a, 
asculta, şi a aproba câte v'am putut spune, în 
trecăt, despre vilul dor de libertate, despre tur. 
bata, . vitejie şi despre aspra statornicie în faca, 
nevoilor, vădite la, 1785, de către muntenii no- 
ştiri de preste Carpaţi; aceste abi6 meritate în- 
demnuri, Qic, 'mi ai insuflat - dorinţa, şi curagiul 
de a mă reîntârce şi astă sâră, dinaintea dvâstră, ca să, vă aduc o nouă şi mai prâspăti dovadă 
despre netăgăduita,  trăinicie a'unor aşa prequite daruri !.... daruri care — o putem spune adi cu mândrie ! — s'aii păstrat până şi în dilele n6stre, psnă şi în poporul român de 'dinc6ce, cel pe care toți îl credeai de „demult sleit de tâte aceste 
falnice virtuți strămoşesci ! ă 

Îmi era . negreşit mai lesne. de a vorbi, cu tot respectul "cuvenit, . despre! Gmeni şi despre fapte pe care depărtarea de mai multe decimi de ani, precum Şi amurgul sângeros ce le întu- necă, le au înălţat până acum: în cugetele nâstre, mai prâsus 'de tâte acele”. migăl6se şi -adess r&ii cumpătate împutări,.: în: care. patimele mărunte. ale dilel. se cSrcă : mat. tot-d'auna, să încurce şi sâ, nimicescă, ori:-ce întemplare' contimporană. a ::::: Numai aripel6- timpului, domnilor, prin resul- tatele ce .se limurescii may apoi, spulberă cu în-. cetul. asemenea. pl&vă. şi. limpeqescii “pentru: ochii. 

e
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viitorimii , faptele. adevărat demne de laudă, ale 

Gmenilor. i a 

Mi s'ar puts dar întâmpina că mă pre gră- 

besc a judica, în public cele ce abis deunădi s'aii 

petrecut şi asupra cărora: părerile poti: fi aşa 

de felurite, cât şi de pugin întemejate. 

Aşa ar fi, dâcă cum-va ei m'a; întinde cu 

g6ndul penă la, preguirea resultatelor depărtate Şi: 

hotăritâre ale faptelor despre care am să vă vor- 

besc. i ae 

E ânsă nu merg aşa departe. Voiu: numai, 

—cu sciinţe ce se poti culege şi controla acum: 

“mai lesne decât mai târdii, — să. vă povestesc 

cât se pâte mai simplu şi mai exact, un episod: 

din luptele .oştenilor noştri dincolo de Dunăre, în 

tâmna trecută, e o N 

- . Totuşi, dâcă: dintr'o. veridică, şi nemeşteşu- 

gită povestire va, lastări în, mintea fie-cărula, cre- 

dinţa că în poporul românesc de rând viază un 

simţimânt al datorinţelor sale câtre . ţeră: şi un 

inimos'avânt de răsboire la vreme de trebuință, 

pe care adi abis le resimtii deopotrivă cu dinsul 

clasele_n6stre mai culte, apoi vom fi câştigaţ de! 

o cam dată atâta numai, — şi băgaţi de semă, 

domnilor, : că “acâsta este cea mal mare şi mai: 

spornică, sămânță de tărie. naţională, — vom fi 

câştigat, siguranţa. că putem „trăi pe viitor cu o" 

deplină : încredere în virtuțile poporului nostru. 

Vom sci bine că nu dinsul va sta în nepă--
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sare s6i se:va da în laturi, . de: câte ori, de acum; 
înainte vre un pericol va amenința, fiinţa, sii: drepturile -ţărel- nostre... : PoE a 
:.Si de 0'aserhenea credinţă, avem .târe: nevoie: astăqi, domnilor, cârid răstriştea; întâmplărilor pare: a ne isbi drept. în facă cu deşertăciunea, tuturor: sacrificialor ce "şi; a impus patria, n6stră,: de un an înce, cu: pagube. numai: şi cu pierderi, în loc. de -fol6sele şi dobendile materiale la care aveam tot dreptul de a năzui. mi . „Dea: Domnul, — şi chiar âncă se prâ pâte, — ca noi Românii să n'avem.a ne căi de a fi intrat. într'o luptă, în care nu am culege alta, decât ne-: mulţumire Şi r&utate. de la înşişi aceia, pe cari % am ajutat cu voie. bună. şi cu: inimă bărbată, | „Dar, chiar Şi dâcă ursitele poznaşe ne arii fi: încurcat, :de âstă dată, firul. sârtei întrun 'cafer aşa. de: rti Scărmânaţ, își, gi 

„i Aşa de &himpos, s&lbatic, 
-: Nodoros, riios, Yernatic, 

(cum dicea, odinidră glumeţul- grădinar, despre mă-. ceşul cel cu of în. cOdă),. apoi noi, domnilor, să. nu uităm, să- nu pregetăm nici măcar un minut de a. ne pătrunde: despre, marele folos moral. ce noi am. cules din. acest Tăsboi, . în carele, acum câte-va, luni, -furăm părtaşi; cu o. parte: așa de. meritorie, 
d ia citi
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Să nu lăsăm. ca, cei răi-voitori şi răii-nără- 
viţi către noi, profitând de a n6stră nepăsare s6ii 
mai cu sâmă de a n6stră bună-credinţă, să ne 
sorbă, să ne înghiţă şi să ne nimicescă tâte 
acele merite, sub cuvântul că 6stea nâstră ro- 
mână a fost numai ca o bură ușbră de plâie, 
pe lingă năprasnicul potop slovenesc, care a nă- 

„_pădit asupra Turciei şi a desfundat'o t6tă. 
Aducându-ne şi -noi aminte de mlaştinele de 

sânge rusesc, în care a fost aşa grâznic înnecată, 

de duoă ori Plevna în vera trecută, mai. nainte 

ca, ai noştri să fi trecut Dunărea, datoria n6stră 
este de a ne grăbi cât de mult şi cu cea mai 

„piet6să îngrijire, să nu lăsăm a.se isbici cu to- 
tul subit o suflare de despreg şi de mânie, acea 

bură de nobil sâhge românesc, — Q6ca bură, 
vorii săi dică, — cu care saii stropit, mai' în 
urmă, văile bulgărescă de la - Griviţa, de la Ra-- 

"_hova şi de la, Smârdan! 
Dâcă, dupe ce am fost părtaşi la, pericole Şi 

de bun ajutor la, vreme de grea strîmtorare, noi 

Românii n'avem, — de pre ne-mai pomenita judi- 

cată a aliaţilor noştri, — n'avem să ne bucurăm 

de nică una din dreptele răsplătiri ale victoriei, — 

ca şi când noi am fi fost învinşii, —. este drept 

cel pugin ca să ne alegem de:îndată, şi cu dea: 

măruntul semile din nevoile răsboiului răbdațe î îm- 

preună, şi să facem ca din ondrea isbândilor, 

III. 25,682. 36
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mult puţin cât va fi al nostru, al nostru curat 
să r&mână în ochii tutulor. 

Cu acest cuget, domnilor, am căutat ca din 
faptele de arme ale oştirii românesci în acest 
răsboiu, să lămurese cu. 6re-care precisiune mă- 
car una; şi, întru acâsta, m'am întemeiat mai 
mult pe acea credința că, ori cât de slabă şi de 
necompletă va fi cercarea mea, strunele încordate 
în plepturile românescă prin acestă reînviere a 
n6stră în sînul Vieţei de voinicie a, străbunilor, 
ai păstrat astădi âncă destul r&sunet în inimele 
dvâstro, spre a acoperi şi a ascunde tte şovăirile 
şi tâte îngânările rostirii mele. 

„Cutez a, crede că ț&lul către care am păşit 
şi pe care am socotit de cuviinţă a'1 desvolta 
penă& aci cu deplină sinceritate, va dobândi apro- 
baţiune .din parte-vă. Sper asemen6 că, trăgând 

„ei adi cu piciorul, —cum vine vorba, —vom av6 
mulţumirea de a veds în curâna întregul istoric 
al faptelor oştirii românesci, expus în lucrări li- 
terarii mai temeinice şi mai întinse decât scurta 
naraţiune, ce timpul îmi va permite. a. vă face 
aci despre luarea Rahovei de către oştirile n6s- 
tre românesci, în luna, lui noemvrie trecut, 

Vă mai datorez o explicaţiune întru cela, ce 
privesce alegerea acestujy fapt, dintre altele care, 
prin peripeţiile lor mai dramatice : s6ă mai stră- 
lucite, ară put6 să deştepte un egal, dâca- nu un 
şi mai vii interes.
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Motivul decisiv a fost ânsă, pentru mine, 
din cele mai simple. 

Sa întâmplat ca, asupra expediţiunii de la 
Rahova să aflu mai multă înlesnire de a căpăta 

cele mai amănunțite relaţiuni, atât oficiale. cât şi 
pitoresce, având în corpul care a executat acestă 

întreprindere, forte mulţi cunoscuţi, amici şi chiar 
consângeni. - 

Dar să nu credeţi pentru acesta, domnilor, 

că 'mi am propus a vă aşterne aci un panegiric 
al cunoscuţilor şi al prietenilor mei din 6stea de 
Ja Rahova. Chiar şi de vori fi meritând ei mai 

mult decât ceia ce cursul întâraplărilor mă va 

sili neapărat a qice despre unii dintre dinşii, le 
am promis și îmi propun a le cruța fără milă 

modestia. a A 

Voiu da ânsă t6tă cuvenita laudă căpeteniei 

superidre care a conceput, cu o perfectă înțele- 

gere a misiunii oştirii n6stre în acest răsboiu, 

şi a ordonat destinderea acţiunii militare a Ro-, 

mânilor. preste tâtă zona teritorială de a stânga 

rîului Vidul, la apus de Plevna, adică pe malu- | 

rile Dunării, de la Nicopol până la Vidin, penă 

Belgradgic şi până la granițele S6rbiel. 

M& voiu cerca asemenă să prefir. în cuvin- 

tele mele cât se va put mai multă din acea. 

mângâi6să şi întăritâre .simţire. de mânârie ce 

m'a coprins de câte ori am audit povestindu-se 

de către toţă cei ce ai stai „marturi la faca lo- 

” ” 36*
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cului, cu ce veselă şi nepăsătâre semeţie ai sciut 
tinerii noştri oșteni să rabde tratul grei al unui 
răsboiu în eră străină, cu ce inimos şi statornic 
avânt ai cutezat ei să se răpedă în contra, fo- 
cului inamic şi să înfrunte făciş glOnţele, obu- 

" zele şi şrapnelele, care plouai, dese Şi viclene, 
de pe muchea pustie a.unui. negru. meterez . de 
pământ! . 

Îmi voiu împlini âncd şi sfânta, datoria, ce a: 
vem cu toţii, de a- consacra faptele Şi de a, în- 
china în memoria acelor viteji soldaţi, de ori-ce 
rang, cari pe câmpul de bătaie at murit, lăsând 
urmaşilor ondrea, de a înscrie numele lor, în a: 
nalele de glorie ale poporului românesc! 

Pătrunşi acum, domnilor, de cela ce putem 
şi de ceia ce avem să facem noi, aci în pacinica, 
n6stră, adunare de astă seră, să ne închipuim de 0 dată :că stăm privind de sus, . dintr”o regiune „senină şi liniştită, dar nu. lipsită de o frățescă îngrijare, cu ochii țintiţi d'asupra oştilor n6stre | românesci, răsipite prin văile. şi pre şesurile Bul- gariei. | Ma 

Suntem ajunşi în iârnă, Şi mai pe tâtă dioa cerul 'posomorit picurâză s6i vârsă, şir6ie de pl6ie şi de slâtă, de. desfundă, pretutindeni pământul. În jurul Plevnei, regimentele n6stre, — dij- muite de mârte din tâmna trecută, pe luciul pri- mejdios al văilor d'asupra cărora, domnesci tru-
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faşe redutele turcesci, — regimentele n6stre sapă 

acum merei la şanţuri, ca să se p6tă apropia 
mai bine de acele cuiburi ucigaşe, prin adinci fă: 

gaşe de cârtiţă, mai ferite din norocire de focul 

puscilor Martini, dar nu şi de apele mocirl6se ce 
se scurgii mereu în acele nouă cărări meşteşugite. 

Sapă în silă, dar sapă vesel bieţii: țăranii 
noştri în branciogul sterp al dslurilor Plevnei, 
gândindu-se .pâte la ţ&rina lor de porumb care a 
rămas nesăpată astă veri şi'se mângâie ridend 

când, în loc de ştiuleţii: de popuşoiu şi în loc 
de pepenii de a-casă, ei culegii acum, în ogdrele 

şi în bostanele lor din Bulgaria, numai glnţe şi 
obuzuri turcesci. 

— „Măre Dâmnel!-—îşi dicii ei,—pe semne că 
_mumai la noi în ţâră le priesce Sârbilor a r&- 

sădi ardei şi dovlecă, căcă-p'aci i6rba, t6tă e nu- 
mai i6rbă, de puşcă şi altă sămânță nu se po- 
menesce,. decât numai grăunţe de fer şi de ocell“ 

i sapă, sapă' mere cu opincele în tină şi 

în sl6tă, fluierând doina de :decinds, pe când gln- 

ţele le şuieră ascuţit d'asupra capului. 

Cat colo plesnesce un gr6znic obuz de cali- 

bru uri6ş şi ţăndările lui scormonesci aprig ţ& 

rîna, ca, riturile lacome şi pripite ale unei turme 

de rîmători înglotaţi. | 

Săpătorii noştri cari Vai urmărit cu uidu: 

feli prelungite în calea lui d'a rostogolul, ridi cu .
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hohote de pureâoa turcâscă, care le a fătat în 
prejmă aşa, pocită prăsilă, de purcel. 
>“ Dar nepăsătârea veselie a soldatului abis pâte 
descreţi une ori fruntea îngrijată a celui pe care 
ei toţi Vai urmat cu deplină încredere, departe, 
departe de sălaşele lor părintescă ! 

Comandantul general al armatelor de la Plev. 
na, Măria Sa Domnitorul, Românilor, — dupe ce 
s'a hotărît a închide gurele clevetitâre, dovedină 
prin mai multe eroice 'asalturi în contra redute. 
lor de la Griviţa, cât plătescii ostaşii săi. români 
atât în faca celei mai înlesnite, cât Şi în faca ce- 
lei mai desperate apărări a inamicului, — M, $. 

„Domnitorul a făcut în fine să predomnâscă idea, 
sa, de a nu se mai arunca; fără cump&t victime 
precise pe altarul sângeros, împrovisat de Os- man-Paşa, ci de a coprinde pe acel aspru închi- nător. al lui Mahomet, cu tâtă câta sa de calti, întrun cerc de armaţe din care numai fâmetea şi disperarea săi silâscă, a se libera, sii prin morte, sâii prin „predare. 

Abi6 pe la, 15 octomvrie, .cu sosirea a noui Şi numerdse trupe rusesci, împresurarea, pe un ocol . gigantic de 33 kilometri, ajunse a fi com. pletă. | 
Dar, atât mai nainte ca acâstă anevoiosă 

operaţiune să pâtă fi realisată, cât şi apoi, în temerea, unei isbucniri nimerite a Turcilor afâră din întăriţurile lor de la Plevna, M. $. Domnito-
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rul se ocupă de a preîntâmpina ori ce mişcare 
spre dobândire de ajutor şi de merinde, si. nu- 

mai spre fugă şi scăpare, ce ar put6 să cerce 

armata, turcescă din Plevna în înţelegere cu gar- 

nizOnele din oraşele “şi cetăţile despre apus, adică 

din Sofia, din Vraţa, din Rahova şi din Vidin. 

Acele părţi trebuiau dar, pentru deplină sigu- 

ranță, să încapă în mânele 6stei aliate. 

Rolurile fură împărţite. 

“Un corp de armate rusesci, către care a stat 

mult timp alipită o divisiune de călăreț români, 

fu însărcinat să opereze spre mi6qă-di, adică pe 

cursul meridional al Vidului şi în ramura. mun- 

ţilor Balkani, numită Stara-Planina, despre Teliş, 

Vraţa, Etropol, Orhania şi Sofia... ci 

De cât folos a fost generalului Gurko, Ro- 

şiorii şi Călăraşii noştri, în fericita, sa campanie 

din acele locuri, să sperăm că o vorii spune în- 

to di publicului, chiar raporturile oficiale şi or- 

dinele de di ale acelui vrednic comandant al alia. 

ţilor noştri. 

Noi aci, vom vorbi numai despre mişcările 

corpului de oştire curat românesc, carele a, fost 

însărcinat âncd de pe la septemvrie, să. prive- 

ghieze malul bulgăresc al Dunării, de a stânga; 

riului Vidul şi, înaintând treptat spre apus, să 

deschidă. o zonă de aprovisionare, din ce în ce. 

mai întinsă, oştirilor numer6se, tăbărite în jurul 

Plevnei, — până când va sosi şi momentul priin-
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cios de a coprinde posturile răsipite de Turci pe înălțimile şi prin cetăţile d'alungul Dunării. 
O rapide -ochire, aruncată, pe d'asupra . aces- tul rii, din colo de crâmpeiul lui ce se întinde de la gura Oltului. pn& la” gura Jilului, ne va, face să recunâscem mai bine înfăgişarea, ţărei, în 

care. avea să se misce corpul de armată a căruj - menire era mai "cu s6mă de a smulge pe Turci ufară din posturile lor de la Rahova, de unde, | în tot cursul verii, ne zădărise ei bântuina tare terguleţul nostru. Bechetul şi împrejmuirile lui, " 'Ţineţă pâte âncb minte, domnilor, că printre primele atacuri ale Turcilor, pe la, aprilie şi maiu din anul trecut, aii fost pagubele ce ne aii pri- cinuit tunurile din Rahova, ardend şi cufundană „la gura Jiului, mai multe vase încărcate cu grâne; tot pe acolo, cete sălbatice de Başi-buzuci şi de Cerkezi ai trecut ades6 nâptea Dunărea spre a jăfui satele din Romanați, a le răpi şi a le în- junghia vitele şi chiar a căzni şi a măcelări pe bieţii ciobani de prin bălți. | ” . Într'o insulă in faga, Bechetului, pichetaşit români aii descoperit la 27 maju, trupul jupuit de pele şi &r6znic ciopărtit al unui nevinovat păstor, pe care îl prinsese n6ptea Soldaţii turci - din Rahova, 
N 

">. Asemen6 mârşave: fapte -trebuiaui cu timpul să'şi capete şi ele pedâpsa lor. Se cuvenea cel
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pugin ca neomenoşii tilhari să fie alungaţi cu ru- 
şine din cuiburile lor. „. « 

Şi când numesc cutburi de tilhari, aşedămin- 
tele turcesc .din acea, parte a malului dnnărân; 

să credeţi că, nici ângustez, nică defaim rolui Os- 

manliilor şi al: Cerkezilor printre locuitorii creş- 
tini, Bulgari — dar şi Români, —care smălţuiesci 

cu numerâsele lor bordeie, grămădite în sate şi 
cătune, t6te şesurile dintre Vid şi Isker, precum 
şi dintre Isker, Skit şi Ogost,. 

Din c6ce de Dunăre, la noi, avem târgul Is- 
lazului, cam în dreptul vărsăturii Vidului de la 

satul bulgăresc Samavit ; iar în faca gurei Iske-- 

rului, stă la, noi Celeiul, cu rămăşiţele sale dintr'o 
antică cetate romană şi cu stâlpul, cufundat în 

- Dunăre, al podului clădit peste rii, acum vre o 
cincă-spre-dece secoli,' de impăratul Constantin- 

cel-Mare. i 
Nu mai pugin interesant, din puntul de ve: 

dere al vechilor 'aşedăminte. legionare, este malul 

dimpotrivă, căci acolo, ceva mai jos, pe csta 

Iskerului, sunt ruinele âncd învederate ale anti- 

cei cetăți Oescu, cu stradele, cu apeductele,. cu 

sculpturile, cu inscripţiunile şi cu temeliile ei de 

case romane, răsipite printre îngrăditurile şi ţar- 

curile sătenilor, curat română, din Ghighiă. . 

": Români sunt şi locuitorii din . Măgura, din 

Cercelani, din Mocrişani din Brestu, din Ghiulenţi 

şi din alte multe sate învecinate; „chiar Q6că ei
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n'ar vorbi o românâscă, — aş pute dice mai co- 
lorată, cu archaisme n6oş-românesc! decât a, actua- 
lilor săteni de pe malul stâng al Dunării, — apoi 
însăşi înfăcişarea lor mai sprintenă Şi mai vo- 
Y6să, portul lor mai frumos potrivit în cusături 
pestrițe, firea lor mai ospătâsă şi mat pugin po- 
somorită şi sfiță decât a Bulgarilor, ni '% ar do- vedi ca fraţi buni, din acelaş os şi din acelaş 
sânge cu noi. a 

Îşi mai aduceau aminte de a-casă, Dorobanţi! 
„noştri, când vedeai viindu-le înainte şi poftindu” 
la, cină în bordeiele lor, împodobite cu zăblate văr- 
gate şi cu ştergare cusute, fruntașii cu chica, lungă din satele românesci; şi mar cu s&mă le zimbea Călăraşilor ochii de bucurie când, tocmai colo în vale la fântâna, care ţisnesce limpede dintro ve- chie piâtră, săpată cu slove letinesci, zăreaii ju- cându-se codanele limbute, adunate tâte la un 
loc s6i purtând pe umăr, cu umblet legănat, co- bilița cu ducă donițe. - 

lar ele nu fugea de vornicit nostri, bombă- nind şi suduind ca posacele de bulgărdice , ci, e- şindu-le cu plin înainte, le urati cu gralu vesel şi desghiăcat, bun sosit şi bună ispravă, că d6ră va da Dumnedeii ca prin ei, să scape Şi bi6tă lumea, de pre acolo, de spaima cânilor de păgâni. „Ba Q8ii, de, la dînsele,“ — îmy spunea unul din ofierii noştri, — „âudea!i o limbă ce'ţi era, drag s'o asculți Şi care ne învăţa, adess pe no!
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cum să îndreptăm pe românesce, vocabularul 

nostru militar, aşa,.de împestriţat cu diceri po- 
cite, adunate de prin tâte limbele, care nem- 

ţesci, care rusesci, care franguzescl. 
„Într'o di, bună-6ră, ajungând înti'o recund- 

scere, până în marginea unul sat şi voind- să 

aflu dâca, nu se văduse âncd pe acolo ecleroriă 

pe cari “i trămisesem înainte, o fată româncă 

îmi răspunse fără sfială, arătându'm! un punt 

al orizontului: — „Ba, am zărit mai adin6uri 

trecând întwacolo vre o duot cercetaşi de ar 

voştri! | ă E 

„Pe not nu ne tăiase până atunci. capul să 

dăm numirea aşa potrivită şi curat românescă 

de Cercetaşi, strejilor înaintate pe care .străbunii 

noştri le numeaii pe slavonesce, Iscode, şi -pe. 

care noi "i am botezat adi cu numirea franceză, 

de Eclerori.“ . 

Iată, domnilor, cum chiar pentru Dicţionarul 

Academie! nu este fâră folos, răsbolul ce făcu- 

răm peste Dunăre. . 

34, credem ânsă că, şi subt alte numerâse 

punturi de vedere mai pucin cărturăresci, nu în- 

deşert a petrecut .prin. acele locuri; .în tot cursul 

lunilor lui septemvrie şi octomvrie, corpul de'o- 

ştiri românesci de la Dunăre, stând une-ori adu- 

nate sub corturile din: bivoac, pe care crivățul şi 

ploile le r&sturnaii neîncetat, iar mai ades6 stând 

răspândite prin îmbilşugatele sate din măn6sa
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luncă, a Iskerului. Acel ţinut, scăldat de vărsături 
băltâse despre Dunăre, - Şi deluros dar nu mal 
pugin roditor în lă-untru, deveni în tot acest 
timp, grânarul cu merinde şi şura, de feneţe ale 
oştirilor ce mere, merei soseaii. ca să încingă cu -cere de fer, urgisita, vizuină de la Plevna. 

Când împresurarea, fu pe deplin săvârşită, a- 
cel corp, deslipit. din armata, statornică de la 
Plevna, "avu' şi dinsul vote a se mişca, mai de- parte şi a cerca locurile. mai Ja, larg, dincolo de Isker. - A o 

Aci se întinde, pe o distanţă, de vre-o 50 de “kilometri, până la riulețul Skitul, sâii mat bine până la riul maj însemnat Ogostul, care curge în paralel Şi alături cu Skitul, se întinde, dicem, „0 câmpie cam pustie cu largi undulațiuni de t&- râmuri ce se prefaci în d6luri din ce în ce mai aprige şi mai semeţe, cu cât ele mai mult se a- prodie de malul “Dunării, | 
În trei locuri, 'Tureik îşi aşedase, pe acele înălțimi, tăbir întărite : la, Vadin, în dreptul sa- telor Grojdiboa şi Gura-Padinii din Romanați; la Ostrov, carele cade cam în faca Dăbulenilor, la cOda apusană a bălții Orlea; Şi în fne d'asupra oraşului Rahova ssă Oreava, care stă aşedată pe povârnişul nordic al d6lului, scăldându'şi p6- lele în Dunăre, facă în facă. cu terguleţul Beche. * tul de la gura Jiiuluj, 

În reduta de la Vadin se afla un mic post
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ca de 130 soldați turci, Nizami din 6stea regu- 

lată, amestecați cu Başibuzuci sei volentiri ne- 

disciplinaţ. 
: 

Comandantul trupelor românesci de pe Isker, 

- colonelul Slănicânu; voind să “şi gătâscă din 

vreme. o cale liberă către posiţiunea cu mult 

mai însemnată de la Rahova, decide a surprinde 

întw”o recunscere, postul turcesc de la Vadin. 

Luând cu sine o companie din al IV! regi- 

ment şi două din al X!6 de Dorobanţi, două sca- 

“drâne de. Călăraşi, precum şi duo tunuri, poL- 

nesce din-Qi de dimin6ţă la 18 octomvrie din sa- 

tul Kruşeven unde poposise n6ptea, străbate Tă- 

pede cei dece kilometri ce ?1 desparti de Vaâin 

şi, fără de a fi vădut: sei măcar” binuit de gar- 

nizâna turcâscă, îşi aşsdă pe la, 10 ore cele ducă 

tunuri, ca la, 2000. metri în faca tabiel... | 

| Abi6 la a doua detunătură a tunului româ- 

nesc începii a se zări fesurile roşii din dosul pa- 

rapetului. : 

Turcii erai la pilaf, când veniră ai noştri să 

le strice tabietul. 
- 

EX, biet, nici că apucară să tragă, împotriva | 

agresorilor ; căci. a treia bombă românescă fu 

asvârlită cu atâta precisiune, încât cădu drept 

în bordeiul cu muniţiunile Purcilor. O grâznică 

explosiune a jerbăriei săltă chiar pe mulţă .din 

apărătorii redutei în aer şi”i aruncă morță în şan- - 

țuri, pe d'asupra: parapetelor.
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Cei-l-alţi o luară îndată la fugă pe clina 
despre Dunăre a d6lului, cătând a se retrage în 

„Susul rîului, către tabia din Ostrov. 
Dar, spre apus de satul Vadin, îi aşteptaii 

Călăraşii din escadronul de Gorjiu, cari năvălescii 
cu săbiele şi cu carabinele asupra lor. O luptă 
destul de crâncenă se încateră, acolo, printre rg- 
vinele şi băltişurile dupe malul Dunării. Unit din 
Turci se împotrivescii cu îndărătnicie, dând mijloc 
altora să se furişeze pe sub rîpele malului, unde 
Călăraşii nu se poti cobori cu calul, ca să “i 
ajungă. | 

Astfel se hărţuiesce înderjit; câta, călărâță, cu 
fugarii pedestri, în timp de două ore şi mai bine, 
Românii noştri răpedindu-se cu. săbiile asupra 
Nizamilor, ce "1 ochiescii de prin tufele de richită, 
şi de prin surpăturile malului. 

Cu aceştia se unescii şi câţi-va pichetaşi turci, 
cari tragi asupra, alor noştri din posturile lor de 
prin insulele Dunării, formând astfel un lang ne- 
întrerupt de grupe luptătâre de a lungul drumu: 
lui ângust ce duce la Ostrov. 

Dar, pe de altă parte, companiile n6stre pe- 
destre intrase în reduta âncd răscolită şi fume.- . 
gândă de isbucnirea Yerbăriei, âncă sângerată de 
membrele hidos sdrobite ale victimelor acelei 10- - 
viri decisive. Stâgul nostru tricolor se înfipsese 
pe muchea cea mai înaltă a asluluj, 

La acestă vedere, satele românesci adunate
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Ja bubuitul tunului, pe mal din colo de Dunăre, 

începi a s&rba cu strigări .de bucurie şi cu salve 

de focuri, isbenda fraţilor lor. 

Turcii, câți mai rămăsese în luptă cu Călă- 

rașii, credendu-se acum prinşi între două focuri, 

sti că se predat, sâii că dispari pitulându-se 

prin scorburile rîpei, ” 
Cu tâte ale lor desperate silinţe, el n'ai isbu- 

tit a ne ucide într'acâstă harţă de vre o trei ore 

şi jumătate, mai mult decât duoi dintre vitejii 

„noştri Călăraşi şi a răni alţi cinci luptători, prin- 

tre care a fost şi tânărul locotenent Caloian-Că- 

tănescu. 

El sa bătut cu o minunată semeţie, călare 

printre tiraliorii turcă, culcând la pământ cinci 

dintre dinşii, cu sabia sa, care "i a picat din mână, 

atunci numai când de la al șeselea; priimi o rană 

adâncă. Rana necăutată la timp, avea, peste vre 

o patru-deci de dile, să ”] aştârnă şi pe dinsul în 

mormentul purure lăudat al bravilor! 

Succesul surprinderii de la Vadin puse frica 

în inima postului de la Ostrov, care, împreună, 

cu cei scăpaţi în dioa de 18 octomvrie de tu: 

nul şi de sabia românâscă, se retrase îndată la 

Rahova. A 

Patrulele românesci priveghiai acum malul 

drept al Dunării pe o întindere, abi6 cu vre o 

20 kilometri depărtată de Rahova, fugărind ades€ 

bandele de Cerkeziă, care tot se mai ispiteai une-
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ori, pe întuneric, a înainta până în prejma avan- 
posturilor n6stre. 

Într”o n6pte, patru Călăraşi, în cinstea cărora 
gazda lor din Ostrov dase cep unui butolaş cu 
vinişor dulce acrişor din viile Rahovei, întrerup- 
seră cu cel mai sistematic sânge-rece petrecerea, 
şi danţurile lor, spre a susține un adevărat, ase- 
diii în contra unei cete de asemenea vânturători 
de potece. Dupe ce Cerkezii o rupseră la fugă, 

„socotind, de pre juţela focurilor, că aii a face cu 
O puternică garnizOnă, cei patru Călăraşi îşi atâr- . nară Iarăşi în cuie carabinele ŞI, prindendu-se din 
noii în joc, goliră chiuind până dimin6ţa, butoia- 
şul cel cu noroc. 

Precum vedeți, domnilor, erai inimoşi şi veseli soldaţii noştri din 6stea de la Dunăre; tar vitejia şi voioşia ce purtaii ei cu sine, era, curată fi- 
rea ţăranului român, căci toţi, până la unul în acâstă, 
Gste eraii numai țărani Dorobanţi Şi țărani Călăraşi, 

Despre Dorobanţi, ea se compunea dintr'un 
batalion .de Mehedinţeni din Dui regiment, sub co- 
manda ;malorului. Burilânu ; din batalionul de Mu- 
şcel al regimentului al VI5 comandat de maforul 
Giurescu ; dintr'o companie de Ilfoveni ce venise 
împreună cu şeful regimentului al Vllea, maiorul 
lene ; din ambele batalisne ale regimentului al 
Xica, recrutat - în județele Putna şi Romnicu- 
Sărat şi pus sub comanda locotenentului.colonel 
Măldărescu ; în fine din rămăşiţele bataliânelor
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de Nemţu şi Sucsva din: regimentul al XV, 
având de şef. pe maiorul 'Burki. 

Acestea cu totul însumai ca 'la 8200 6meni, 

toți Dorobanţi din oştile teritoriale, dar nu toţi 
Curcani, — dcă, întradevăr -pena de la căciula lor 

militară le a . meritat, acest nume; — căci: mai 
multe sute dintre 'dînşii purtau : âncă'zeghea şi 
căciula, țărănâscă, fiind adunaţi în -pripă! din re- 

„eraţii lipsiţi âncd de uniforma regulamentară. - 
- Călăraşii, ca la vre o 900 'la număr, erait cel 

din: al Ilea regiment de: munteni din -Gorjiu, Vâl- 

cea, Argeş şi Muscel, comandaţi de „colonelul Cer: 
“novodânu ; cei din al VIII! regiment de plăieşi 

din ţinuturile Nemţu, Bacăti, Romanul şi Su- 

câva, subt ordinele locotenentului- colonel Pereţ, 

şi ancă două scadrâne şi jumătate din regimentul 

al IXlea de reserve adunate cam. de prin tote ju- 

dețele şi întocmite :sub comanda locotenentului 

colonel Stefan Rosetti. 

“Artileria, compusă de trei: baterii cu: câte 

ş6se tunuri de campanie . Krupp şi. de o baterie 

teritorială de patru: tunuri mal mici, sistemă .ve- 

chie, avea drept comandanţi pe căpitani! .Calen- 

deru şi Borănescu -şi pe. locotenentul Manolescu, 

puşi cu toţii: ma! ades6 sub direcţiunea şefului de 

stat-major al corpului, locotenentul- colonel Du- 

| mitrescu- Maican. 
„.O:companie de genii, o ambulanță improvi- 

zată, o columnă. de :muniţiuni, întocmită din tră- 

„TI. 25,682 37
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surile artilerie, trase de vite de rechisiţiune, com- 
pletaii acest mic corp de armată, încredinţat co- 
lonelului Slănicânu. 

Ar fi de prisos să mat pomenesc despre tre.. 
nul de -aprovisionare al oştirii, căci, pe cât sciă, 
acestă armată “şi, a creat singură, cu bună toc- 
mâlă 'pe ori unde a trecut, mijlâcele sale qe e- 
xistenţă, fără de a îngreuta, câtuşi de puţin sar- 
cinele intendenţei militare. | 

Tot cam aşa ai trăit, prin aceleași locuri, şi 
oştile românesci ale lui Popa-Fărcas, cel care, pe 
vremea lui Michalu-Vitszu, 

_A urit biserica, | 
a 'ncins săbidra; 
Ş'a urit clocanele, 
Şa "'ndrăgit pistâlele. 
Lasă tâca, netocată, 

“ Plâcă 'n răsbolu să se bată !— 

Dar pe atunci acâstă sistemă de aprovisio- nare expeditivă se chiamă pe grosolana limbă bătrânâscă Plen şi „Pleşcă ; acum i se acordă, ter- menul onest, legal Şi elegant de Rechisiţiune.. 
Spuni gurile rele că, Dorobanţi şi Călăraşii noştri mai făceau pe ici pe cole şi câte un pulu de . gol cu gâscele şi cu purceil de prin islazurt; dar el sciaii îndată să se îndreptăţescă, jurându-se că le ai cunoscut bine că sunt păseri şi vite pri- păşite de ale păgânilor de Turet.
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EI! ce să le faci? Răsbolul are Şi € el 0 poli- 
tică a lui! 

Dar Yertaţi- mă, domnilor ; eii vă gt pe loc 
dând mereu târcble prin micele. taine ale vieţel 

ostăsesci, şi dYostră „veţi fi nerăbdători de.a. sosi 

cu 6stea, n6stră la Rahova şi pâte âncd şi mal 

mult de a grăbi sferşitul aceste! “destrămate 
vorbiri. , | | 

Iată-ne gata.,.. Plecăm chiar acum la: Ra 
hova. | 

Generalul Gurko, operând cu oștile sale spre 

mi6dă- -di, a luat Vraţa, la 28 octomvrie. 
“EI votesce .să înainteze către Orhania ; dar îl 

pasă mult de a nu lăsa în spatele seu pe Turd, 

stăpâni în Rahova. 
De aceia, el cere ca oștile “de, 1, nord ale co- 

lonelului Slănicenu să coprindă cât mal :în grabă 

întăririle de acolo, şi, spre a'i înlesni împlinirea 

acestei trebuințe strategice, îi -trămite,. ia 5 ale 
lunei, de pe malul Iskerului, din Mahaleta, o bri: , 

gadă de Roşiori români, comandată * de. colonelul 

Victor Creţenu, având drept capi de regimente 

pe locotenenţil-coloneli Kirițescu şi Alexandrescu; 

brigada. e secundată de o baterie călăreţă cu şsse 

tunuri Krupp, subt. ordinele căpitanului Epites, 

precum şi de un regiment de Ulani ruşi, cu, alte 

patru mai mici tunuri. 

Tâte. aceste trupe ad drept. căpetenie p pe. „ge: 

ap
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neralul baron Meyendorff, adiutant al împăratului 
Alexandru. | rata 

„Pe când acâstă divisiune de cavalerie, în 
mare parte român6scă, sosesce. în dioa de 6 no- 
emvrie, pe. la orele .2 dupe amiâdi, la satul Bu- 
covița, depărtat cu vreo patru kilometri la sud- 
vest de Rahova, tot corpul de oştire al - colone- 
lului Slănie6nu vine, în acelaşi qi, de poposesce 
sâra la satul Selanoviţa, situat cam: la . aceiaşi 
distanţă, în partea, sud-ostică a forturilor turcesci. 

Pe dată se stabilesce comunicaţiunea între 
âmbele oştiri cooperătâre; prin regimentul al. [[ea 
de Călăraşi, care -formză. un. lang între avan- 
posturile de la, Bucoviţa, şi cele de la Selanoviţa. 
Tot atunci, colonelul Slănicânu despică din oşti- 
rile sale o mare parte din batalionul: de. :Doro- 
banţi :Mehedinţeni, comandată de maiorul : Mate- 
escu şi'i itrâmite ca să întărâscă divisiunea de ca- 
valerie tăbărită despre apus. ... ... 
"** -Închipuiţi-vă. acum, domnilor,. că la: centrul 
„Posiţiunii, în paralel :.cu: Dunărea .se înalţă cul- 
mea,..în- dosul căria, e clădită. Rahova ;. iar -pe:a- 
cea culme, care domină tâtă împrejurimea, -Tur- 
cil-aii, la mijloc o cetăţute de pământ cu întreite | 
Şanţuri şi cu întărituri interidre ; despre occi- 
dent este: o altă cetățule: mai" mică, urită -prin 
şanţuri . late sei ; căi acoperite, .cu cetăţula : cea 
mare; în partea despre răsărit ei maj posedă o 
tabie si: redută simplă, precum. şi deosebite va-



LUAREA RAHOVEI 531 

luri de: apărare,. ridicate în diferite direcţiuni pe 

acea muche, mai mult lungă decât lată,....!: - 
| În-partea stângă, d6lurile se întindă, scăpă- 

tând din .ce în ce.mai mult penă dincolo desa: 

tul Selanoviţa; unde a: tăbărit; 6stea venită de la 

Ghighiii.. Dar, între. acel .mare sat şi muchea în- 

tărită mai-este o piedică -naturală .destul de pri- 

mejdi6să, adică o văgăună s6i mâncătură de 

pământ, în fundul căria se afla cătunul Lescovăţu, 

şi care răspunde da dreptul în malul Dunării 

ce acolo se încovâie :răpede spre aniedă-di..: | 

- Drept în .faga- muchei cu: întăriturile, se. des- 

tinde în pied -oblu şi prelungit „::un- tărâm undu-. 

los; ca o pândă 'sbârcită-de cute. 1 -.: 

.- La, apus de acest lat poverniş,: care nu .mM& 

s6ră mai pugin de vre o 7000 “metri în 'lărgime, 

curge periul Skitul, cu: maluri ripâse şi cu fund 

mocirlos;. iar „la. un kilometru de dinsul şerpulesce 

Ogostul ,..mai larg. dar mai lesne de străbătut, 

căci: malurile :îi- sunt 'şese. şi matca pietrâsă.: ..:. 

Satul Bucoviţa stă pe malul dreptal Skitului, 

rezimat de un d6l,.:care se prelungesce ; cu. felu- 

rite undulaţiuni până la marginea - Dunării.:. Aci, 

drept în faqă cu gura: Jiului, locul: d'a stânga. 

Skitului este împodobit cu :0 Gdumbravă, d'asupra 

căria, se înalţă . pe o muche, ruina. unui turn 

antic de clădire romană.: Da. aci în jos, spre Ra- 

hova, şi în sus,: până -pe. lungă cetăţuia, cea, mică
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dupe crestă, se aşternii viile care împresâră tot orăşelul. 3 
” Între'ruina “turnului roman şi satul Bucoviţa, 

există: un pod de pistiă peste apa Skitului, şi de 
acolo, calea se abate spre mi€dă-di, trece prin vad Ogostul, în faca cătunului românesc Herleţul şi 
se îndrepteză, - d'a, lungul unui d6l ce domină, 
lunca pădur6să Şi mlăştin6să a, Dunării, până la, 
satul Cotuzlui, mergând. în direcţiunea, „Palancei 
şi a Vidinului. | , Pr6 multe, nume de locui! îmi: veţi dice pote... Scuza, mea este-că n'am spus mai multe nume, decât voiu. fi silit. să povestesc fapte. Înţelegerile între comandanții ambelor divi- siuni sunt, astfel luate ca, a doua di la 7 noem- vrie,. oştirea din flancul drept, cea. despre Skit şi Ogost, să; simuleze de diminsţa, un atac asupra cetățuiei celei mici, pentru ca, în acestă vreme, corpul din stânga, cel despre Selanoviţa, să pâtă înainta maj cu temetu în contra fortului principal, Întadevăr, pe.-la 9 ore diminsța, bateriile călăreţe dupe dâlurile Bucoviţei începii a împroșca întăriturile turcesci; escadrâne de Roşiori se răsi- pesci prin tâte- imprejmuirile 'ca să facă, recung:. sceri, şi batalionul de Dorobanţi Mehedinţeni aştsptă ascuns într'o vale, ca să 1 vină şi lui rOndul de a, ataca cetăţuia cea mică. : __ De partea cea-l-altă, colonelul Slinicânu a dispus bateriile sale de duoă-deci şi ducă de tu-



LUAREA R P AHOVEI 583 

nuri, la o distanţă ca -de 2000 metri: drept; în 

frontul posiţiunilor turcescă :şi, mal nainte cu 
acestă, artilerie să fie aşedată în baterie, Turcii 
salută recunâscerea facută de statul-major româ- 
nesc, asvârlindu'i pe d'asupra capetelor mai multe 

obuzuri care, prin şuleratul' lor lung şi ascuţit 
parii a vesti că meterezele turcesci aii să: dea de 

muncă grea în acea di, pe agresorii lor. 
Dar duoă-decă şi: duoă- de guri tunătâre ale 

n6stre din vale şi alte şâse despre d6lul Bucovi- 
ței începi îndată a urla cu turbare, stropind: cu 

foc şi cu fer muchea, semâță a inamicului. 
În timpul acesta, bataliânele pedestre, dispuse 

în' ordine de bătaie, înaintâză pe slurile:âin flan: 
„cul stâng al Purcilor. Comandantul, rechiămând 

în sufletele încordate ale ostuşilor faptele de glo- 

rie, săverşite tot: în aceste locuri de străbu- 

nii lor cu 275 ani mai nainte, a, regulat rondul 

trupelor, alegând batalionul de Muscel ca să. for- 

meze' avangarda şi să mergă cel d'ântei la atac. 

"În mijlocul strigătelor e Trăiască România ! 

repeţite de t6tă oştirea, malorul Giurescu îşi 

înălță, vesel sabia în sus, mulţumind cu entusiam. . 

colonelului că a deferit lui şi Muscelenilor săi, 

acâstă on6re. | Ia 
În acelaş moment o' bombă. de ale.inamicu- 

lui vine posomorită, să se îngrope.- în'. pământ, 

aprâpe de dînsul. Cel de faqă încreţesci sprincena, 

ca la un' semn; răi. El ânsă: „De este să mor
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astădi, —' dice, — sunt încredinţat că - patria va 
purta grijă de soţia şi de trei copilaşă. al mei!“ 
şi se pornesce iute, cu pas hotărit, el mai ântâi, 
în fruntea batalionului său. Se 

- Îndată-după dînsul umblă, nu mai pucin. de- 
terminată, compania din al V]lea regiment de 
Bucuresceni, Yar preste t6tă -acâstă sprintenă 
avangardă, căpetenie este matorul lene. | 

Cele-l-alte trupe vinii cu. patru sute de paşi 
mai în urmă. Locotenentul-colonel Măldărescu co- 
mandă rezerva, o m 

Cu: mers răpede. străbatii Dorobanţi! dâlurile 
până la valea surpată, de. la „Lescovăţ, ŞI, Scobo- 
rind'0. numaj într'0 clipă, ei se grăbesc. ao sui 
de. partea cea-l-altă, acăţându-se pe alocur€ şi cu 
mânile. de. scorburile ei,. ca să ajungă, mai . curând 
pe culme. şi șă dea piept cu inamicul. , 
Acolo, mici grupe. de: tiraliori, ca. o spuză 

de norişori, se desprind îndată, din puhoiul. cel 
îndesat al columnelor înglotate,; ele se reslățescia. 
pe tot plaiul deluros, -ochind cu focuri răsipite 
pe Turcii dintro mică tabără, ce sta. dincâci de 

„reduta, orientaăl, către care ai noştri tindi mai:cu: 
s6mă de o.cam dată. .: | e 

Abi6 ei se arată pe cel mai de sus poverniş 
al crestei, şi Turcii din tabără o rupă la fugă, ca 
să. se retragă şi dinşii în redută. | ae 

Dar Dorobanţii noştri, «atraşi ca de magnetul 
Tăsboirii în urmărirea . fugarilor, nu întârdie a: se
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răpedi. asupra, tabiei, .şi. avântul lor este aşa de 

semeţ, aşa de: hotărit, aşa. de - îndemânatic încât 

Turcii, dupe o: luptă de o oră şi jumstate, şi de 

astă dată nu se mai socotescii'siguri din dosul 

unul simplu rOnd de şanţuri.; Cel mai mulţi alergă 

să se închidă în cetăţuia, principală, de. unde le 

vine mal lesne a trage într'ai noştri, pe d'asupra 

unui: întreit şir. de. metereze.. | | 

___Pe la 3:ore dupe amisdi, luptătorii români 

coprinsese reduta.din stânga, şi acum dintr'insa, 

ei cată a, slăbi :puterile Nizamilor, concentraţă în - 

fortul de căpetenie. ... ... e 

_: Cam pe.la aceiaş oră, -o parte din' batalionul 

de Mehedinţi: de: la. flancul drept, ocrotită de fo- 

curile artileriei călăreţe care se apropiase ca de 

1400 metri de fortul cel :mic, ese din. ascunqăto- 

rea sa, trece „prin viile ce o desparti de acel fort 

“şi încârcă cu. vig6re al ataca; dar, la cele dWân- 

ti împuşcături,: comandantul . Mateescu cade ră- 

pit de un glonţ .ce-'].atinge în genuchiu. 

:...: Acâstă nenorocire -aduce .un moment de în-. 

duoi6lă de care. Turcii profită spre a'şi. înteţi fo- 

curile: şi companiile românescă, lipsite de şeful 

lor,. se retragă: în. vii, urmând a zădări prin îm- 

puşcături: pe. apărătorii .cetăţutei de la margine. 

Dar, de cealaltă parte, spre.răsărit, lupta, se 

„_ încleştase acum crâncenă şi stăruitâre|! 

-- Dorobanţi din: avangardă, . care fusese me- 

reii întăriți cu companii prâspete din reserve, esii
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de pretutindeni din şanţuri, din dosul valurilor. Şi 
al întăriturilor turcesci, pe care ei 'şi le însuşise 
prin vitejia lor, şi cată a se apropia până lu 100, 
pent la 60 şi: până la 40 de paşi de fortul cel 
mare, de pe ale cărui basti6ne glânţele. răpăiescit 
mal îndesate de cum sunt 6menii noştri înglotaţi. 

Dâcă un. minunat instinct de apărare n'ar 
pov&ţui pe ostaşi! noştri ca să înşele glânţele 
inamicilor, prin măiestrita, lor răsipire, prin iu- 
ţela lor în mişcări, prin iniţiativa sprintenă şi in- 
teligentă a fie-căruia din ei în parte, negreşit 'că; 
am fi avut pretutindeni, în faca, păreţilor -ucig& 
tori ai tăbiilor turcesci, pierderi cu mult: mai în- | 
semnate decât, cele ce a încercat armata româ-: 
n6scă. - 

Chiar în acest atac al întăririlor de la Ra- 
hova, — atac în care nuo'ore da rândul, ne: 
băuţi, nemâncaţi, de diminsţa, şi până în n6pte, 
maj toță Dorobanţii celor patru batali6ne  aii se- 
cat gentele lor de întrega provisiune de cartuşe, 

-trăgend cu o nespusă învierşunare, şi mai ades6 
„de pe câmp neted, în contra viclenilor Nizami, 
acoperiţi cu ner&sbătutele lor brazde de pământ, 
—chiar în acâstă qi de luptă, adevărat vitejscă,; 
sa putut constata, cu: mirare că, morţii şi răniții 
aii fost mai numeroşi la împresuraţă decat la îm- 
presurători. o. 
Şi cu tote acestea, viscolul de bătălie: încin-



LUAREA RAHOVEI 587 

sese. cu. nesăţi6să furie pe toţi d'a rondul, în şi- 
rurile  românesci. 

Dorobanţii de Muscel şi de Ilfov, puşeărină 
şi puşcăriți fără, preget despre unghiul bastionu- 
lui apusan, Jar cei. din. judegele înfrăţite ale Mil- 
covului, Putna şi RoOmnicul, trăgând mereii în 
contra unui parapet mai mneridional, care şi el 
le ştirbesce rândurile, formeză împreună, pe la- 
turea. stângă a. fortului, un larg semicerc de 
arme: ce scapără: şi schintei6ză fără de încetare. 
Companiile de Dorobanţă: din: :Mehedinţi şi Sucâva, 
le înlesnesci schimburile, ca trupe: de sprijinire. 

Toţi susţinii lupta cu o înfocată întăritare ce 

nu 1] face totuşi a, se abate întru nimic de la, 
regulata îndeplinire a mişcărilor tactice. 

Armaţi mai toţi cu pusci de sistem Krynka, 

recruţii noştri cari ai venit în mare parte la 
răsboiu cu mintenele şi cu sucmanele lor ţără- | 
nesci, cutâză u păşi fără sfiielă sub bătaia cu mult 
mai lungă şi mai sigură a» ţevilor Martini mâ- 

nuite de Nizami; fără de şovăiri, fără de înspăi-. 
mântare, îndemânatici. şi inimoşi, . ca şi .când arii 

fi: vechi oşteni încercaţi, ei înainteză şi se napo- 
Yescii în regulă, de pre semnalurile date, şi numai 
fiorul vărsat în trup de plumbul ucigaș, silesce 

pe câte unul aşi părăsi cu durere datoriile . sale 

ostăşesci. 
AY dice, vădena « cu câtă precisiune, cu cată 

hotărire se alternă Și se împrospăteză merei li-
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niile. împrăştiate şi tare “primejduite : ale tiraliori- 
“lor, Că ei îşi fact deprinderile lor militare .pe câm- 
pul de manevre, cu acea: deosebire numai că, toţi 
simţi cum că ochiul ce'i trece acum în revistă și 
le: pândesce greşelile este chiar clipirea încruntată' 
a morţii, iar r&splata,. ce'i aşteptă e viaţa, e'on6- 
rea, e libertatea, e gloria! a 

Malorul. Giurescu, îndemnând. pe soldaţii săi, 
chiar: pe liniele- cele mai. înaintate ale tiraliorilor 
cade, cel d'ântâi dintre: şefi, lovit drept în frunte 
de un glonţ, şi încunună Viaţa sa de vrednic os-: 
taş cu o-mârte de eroi. Dia 

Călcând pe urmele lui, -matorul lene, nerăb-: 
dător de a ved6 cu ochii dca lovescii “drept, la 
țintă focurile ce companiile sale îndreptâză - asu.-. 
pra, duşmanilor din. dosul unui -val de: pământ 
transformat în pripă; de soldaţii săi, vitezul: ba- 
ca6n maiorul lene sare în picidre: asupra: para 
rapetului, expunându'şi nesocotit viața sa.. Un ser-: 
gent, speriat de așa, cutezare,. îl trage răpede în 
şanţ; dar el se întârce îndată: la postul. săi de 
observare, 'de unde. la: moment. Şi. cade,' străpuns. 
d'a, curmedişul în piept şi în' umăr: de un glonţ 
ucig&tor. — „Înainte, copii!. Daţi de tot!“ şoptesce. 
el răsturnat; în sânge: şi proptit: pe'sergentul ce'] 

“Susţine, rostind âncă -la ;câsul morţii, mendrul viers de răsboire al străbunilor noştri, .... 
a Locotenenţii "Nic. "Radovici şi” Pav. : Bordânu 

fu 7 
i
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cadii şi ei morţi la: posturile lor, de-a-rondul cu 
„vre o sută de voinici soldaţi. A 

-- + Dar altora, mal“ numeroşi, sârta răsbotului 

se: mulţmesce; a le răsplăti bărbăţia lor. numai 
cu răni. si a i „i , 

-.. Sublocotenentul . Spiroiu,. cu sângele :curgân- 

du şir6le .pe obraz, îşi. păstrâză până la sfârşit 

locul. săi în rondurile.columnăi.:: , 

Locotenentul-colonel -Măldărescu, luând -co- 

manda. întregci linii de atac, dupe. mortea, maio- 

rilor . Jene; şi Giurescu, :'îşi. simte. de o'dată slă- 

Dind sub dînsul.amândout pică6rele,. pătrunse fără 

„de veste de un glonţ. Lungit în patul pe care îl 

ducii la ambulanţă, el trece: pe' Ginaint6 colonelu- 

lui Slănicânu,. opresce pe.brancardieri şi, pe când 

„ face şefului. .raport despre cela ce 'se petrece în 

fruntea: bătăii,: un alt glonţ, şuierând -pe lângă 

dînşii. se înfige în stinghia de lemn a patului. Dar . 

acum nimeni nu se mai tulbură de asenienea mă- 

runţişuri.. . e) 

Maiorul .Burilânu şi căpitanul Chivu, pe când 

comandat călare batali6ne,. simtii caii ucişi sub 

dinşii şi îşi urmeză funcțiunile pe.jos. - - „. 

“Inul: dupe altul, ati. dispărut din vedere 

oștilor, —: morţi, răniţi  s6i rămaşi pe jos — maj 

toţi şefii de prigade şi de batali6ne. ..: 

- "Prupele ânsă tragi mereih cu îndârjită mânie a- 

supra parapetelor. ce le ascundii.pe dușmani: -Pre-
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cum zmeil din poveşti, vitejii Noşțri Curcani se bati amarnic cu Pămentul. 
“Ca să sprijine mai tare o luptă aşa de pu- Gin dreptă şi nepotrivită pentru pedestrimea n6- stră, comandantul ordonă ca două din bateriile de tunuri ce lucrezi. în frontul posiţiunilor tur. cesci, să fie-suite în grabă pe muchea dâlulut, spre a isbi şi din lature fortul principal. Învin- g6nd atunci tâte greutăţile suişului, tunurile că- pitanilor Calenderu şi Borănescu isbutescii a se a. - şeda în dosul trupelor luptătore, pe nisce valuri părăsite de inamic, şi de acolo începi a fulgera cetăţuia,. | 
Dar Turcii: nu pregetă, de .a le răspunde, vă- tămând câţi-va. 6meni Şi cal din artileria nâstră. Cat de iuți şi de stăruitâre sunt împroşcă- turile agresorilor, care de sigur nu cadă tote în sec, ele totuşi nu faci a, scăd6 în mod simţitor, îndărătnicia cu care se apără inamicul. 
Prin vârtejurile de fum ale aprigei puşcăriri, se :zăresce comandantul Turcilor, un miralau că- lare pe un cal alb, alergând de la un fort la cel- alt, mutând mereii din loc cele trei tunuri cu care el întreţine focul pe 'puntele cele mal pri- mejduite,. îndemnând, îmboldina pe al săi cu o deosebită energie, 

: Întrun moment, al noştri îl credă mort, căci îl v&âi cufundându-se de o dată; dar pe semne,
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numai calul lui cel alb a fost rânit; căci reșis- 

tenţa forturilor urmeză. cu aceiaşi înviergunare. 
— „Încerca, se-va acum un asalt general în 

contra fortului celui mare? . ; 

„Sunt trei rânduri de şanţuri şi fie-care din 

ele ne pote costa tot atâţi Gmeni câţi ai perit, 

— mai ades6 fără de vre o ispravă. hotăritâre, — 

dinaint6 redutelor de la Griviţa. 
— „Cuteza-va să sacrifice fără cruţare pe 

toți cei trei mii de Dorobanţă, ce “i ai fost în- 

credințaţă ? | | | 

„Şi apol este 6re convins că va obţine un 

succes deplin, acum când ora e târdie, trupele 

ostenite, retragerea primejduită prin rovinele de 

la Lescovăţ; cânâ muniţiunile începi a lipsi, iar 

prenouirea lor este cu neputinţă, de -6re-ce co- 

lumna de muniţiuni a fost împiedecată la trecerea 

ei printi”un sat. părăsit de Turci, căruia Bulgarii 

îl dase. foc. a : Ma 

— „De pre basti6nele şi de pre curtinele for- 

tului lor şi cu armele perfecţionate, fie-care puş: 

caş turc :pâte secera cu înlesnire, la un asalt, 

cel pucin cinci, şese agresori, şi în amândouă 

forturile de la Rahova potii fi ca la vre o 2000 

de Nizami, cari, de 'când ai slăbit focurile în 

contra, cetăţuiei de ia, flancul ârept, pari a se fi 

grămădit cu toţii pe parapetele celei centrale. ' 

„Ânsă, patru mii de Nizam!, în, redutele de 

la Gorni-Dubnik aii doborit în șanțurile lor peste
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12,000. soldaţi ruşi - din garda imperială, . mai 
nainte ca cet-l-alţă 28,000 ce mai r&mâneaii gene- 
ralului Gurko, să fi putut pătrunde în interiorul 
redute!!). Şi aci, abi6 dâcă ar fi cate duor de al 
noştri de dat în prada, fie-căria Gin țevile- ce "1 
pândescii de pe crestele fortului... PIE: 

„— „lerta-mă-va vre o dată consciința, .... Yer- 
- ta-m&-va părintele oştirei şi al poporuluY românesc, 
Domnitorul nostru, carele a recomandat să se 
cruțe. viaţa Gmenilor,.... Yerta-mă-va, chiar de- 
şerta şi mult-înduol6sa fală -a unui succes atât - 
de scump dobânâit,.,.. pentru o faptă aşa de 
cutezătore,.... aşa de nesocotită?4._— .. 

„Asemenea gânduri turburati negreşit pe co- 
mandantul 6stei românesci, pe când el, rămas a. 
prâpe singur spre a dirige mişcările columnelor. 

„1 Oştile rusescl care, la 12 'Octomvrie, ati atacat fortul de 
pământ şi duoă mici redute de la Gorni-Dubnik, în care se 
aflaii ca la 4,000 Turci cu patru tunuri, eraii compuse din 36 
batali6ne pedestrime din garda imperială, 27 scadrâne de ca- 
valerie şi 112 tunuri, Un alt corp de 3 scadrâne, printre care 
se număra și cavaleria de Roșiori şi Călărașt români, cu 7 ba- 
tali6ne de pedestrime și 3 tunuri, opera în acelaș timp o diver- 
Siune asupra întăririlor. învecinate de la Dolni-Dubnik, pentru 
ca garnizâna turcâscă de aci să nu mergă în ajutorul cele! din 
Gorni-Dubnik. Cu tâte acestea, Ruși! n'aii luat cu asalt în acea 
di, perdând 4,000 morţi şi 8,000 răniţi, decât redutele cele micY; 
Tar către seră, garnizâna din fort s'a predat de sineşi, simţindu- 
se înconjurată de o armată ce se urca âncă la numărul: consi- 
derabil de 28,000 '6ment, : ta
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de atac, îşi alesese loc pentru sine şi pentru 

statul său. major, drept în mijlocui luptătorilor, 
în 20na, cea, mai pericol6să a glonţelor. 

Şi "ntr'adevăr, alături cu şeful, locotenentul- 

colonel Rosetti priimesce în mantela ce era în- 

chikiată pe dinsul, un glonţ care "1 găuresce nu- 
mal haina. Alt glonţ, turcesc, mai grosolan în 

glumele sale, vine să dea în trâcăt o sărutare pe 
buza tânărului sub-locotenent Ghica, nepot al 

vrednicului Domn moldovân Grigorie-Vodă Ghica; 

dar junele vo!nic. sculpă jos duoi dinţi din gură 

și, fără chiar a, Gescăleca, îşi urmeză serviciul săi 

de ordonanţă, cu batista la buze. . - 

Apoi locotenenlul-colonel Dimitrescu, şeful de 

stat-major, voind să încalece ca, să mârgă să în- 

drepteze direcţiunea tunurilor la. una din cele două 

baterii ce, în cursul bătăliei, se transportase d'a- 

supra plaiului, Dimitrescu este silit să se ducă 

pe jos, căci calul săi cade rănit, tocmaă când el 

îşi pusese piciorul în scară. | | | 

Ordonanţele pornite de la posturile de Roşi- 

ori şi de la bateriile călăreţe: din flancul drept, 

abl6 cuteză să pătrundă sub grindina de projectile, 

în mijlocul căria se vede  mişcându-se mica, es- 

cortă a şefului ce însuşi conduce lupta; iar Ca- 

lăraşii cari portă ordinele. sale - scrise pe. la dife- 

vitele punturi ale câmpului de bătaie, sunt, chiar 

de 1a plecare, expuşi a culege în sin vre un, glonţ 

popritor. . i 

TUL. 25,652 „38
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De aceia, unul dintr'înşii căruia la un moment 

de groznică înteţire a, focurilor-turcesci, colonelul 
îi impune' straşnic ca nu cum-va, să paţă ceva 

în cale, descalecă în pripă, îşi face-trei cruci -şi: 

plâcă fugind dabuşele ca un dihor, pitulându-se 

astfel pe sub vijiitul puscelor inamice. Tot ast: 
fel se 'nt6rce el iute cu sarcina'i îndeplinită ; dar 

răsuflarea i s'a oprit în piept şi, cădând jos de 

obos6lă, el numai cu mâna pâte să arate răspun: 

sul, asuns sub cureaua de la brâă. 

Dar, ce să mai spuiu, domnilor! T6tă 6stea 
stă acum sub plâia glânțelor. Uitase toți primej- 

dia şi nu mai sciaii a'şi da sema despre dinsa; 
li se părea dâră sbârniit supărător de trîntori, 

şuieratul plumbului ce cădea de tâte părţile în 

jurul lor. Nici mai căta vre unul în sus ca să 

vedă unde are să plesn6scă în senin şrapnelele 
fumegâse cu grindină omoritâre şi unde se vorii 
mai sparge obuzurile, făcând prOşcă, împreju- 
rul lor. 

„Priveghind lupta chiar in sînul ei,“ — îmi 
spunea un amic, de soiul s&ii şi până în ajunul 

răsboiului simplu ciocoiu particularnic, cum dică 
civililor soldaţii noştri, dar carele călare şi cu con- 
delul în mână a servit acolo neîntrerupt ca ofi- 

cer de ordonanţă, — „ajunsesem cu toţii să ne 
neprindem destul 'de binişor cu acel poznaş con- 

cert de fiuierături mârşave şi de pocnete ului- 
“iâre; şi cu tâte că nu mă dai de fel drept.un
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vitez, aşa tare mă serbedisem de acea tâcă în-. ' 

drăcită, încât. mă pot -jura că am stat: tâtă 
dioa în mijlocul focurilor, nu cu inima, ci cu 

qigareta în, dinţi.. Fumul îmi ţinea de fome,. de 

frig şi de frică. De atunci m'am şi putut încre- 
dința că la om se tocesce în răbdări chiar şi 

simţul de proprie conservare, când pe câmpul -- 
de bătălie vede mereii mârtea .r&sgâiată .trăgân- 

du'şi fără milă danţul prin vecini“. | 

Dâca asemenea simţiri încârcă, domnilor, sub 
bătaia gl6nţelor, cei cari nu ini în mâni arma 

răsbunătâre, apoi lesne se înțelege cu ce juţelă 

şi cu ce îndârjire le vine a se întrece la răspun- 

sură, celor -cari ali cu ce răspunde. De aceia, 

schimbul de focuri a stat, în acea qi, merei viii, 

întăritat, arţăgos, cumplit. pe platurile Rahovei; 

puşcaşi şi tunari, de o parte ca şi de alia, ai 

tras neîncetat, ai tras fără cruţare.. Voinicil cu 

sufletele aprinse, cu vinele încleştate în luptă, ati 

dat pe morte, aii dat de tot! | 

Bateriile din tote părţile au. mugit fOră în- 

cetare t6tă dioa, însoqite mere de puşcărirea, 

când -pripită , când mai rară, a focurilor de ti- . 

raliori. | E cae 
Acest sgomot infernal se aude acum de vre 

o şâpte ore, vuind. fără; curmare de pe cresta şi 

"dupe povârnişul meridional al dâslurilor Rahovei. 

Dunărea, îi :pârtă răsunetul până departe, departe 

la Celem şi la Măgurele. Dar dincolo peste rii, 

38*
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el. deşteptă şi glasul tunurilor românesc din Be- 
chet, care începii a'şi asvârli şi ele bombele în 
oraşul năpustit al Rahovei şi chiar pe d'asupra 
lui, pe culmele cele. coprinse “de oștile răsboitâre. 

La Rahova, în adevăr, locuitorii bulgari, pi- 
tiţă în casele lor, aşteptă cu temere resultatul ace- 
stei lupte prelungite, cutezând abi6 să întrebe 
despre cele ce se petrecea d'asupra capului lor, 
pe Roşiorii şi pe Călăraşii, ce din când în când 
se trămitii de cela parte, spre a vede dâca nu 
cum-va malul opus ar pute fi de un sprijin mat 
folositor. 

Din nenorocire, câte-va deşerte loviri în oraş 
şi pe câmp - fură, singurul ajutor ce veni în acea, 
di de dincolo de Dunăre, şi negreşit că mult mai 
de lipsă ar fi fiost companielor care atacase for- 
tul despre apus, o întărire de vre o trei patru 
sute de milițieni ce se aşteptaii să fie trămişi la. 
gura Skitului, sub conducerea, maiorului Obedânu. 

Astfel ânsă cum se petrece întregă dioa, în 
frământările unei lupte obstinate, fără de succes 
definitiv pentru nici-una din părță, numai viind 
n6ptea, se putură potoli cu încetul focurile. În- 
tunericul singur putu face pe toță să'şi -aducă, 
aminte că ori ce luptă trebuie să aibă un sfârşit. 
Atunci, pentru ântâiași dată, resimţiră toţi oste- 
nsla unei dile fără de susţinere materială. 

Datoriile către morţi şi răniţă fură ânsă în-
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deplinite, mai nainte de a intra oștirea în posi. 

ţiunile sale de n6pte. 

Când merseră să ridice cadavrul lui Giurescu, 
alături cu dînsul zăcea cânele săii, care] î însoţise 
pretutindeni. "Bietul animal, v&d6nd pe stăpânul 
săii cădut cu faca, sângerată, se apropiase de din- 

sul ca să”i ştârgă sângele cu. limba, dar îndată. 
un alt glonţ ucise tot acolo Şi pe credinciosul 
câne al soldatului. 

Mai este Gre trebuinţă, dupe tâte amtnun- 
tele ce v'am presentat asupra acestei eroice dar 

nehotăritâre lupte, să vă descriu sub. ce triste 
şi descuragiătâre impresiuni s'a, petrecut nâptea 

urmitâre ? 

Oştile, sleite de puteri prin acea încordare, 

ueindestulată în cursul unei dile întregi, aveab 

nare nevoie de odihnă, de întremare, . de muni- 

ţinni. Tote acestea li se deteră, atât.în avan- 

posturile ae d'asupra Lescovăţului, „cât şi în ta- 

b&ra, principală de la Selanoviţa. 

Asemeni şi brigada, de cavalerie, ţinută, tota 

dioa în aspră şi activă veghiere, se retrase în 

bivoacurile sale de la Bucovita. 

A duoa qi, la 8 noemvrie, nu se ficură alte | 

mișcări decât Gre-care recunsceri din colo de O- 

gost,. executate de către un escadron de Roşiori, 

carele captură câte-va care de provisiuni, desti- 

nate oştilor turcesci din Rahova. 

Ni se asigură că, în partea despre răstrit, 

.
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unde locul e închis şi .mai pugin expus la vân: 
turile de pe Dunăre, câța cea mai. de6să a dom- 

„nit tâtă dioa, astfel încât, şi voind, ar fi fost 

peste putinţă pedestrimil să, ma: încerce „odată 

atacul din ajun. Dai 
Târdiu către sâră s'a mai limpegit atmos- 

fera. Atunci garnizâna, din forturi a putut vede 

oștile despre Lescovă şi Selanoviţa, rOnduite ast- 

fel încât ea bănui negreşit că ai de gând a se 

strămuta, şi dînsele pe malurile Skitului şi Ogos- 
tului, spre avi tăia ori ce retragere in direcţiunea, 
Arcerului, Lomului şi Vidinului. 

E probabil că subt impresiunea unei aseme- 
nea temeri, aii luat Turcii hotărirea, de a părăsi 

Iute, pe furiş şi în intunericul nopţii posiţiunile lor. 
Despre acâstă decisiune ânsă n'a resuflat altă 

scire decâţ informaţiunea ce aii dat generalului. 

„ Meyendorfi posturile de Călăraşi, cum că o mică 

câtă de tunari se coborise către sâră, călări, 'din 

forturi ca, să cerceteze mişcările împresurătorilor, 

şi apoi âncă scirea ce priimi tot către s6ră, de 

la un bulgar, colonelul Slănicânu, „că Turcii aii 

trămis un agă în.Rahova ca.si le adune câteva 
„care pentru răniță. - i 

Bănuisla despre o fugă nopturnă îndemnă pe 
generalul rus a ordona, să se dispună posturi de 
călăreță şi de. pedestrime în diferitele punturi 
practicabile ale Skitului şi Ogostului; tar pe co- 

„_lonelul român îl povăţui” a pregăti un despărţă-
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mânt de oştire pedsstră şi de tunuri, care la, cas 

de trebuință, să mârgă a întări trupele de la Skit. 

Înţelepte erah aceste prevederi şi bune aceste 

pregătiri; dar nimeni nu s'a putut gândi că Tur. . 

cilor le va veni un ajutor, pe care nu este dat 

nici celor mal dibaci strategică a'1 răsipi. | 

Acest ajutor, domnilor, a fost câţa, o ade- 

vărată câţă de noemvrie pe Dunăre, o câţă de 

acelea, care ţinii une-ori vapsrele câte tei şi pa- 

tru dile pironite la câte un mal fâră de adăpost. 

Mahomet a avut de astă dată trecere la ve- 

chiul dei al Dacilor, la unchiaşul Danubiă, ca: 

rele, posomorit şi ponivos, 'Și a înfăşurat tot cul: 

cuşul într'o piclă, îndesată. o. . 

Profitând cu dibăcia desperării de acestă fa- 

v6re a 'deilor păgânesci, Turcii ai început, pe la 

mijlocul. nopţii, să tragă, focuri rari de pe bas- 

tiânele lor. din. stînga şi din facă, ca să atragă 

atenţiunea mai cu s6mă în acele părţi ; în vre- 

mea acâsta, gl6ta lor, sciind bine că nu va găsi 

liber podul de pe Skit, unde strejuia,. bstalionul 

Dorobanţilor mehedințeni, comandat acum de că- 

pitanul - Merişescu ; gl6ta, qic, alese pe tăcute 

un loc pe Skit, cu. mult mal jos de pod, şi fi- 

ind-că malurile riurilor sunt pe acolo nalte. şi 

drepte ca păreţii unui şanţ, adânc de duo! şi trei 

metri şi larg ca de dece până la duoi-spre-dece 

metri, iar fundul gârli e norofos şi cu grei prac- 

ticabil, ei aruncară cu grab în apă, saci, saltele,
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corturi, bagagie, tot ce găsiră Şi adusese cu din- 
şi, spre a'şi face astfel o trecătâre. Pe acel mâle 
Şi tăcut zăgaz se strecurară, binişor şi fără Sg0- 
mot, cei mai, mulţi soldaţi validi a! garniznei, 
luând cu sine, despulate de ori ce greutăţi” acce- 
sotii, cele două sâii trei tunuri, care le servise 
la apărare în cetăţul. 

E probabil că acestă fugă, aşa bine secun.- 
dată, de opăcirile atmosferei, se şi operase în mare 
parte, când, pe la trei ore din n6pte, o despăr: țire din garnizâna turcscă, rămasă în urmă spre 
a ocroti carele cu bagagie, cu muniţiuni, cu ră- niţi şi chiar ches6nele tunurilor, se presentă la 
pod, cercând a “şi face trecere, prin r&sbaterea companiilor nâstre de Dorobanţi, - | 

Acestea, ânsă sciură a li se împotrivi cu băr- 
băţie; o luptă de vre o trei ore se încinse acolo, pe întunericul nopţii şi al ceţei, împuşcând unii unii întralții, mai mult de pre aud decâv pe ochite. Mă 

Totuşi, podul rămase închis fugarilor turci, 
pe cari "i poprise în loc păretele viii format de Dorobanţi noştri. - i 

„Pe Roşiori îi vestesce despre acâstă luptă puşcărirea, ce se aude în depărtare, precum Şi tropotele unei cete de cat ay Ulanilor ruşi de la strejile înaintate, cari, Ssperiindu-se în întuneric - de- primele detunături, îşi rupsese căpestrele Şi sosesc în fuga mare . până în bivoacul românesc.
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Dar negura este aşa de orbitâre încât călărimil 

nostre îi stă peste putinţă de a se cerca, măcar 

să apuce înainte pe drumul cel ângust şi brăz- 

dat cu făgaşe şi. cu gloduri, ce şerpuiesce pe ma: 

lul -xîpos al Skitului. 

Abi6 pe la 5 ore diminâa, pateria călăreţi- 

lor, însogită de trei scadrâne, isbutesce a se a: 

şeda pe sprîncâna dâlului. din faca podului, ca să 

ajute prin focurile sale, îndelungata şi vitejesca, 

apărare a pedestrimil. Cur6nd dupe aceia, o parte 

din Roşiori, făc6ndu'şi 10c prin c6ţa alburie, nă- 

vălesce cu iuţelă asupra Purcilor înglotață şi ni: 

micină într'o clipă a lor resistență desperată, în- 

lesnesce luarea în pradă a unei sute trei-deci de 

care cu bagagie, arme şi muniţiuni, a trei che- 

s6ne de: tunuri și a vre o 50, 60 de robiță. 

Dintre apărătorii acestui convolu, mulţi pi- 

case 'sub focurile trase de batalionul căpitanului 

Merişescu ; alţii sub săbiile plotânelor de Roşiori. 

în acea învălmăşâlă, unde pe 'nev&dute ar-! 

sura glânţelor, vârful bafonetelor şi tăişul săbii- 

lor ajungi pe luptători, Turcii, simțindu-se acum 

strinşi de aprope şi f6ră, scăpare, strigaii din r&s- 

puteri : Allah! şi Aman! Ei ducea dorul celor 

cari, de cu n6pte, avusese parte a se furişa, peste 

Skit. 
| 

Toţi. aceia înta”adevăr, — de şi numărul lor nu 

pâte să fi fost mare, căci în diferitele lupte. de 

la 7 şi 9 noemvrie. sa putut constata: că, din
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Gmenii garnizânei perise mal bine de cinci sute, 

— toţi cei ce trecuse apa pe podul lor de aşter- 

nuturi, fugeaii acum spre Cotuzlui,: ocolind prin 

bălțile şi tufişurile luncei, posturile n6stre de la 

Herleţ. : au 

Generalul Meyendorit însciinţase dindi de di- 

mineţă pe colonelul Slănicânu că îşi propune ai 

urmări cu cavaleria sa, îndată ce se va mai lu:- 

mina, de dioă şi că speră a'i prinde pe toţi. | 

Pentru acest sferşit, comandantul brigadei ro- 

mânesci, colonelul Creţânu, a 'trămis cinci din esca.- 

drânele sale, subt ordinile locotenentului-colonel 

Kirițescu, ca să înainteze până la Cotuzlui, hăr- 

ţuind şi robind pe: fugari. | 

Acestă, operaţiune complementară, a .coprin- 

derei Rahovel.se şi începuse cu Gre-care succes 

de către Roşiorii noştri, când ei primiră drept a- 

jutor alte câte-va scadrâne de Ulani ruși veniţi 

pe la Herleţ. .- : 

Colonelul acestora, temându-se ânsă de a o: 

.bosi pr6 tare cail să-şi de anu pre ajunge la 

timp, călare, pe inamicii cari erai pe jos, apoi 

âncă şi tare supărat pe pustia de câţă care nu 

voia de loc să se răsipâscă, 'stătu cât-va timp 

la înduoislă, consultându-se în limba, rusâscă, di-.. 

naintea oficerilor noştri cu un locotenent-colonel . 

ce comanda, bateria călărță a Ruşilor. .Din vorba 

lor.ai noştri nu pricepură.alt-ceva decât alterna- 

tiva, ce e! îşi puseră la sferşit, întrebându-se unul
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pe altul :: Bs nepeas? adică Înainte? s6i Hasaap? 

Înapoi? a 

- Colonelul se hotori pentru ticnitul Hasaas! 

Scadrânele de Roşiori trebuiră să asculte de din- 

sul, ca mai mare la rang; renuncând' dar. cu pă- 

rere de răi la succesul ce le înlesneaii: aşa de 

bine. împrejurările, fură nevoite să. facă. şi ele 

Hasaar. . i Ma 

„_ Negreşit că, în cualitatea sa de bun şi pre- 

vădător aliat, înțeleptul colonel. n'a voit să: mai 

încarce budgetul, aşa de împovărat. al ţărei. nos- 

tre, cu întreţinerea a câtor-va sute: mai mult de 

prisonieri otomani flămând. - a 

Se întârseră dar toţi spre Rahova, unde ca- 

valeria a intrat mai în acelaş timp când colone- - 

Jul Slănicânu se cobora. în oraş. din întăriturile 

rămase acum în mânile ostaşilor. români.. - 

Să nu mal întunecăm bucuria, succesului do- 

bândit, prin descrierea respingătâre a câtor-va ca: 

davre. de bieţi soldați români, ce sai aflat în 

forturi, grâznic batjocoriţi şi măcelăriți. de Niza- 

mii otomani, cari "i prinsese, pâte numai răniți, 

în bătălia, de la 7, Şi cu ataganul le crestase a- 

dâne semnul crucii pe. piept şi pe pântece. Atât 

numai să spunem că, la. Rahova ca pretutin- 

deni în acestă campanie, s'a dovedit că în răs- 

boiu ostaşul turc, fie Nizam ori Başibuzuc, fie 

Seid ori Paşă, rămâne purur6 o firă, sălbatică,
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un lup turbat, ce nu'şi schimbă năravul, de: o 
dată cu părul, 

„. Rahova eră acum a n6stră. Roşiorii şi Do- 
robanţii împlântase pe bastiGnele forturilor ei 

stâgul cu -tiei colori al României. T 

Dinqi de dimin6ţă însă, pe la 7 ore, în acea, 

di de 9 noemvrie, generalul Lupu trecuse de. la, 

Bechet Dunărea spre a constata isbenda şi a lua 
comanda, nouilor posiţiuni, câştigate, de oştile ro- 
mânesci ce operaii decinde. 

Rahova rămase în deplina n6stră stăpânire, 

dupe un atac al trupelor nâstre, care, dâcă nu 

„sdrobise, dar în ori-ce cas înfricoşase pe Turcă 
într'atâta, încât ei o deşertară cu pripă şi nici 
se mai gândiri a o recăpăta, 

Cu o lună şi mai bine înainte de acesta, un 
corp însemnat de cavalerie şi de tunuri rusescă 

renunțase a o coprinde, dupe o bombardare de 
mai multe ore.. Dar în anul 1829, când generalul 
rus Geismar luă Rahova din mâna 'Tureilor, în 
luna lui maiu, cu pierderi mult mai sirmţitore 
decat cele ce am încercat noi la, 1877, în 7 şi 9 

__noemvrie, Ruşii nu se putură menţine mult timp 
într'insa şi fură siliţi de Turcii de la Vidin ase 
retrage peste Dunăre. 

Pre noi, nu Turcii ne aii făcut să părăsim 
Rahova, pe care totuşi am câştigat'o cu sangele 
vitejilor noştri.
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Dar acestei coprinderi a Rahovei de cstre 

oştirile românesci, i s'aii făcut, domnilor, împu- 

tări felurite şi chiar contradictorii. 
S'a, dis, bună-6ră, că luarea, Rahovei n'a fost 

un succes deplin, de vreme ce forturile ei nu s'aii 

coprins prin asalt. 
Acestă, obiecţiune mi se pare, mie unuia, a 

fi numai speci6să, şi pentru ca ea să obţină în- 

cuviinţarea tuturor, ar trebui mai ânt6i ca be- 

licoşii ei născocitori să se însărcineze a dovedi 

lumii culte că nu este bine când cu pugină pier- 

dere de Gmeni, dar cu dovedire învederată de cu- 

ragiu se câştigă în răsboiu posiţiunile trebuit6re, 

ci că trebuie neapărat ca în șanțurile fie-cării ce- 

tăţi coprinse, să se aşterne drum neted pe îm- 

plutură de cadavre. 

Dar atunci, reprobaţiunea cădută, pe luarea 

Rahovei sar. întinde asupra întregei- tactice mo- 

derne .a, armatelor - prusiane, întru ceia ce pri- 

vesce. coprinderea, cetăților fortificate. 

Strategicii Prusiei sunt de părere, astăqi, că 

cetăților întărite li se cuvine mai mult jertfă de 

timp şi de răbdare, prin straşnice împresurări 

armate, decât, jertfă de 6meni. prin asalturi. Şi 

mi se pare că, întru acâsta ca în „multe - altele, 

ei judică săn&tos. „ | 

Despre luarea Rahovei, s'a. mai spus ânsă şi 

contrariul, adică cum-că s'a pierdut în juru'i pre 

multă lume pentru un resultat. neînsemnător.
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Vre o:280 6meni, cu morţi şi cu răniţi, din- 
tr'o oştire totală de aprâpe 7000, mi se pare a 
nu fi tocmai multă pierdere, când ori-ce redută, 
luată s6ii neluată şi în genere mai:pugin impoj:. 
tantă, decât posiţiunea, strategică de la Rahova a, 
costat, mai ales aliaţilor noştri, nu sute, ci mil 
şi decimi de mil de 6meni. 

În fine s'a dis că este o ruşine de a nu fi 
prins garnizOna din Rahova, care a fugit n6ptea 
hoţesce. | | a 

Aci jar, cuvintele criticei mi se pari forte 
pugin întemeiate. Ra 

Lasă, mai ânt6i, că de ar fi vre-o ruşine în . 
cela ce sa întâmplat la Rahova în nâptea des- 
pre 9 noemvrie, aceia ar' privi numai pe fugarii 
turcă, căci la noi se dice că fuga, deşi sănătâsă, 
este ânsă rugindsă, şi nos, dâca, ni se pâte im: 
puta ceva, e tocmai că ne am lipsit de plăcerea 
lesnici6să, „dar în realitate cam zădarnică, de a 
fugi călări pe urmele păcătoşilor de 'Turci, cari 
'ȘĂ luase lumea în cap, îngroziţi de atacurile 
n6stre. - 

Aci ânsă, osebit de vestitul Hasagr, care, 
precum. ați audit, a fost sentența decisivă în a- 
cestă afacere, apoi să nu uităm că s'a: virit la 
mijloc şi un factor fisic, cu care de sigur nu se 
puteai lupta nici Roşiorii, nici Dorobanţi noştri. 
. De poznele şi de tânele iernatice.ale Dună: 
ril, — şi: chiar anume.la Rahova—a avut.a suferi
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însuși marele geniii răsboitor al României, eroul 

nostru Michaiu-Vitzul. 

Iată ce ne spune chronica despre cele -petre- 

cute în răsboiul” Bulgariei de la 1598, tocmai în 

aceiaşi lună a lui noemvrie. | 

SA aducem mai ântei aminte că Michaiu, tre- 

cână Dunărea pe la Nicopole, se urcase tot în- 

- ving6tor, pân8'la Vidin şi acolo se luptase vite- 

jesce -în contra 'Turcilor ; în acea, vestită bătălie, 

fraţii Buzesci îi scăpară, dilele, ucigend la vreme 

pe turcul, care îşi împongişase sulița în pânte- 

cele eroului. - 

Cronica adauge acestea: 

„Dupe ce bătură acest răsbolu, şedu Michaiu Vodă 

sub cetatea Vidinului dece ile depline, ardând împre- 

jur tâtă marginea, ţărei turcesci, şi lar se întârse Mi-. 

--chatu-Voaă, cu tâte oștile şi cu t6tă dobânda, ca să trecă 

Dunărea pe la Rahova'); ânsă când fură oștile” jumă&- 

tate trecute, se lăsă vânt cu vihor spre Dunăre, şi a- 

tunc6 se împărţiră oştile şi r&maseră jumătate aştep- 

tând dece ile, pent ce se potoli vântul; iar oştile au 

tot plenuit şi ai ars era tureâscă. Deci trecură cu t6tă 

dobânda, de so adunară la noemvrie în 5, anul 6607“. 

Judicaţi acum pe dreptate şi d'6st4 , domni- 

lor, d&ca, colonelii noştri Slănicenu şi Creţânu, — 

  

  

1) Vegi în A/agazinul istorie pentru Dacia, tom. IV. p. 

291, unde cu învederată greșală s'a scris: Busiaza în loc de: 

Fakoba ; acâstă 'erdre a fost păstrată de AV, Bălcescu în Jstoria 

Românilor sud Aichatu Vodă Viteul, ediţ. din 1877, pag. 306.
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ba Chiar şi generalul rus Meyendorff, — puteai să 
potolâscă câţa de la Rahova, în noemvrie trecut, 
când însuşi Michatu Vitâzul nu sa, priceput, la 
noemvrie 1598, să potolâscă zentul cu vihor ce 
se lăsase pe Dunăre, la acelaşi împiclită şi vifo- 
rOsă Rahovă. ! 

Nu, domnilor, să nu cătăm în deşert nodul | 
în papură ; să nu ne silima nimici noi înşine - 
merite, care nu sunt atât ale cutării ss cutării 
personalităţi private, ci ale oştirilor n6stre în de 
obşte, ale națiunii întregi, a 

Destul, destul se voril cerca, strâinii a ne scâte 
nume că, mici şi mari, nu suntem buni de nici 
o tr6bă. 

Noi, să ținem cumpăna drâptă, pentru a ju- 
dica faptele n6stre din ultimul războiu, ca Şi ori . 
ce alte acte ale naţiunii. 

Adevărul e că noi am cam moştenit de la 
sirăbunii noştri, obicelul de a glumi şi a ride 
despre ori-ce faptă de laudă a n6stră, de a lua „în răspăr pe toţi cet dintre noi, cari Gre-cum faci 
ondre țerei. 

Legionaril romani, când aducea în triumf 
la Roma pe câte unul din căpitanii lor, care se 
distinsese în luptele cu inamicii republicei, aveai 
curiosul obiceiu de a cânta şi de a spune în gura. mare tot. felul de ocări şi tote defăimările câte
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„le treceaii prin minte” împotriva, - triumfătorului ; 

şi poporul împrejur rîdea cu hohote. . 
“44 - Ei 

Tot cam aşa clevetitore paru a fi rămas și 

gurile .Curcanilor noştri , de 6re-ce se. dice. că ei 

cântaii prin taberile lor din Bulgaria, o horă care, 

— dâcă nu mă înşel, — suna cam astfel:. 

Oştile stau facă ?n facă, 
Maiorii ia ambulanţă, . 
Colonelit'?n depărtare, * 

Generalii la hotare. 

Nu rideţi, domnilor, căci ridem. de risul no-: 

stru, şi de sigur nu este casul, când vorbim 

despre lupta de la Rahova, să batjocorim pe ofi- 

ceri noştri. DR a a e 

“Acolo dâcă şi generalul n'a stat tot. merei. 

la hotare, căci s'a, grăbit -a fi cel d'ântâi a le pă- 

răsi, spre a lua posesiune de.cetatea, : deşertată 

de inamici, apoi de sigur -colonelii mail: stat în 

depărtare, căci "1 ai vădut toţă stând merei , cu 

cel mai mare sânge rece, în mijlocul pericolelor, 

semănate jur împrejurul lor, nici mălorii mai r&- 

mas în ambulanță, căci duoi dintrinşii ai picat 

morţi pe câmpul “de luptă, cu gl6nţe în frunte 

şi în piept, iar cel cari aă trecut la ambulanţă, 

aii plătit acolo odihna, lor: fără voie cu plumbul 

scos din carnea lor. - : :-. .-:: i 

Din dece oficeri superiori -cari mânară, tru- 

pele române. pe culmile 'de la Rahova, duoi le 

IL. 25,682 - „89
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aii ilustrat prin:a lor morte, alţi. duoi prin ra- 
nele lor, iar toţi cei-l-alți .prin statornica, lor pre- 
senţă. şi activitate în mijlocul. rândurilor de lup- 
tători, în acea zonă primejdi6să a bătăliei, unde 
fie-care glonţ putea să. străpungă fără deosebire, 
un piept vitejesc, sâii subt o manta soldățâscă, 
s6i subt o tunică de oficer. 

Cu asemenea, fapte ne putem în adevăr mân- 
dri, domnilor; căci nu pâte fi mai lăudată purtare 
a şefilor unei armate, decât acela de a cruța, 
pre cât ondrea permite, viaţa soldaţilor, — mun- 
citori: ai pământului, — “şi de-a 'şi expune pe 
a lor. . Se De : 

Exemple ca acestea întărescii inima poporului; 
iar când inima ț&ranului este întărită prin vite- 
jie în războiu, atunci, — am .mai spus'o, — putem 
trăi încredinţaţi că el nu va sta în nepăsare, nici 
se va, da în laturi, de câte ori vre un pericol va 
ameninţa ființa s6ă drepturile ţării. 

"Întrastfel ai preguit lupta. de la Rahova ju- 
dicătorii cei mai înalt îndreptăţiță dintre pămen- 
teni şi. străini, câți ai putut căpăta sciinţe exacte 
despre cele ce s'aii petrecut acolo.. 

Când modestia n6stră, a Românilor, a. voit 
să subordone merit6sa purtare a tuturor oşteni- 
lor români de lu Rahova, scopului cam secundar 
al întreprinderii, însuşi împăratul Alexandru, — 
carele pe atunci preguia valdrea, Românilor, de pe 
asprul şi nefăgăritul câmp. de răsboiu, şi.nu din 

S
a
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sînul r&sfăgărilor indemnătâre la răi şi la strim- 
bătate ale cabinetului său diplomatic,—împăratul 
Alexandru a dat ordin ca să, se sărbeze pe altar 
acestă frumosă, isbândă a trupelor românesci. 

În fine, Măria Sa Domnitorul, pe care țera 
Ya ales acum din noă, ca arbitru suprem al des- 
tinelor ei militare, a însemnat bătăliei: de care 
vam vorbit, locul ce ea trebuie să: ocupe în min- 
tea n6stră şi a urmaşilor noştri. . | | 

Cutez dar a sferşi, rememorând înseşi pa- 

trioticele cuvinte, adresate ge Comandantul su- 
prem al oştilor românesci, către representanţii 
țării, cate-va dile numai dupe luarea Rahovei?) : 

„Cum -oştirile române 'şi ai făcut datoria pe câm- 
pul de bătaie, o scie ţâra, o spunii vitejii şi puternicii 

noştri aliaţi, o recunoscii înşişi duşmanii noştri! 

„Soldaţii noştri n'a desminţit nobilul sânge ce curge 

în vinele lor. | 
„EI, prin vitejia lor, aă îmbogăţit analele nâstre 

militare, înscriind pe paginile acestora, numele luptelor 

de la Rahova şi de la Griviţa, alături cu numele glo- 
risselor bătălii de la Racova şi de la Călugăreni“. 

Bucuresc!, 1878. , " ... Conferenţă ţinută Ja Ateneul 

- . român, în s6ra de 25 martie 

(6 aprilie) 1868. Tipărit în 2 e- 

diţiuni : 1878 și 1880. Observăm 

„că ultima din aceste ediţiuni 
conţine numerdse omisiuni. 

  

1) Mesagiul domnesc „prin care s'a deschis sesiunea cor- 

purilor legtuitre la 15 noemvrie 1877.
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"REPUBLICA FRANCEZĂ 

Cai 3 

Cuvânt rostit în limba franceză, la banchetul dat de colonia 
română din Paris, în dioa de 1022 maiu, 1582, pentru încoronarea 

M. S. Carol 1 ca Rege al României. , i 
Pi 

  

Messieur Ss, 

Come c'est 'en France et de la France - que 
je veux parler, vous me permettrez,, - j'espără, 

tout paysan du Danube que je suis, de hazarder 

devant -vous, en' frangais Vexpression de mes. 

voeux, et CEE -- 

„Venillent les imimortels, conducteurs de ma langue, 

"Que je ne dise rien qui doive €tre repris“ : 

Je : vous propose , Messieurs, de. boire: i ia 

"grandeur.. et. ă, la prosperit6 de ce bel, et. moble
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pays de France, dont la gn6reuse hospitalits a, 6t6, 

pour nous Rommains, l'une des sources les plus 

fâcondes de notre râveil national. C'est en France 

quwun grand nombre d'entre nous sont venus ei 

viennent encore raffermir lPamour de la patrie 

roumaine; c'est la France qui, depuis un demi 

sidcle, encourage. et guide assidâment tous nos 

pas dans les. voies diverses du progrăs; c'est ă 

la France aussi que nous devons, en grande par: 

tie, Pheureux choix du Souverain dont nous ce- 

-l&brons aujourd'hui le couronnement, comme .pre- 

mier Roi de la Roumanie. 

Aussi, dans aucune de nos joies, Messieurs, . 

ne -devons-nous pas oublier la France, alors m6me 

“qu'elle: semblerait y rester indifferente. 

Aux jours d'preuves, de soucis, de danger 

“rel pour nous, elle ne nous oubliera pas non 

plus, soyons en persuadâs, Messieurs. La main 

puissante de sa. grande sour G'Occident s'âtendra, 

comme bien d'autres fois, pour protâger et d6- 
„fenare - la, jeune Roumanie, si jamais celle-ci re- 
tombait dans le malheur. : 

„. est le -role- de la France dans histoire 

moderne, d'aider les faibles, de secourir :ceux 

qw'injustement on opprime. On a dit cela bien 

souvent; mais on ne saurait trop le r&pter, le 
rappeler; car c'est lă une des plus belles gloires 

du peuple francais, une gloire ă laquelle cette 

nation, ' 6minemment expansive, gânereuse et pro-
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digue de ses bienfaits, ne saurait renoncer,: sans 
se soustraire par ce fait m&me âă toutes ses au- 

tres gloires. C'est surtout au profit des autres, et 

pas moins en lhonneur 'de la. race humaine, que 
Pon est grand par la gânsrosit6! . 

„Cette grandeur, qui est celle: de la France, 

personne ne sait. lapprâcier autant que nous, 
Messieurs, puisque nous en avons 6prouv€ plus 
d'un fois les effets salutaires et vivifiants. 

"Aussi ne sommes nous pas de ceux qu'effraie 

Papparente insouciance que :Pon montre ici-ă 

notre 6gard. Je dirais plus; si en ce moment le. 

public francais ne s'occupe guăre de nous, de 

nos fâtes, c'est de bon augure..c'est :bon signe. 

Cela prouve qw'aucun pâril ne nous menace; cela, 

prouve que nous pouvons nous livrer sans in- 

quistude aux joies “de notre bonne fortune po- 

litique. 
Que notre liesse exubsrante faxsse mâne. un. 

peu rire, ă nos d&penăs, les -Frangais, | eh bien ! 

n'en soyons ni bless6s, ni alarmâs. 

Nous savons tous que le rire -des: Frangais | 

est sans malice: ou plutot que 'leur. malice est. 

sans fiel. Ils rient, comme Va dit autrefois un 

Francais de la vieille roche, iis rient, 

„Pour ce ae rire „est le. propre "de Vhonmo!“ 

C'est encore: un vrai. Francais; mais “tout a 

la fois un. ami sincăre' de la: Roumanie, . un
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homme aussi vif d'esprit que gânsreux de cceur, 

cest Phistorieri Michelet, — si j'ai .bonne mâ- 

moire, —qui, un jour, en :deplorant Vavilissement 

dans lequel 6tait tombee jadis la colonie ro- 

maine transplantâe par Trajah dans nos cam- 

pagnes et dans nos villes fangeuses, „que lave“ 

on plutât que ne lave pas assez, „le Danube“ , 

c'est Michelet qui a dit plaisâmment de la Rou- 

manie, qu'elle stait la, Rome de boue, 

Eh bien, -Messieurs, si aujourd'hui cet obser- 

vateur .si fin des 'petites causes qui amânent les 

grandes destinces 'des peuples, si Michelet pou- 

vait voir -comment la nation romaine a su, dans 

ces derniăres annâes, se relever de son abaisse- 

ment, en s6couer la fange et se redresser avec - 

dignits, îl râpăterait peut 6tre la m6me phrase, 

mais assurâment il en changerait Yorthographe, 

pour reconnaitre qwaujourdhui la Roumanie est 

reellement debout ! 
Ne soyez pas surpris, Messieurs ,; si je vous 

parle ici d'orthographe. Veuillez bien vous rappeler 

que je suis membre de PAcademie Roumaine et 

_sachez aussi “que, chez nous, dans notre petit 

cânacle de pâdants, Lorthographe est; la grande 

affaire du jour, : - 
Du reste, bien €crire et bien parler la langue 

de notre pays est aussi, pour notre peuple, un 
des grands moyens 'de: r6vendication nationale. 

Notre Roi-n'a pas G6daign€ de s'occuper de cette
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question, au lendemain mâ6me de la proclamation 
de Sa Royaute. A a 

Mais je vous dis cela tout :bas, Messieurs, 

car si Pon venait ă Papprenăre dans. Pariş, peut 

âtre y ferait-on encore quelques, gorges chaudes 

sur ce petit pays latin de VOrient, od tout le 

monde, jusqw'au . Souverain,. tient ă honneur de 

râgler lorthographe nationale, et oă:lon: intro- 

duit de nos jours, les termes, et 'les titres nou- 

veaux de Rege, Roi, et,de Regat, royaume, pour 

designer un nouvel 6tat de choses en politique. 

Quant ă nous autres, Messieurs, nous. te- 

nons beaucoup ă „consacrer de'la fagon la plus 

solemnelle ce. nouvel orâre de. choseş. Or, ă nos 

şeux, rien. maffirme mieux notre complăte ind6- 

pendance que le. nouveau titre de Royaume de 

Roumanie, Que nous venons Ginaugurer; rien ne 

lui donne une sanction plus efficace, un relief 

plus frappant que cette couronne Gacier, taillee 

dans un des canons que nos braves soldats ont 

pris, îl y a quatre ans, sur, Pennemi, couronne 

qui aujourd'hui m6me'â ât6 posse sur la tâte de" 

notre Souverain. : 

C'est 1ă .notre joie; c'est lă notre orgeuil! 

-Si la France, qui a 6puise toutes les gloires, 

peut ă Vheure „quiil est se donner, en Republique, 

le luxe Wavoir tout un peuple, Wavoir quarante 

millions de rois, populum late regem bellogue su- 

perbum, îl nous sied â nous Roumains, d'âtre
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beaucoup plus modestes, et nous nous: conten- 
tons, ma foi, d'en avoir crâe un seul. -:" 

Mais uussi, en ce qui concerve Punique et 
premier Roi de la Roumanie, nous avons grande- 
ment le droit d'en âtre fiers et, —. affirmons le 
tout haut, Messieurs, — nous tenons ă Lui, tous, 
de tout notre coeur, car nous voyons en Lui, en 
Son titre Royal, la sauvegarde de notre nationa- 
lit6, de notre patrie, de notre indâpendance! 

Notre .verre est encore bien petit, il est 
vrai; mais aujourd'hui, 'grâce ă notre Roi, nous 
buvons dans notre verre, - 

Et bien, buvons y done, Messieurs, de grand 
coeur, ă la .prosperite de la France, cette grande 
et vieille amie de note jeune Royaume naissant! 

Paris, 1$81.. 

E PE ro i î



  

„DIA DESIDERIA.. 
  

Dare de sâmă despre lucrarea operei_„Le_Tresor de Petrossat, rostită 

în ședință publică âin 22 martie 1887, a Academiei Române. 

  

Domnilor colegi, 

„ Xertaţi'mă cutezarea, deca vin astădi în mij- 

locul dvâstre să: vă ieaii timpul spre a vorbi de 

mine înswmi, s6ii—ca să întrebuinţez un termen 

mai acâdemic, —pro domo mea... 

_ Îmtmadevăr, acâsta, :vă -încredinţez că nu 0 

“fac nică: câtuşi: de pugin dintrun : spirit de pre- 

-sumpţiune, oră, — cum am' dice — ca să laud de 

mai nainte lucrarea, căria, de la.un timp încoce, 

m'am consacrat cam exclusiv. : --, N 

O fac pentru: că, :din momentul când am 

intrat, cu. mare: plăcere, întracest sanctuar  de- 

stinat—sunt convins—a, fi:pururâ focarul cel mai 

activ. al unirii nului: românesc pe câmpul cul- 

urii intelectuale, 'mi am şi impus datoria a nu
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părăsi nică odată un tărâm aşa de spornic, așa 
de roditor, - e 

Aci suntem chiimaţi pentru ca fie-care din 
noi, precât îl fârtă puterile, să lucreze la Pro- 
păşirea limbei române, la desvoltarea Şi înmul: 
ţirea cunoscințelor despre istoria n6stră, la r&s- 
pândirea sciințelor printre Români, Şi, toţi din 
preună pentru a fac6 ca gintea şi țtrile n6stre 
românesci să fie din ce în:ce mal respectate de 
către vecini şi mul preguite de către întrega lume 
cultă din părţile străine. 

Deci, fle-care din not cată să'şi depună silin- 
ţele spre a atinge aceste ț&luri bine determinate 
ale activităţii n6stre. ” 

Dar, trebuie să mărturisim că aceste (uri 
sunt aşa de multiple şi de felurite, că dorințele 
şi aspiraţiunile n6stre sunt aşa de ferbinți şi de 
colcotitâre, încât noă,: Românilor celor ma! mulţi, 
ni se întâmplă ma! tot de-a-una a îmbrădişa la- 
o-laltă pr6 multe lucrări, a ne împrăştia timpul 
şi mijl6cele între numerâse cercuri de acţiune, şi 
astfel a ne răsipi puterile în pr6 multe direc- 
ţiuni de o data. | 

Osebit , de forte rare excepţiuni, resultatul 
unei asemenea agitaţiuni febrilo şi răi coordo- 
nate, este că productele el sunt ades6 mai pre- 
jos de cela ce Românii ară fi în stare să stver: 
ş6scă, deca ci s'ari hotări a'ŞI astempăra şi a'şi 
domoli ardârea, pornită numa! (trebule să o re:
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cunbscem) dintr'un avent demn de laudă; dâcă 
el "ȘI arii cumpâni cu mai mult sânge-rece pute- 

"rile, şi deca fie-care din că 'şI ar dice pe fie-cure 
di: „Atata pot, atâta fac! De mă voi întinde 
mal departe, am să mă surp, fără folos nici pen: 

tru ţeră nici pentru mine!“ 
„Ore — vorbă curată—nu este acesta, domni- 

lor, cela ce avem ocasiune să constatâm pe tâtă 

dioa printre noi toți Românii? Câte şi mal câte 
n'ait întreprins şi nu întreprindă pe t6tă dioa cel 
mai mulță dintre nol! Şi apol; curând le lasă pă- 
ragene, în calea lor în veci porniţi spre alte nouă 

întreprinderi! 
Dintr'astfel de răsipă, ce pâte resulta ? 
Un fapt, la care e timpul acum să cugetim 

serios. Acesta este că tâte calităţile morale şi 
intelectuale cu care Românii sunt bogat inzes- 
traţă, tâtă sciința şi tâte cunoscinţele ce el îşi 
adună cu mai mare înlesnire pâto decât multe 
alte popâre, tâte ostenelele ce'şi dai în viaţa lor 
mereit frimentată, tâte aceste daruri naturale 
sunt departe de a le asigura, in lumea cultă, ran- 

gul co ei îndată, 'şi ară câștiga, dâca în spiritul 

lor sar înplânta o metodă mal sistematică de u 

înțelege activitatea omenâscă, o judicată mal să- 

n&tâsi despre contingentele—fio' el cât de modest 

—ce ori cine trebufe să dea propășşiril naţionale,... 

în may puţine cuvinte, o dreptă mesură a putin: 

țelor sale...
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“ Âncd o dată cer fertare, domnilor colegi, dscă într'o cuvântare cu coprins mai mult archeolo- gic, am cutezat la început. să emit 6re care con- sideranţiuni ce 'şi arii av6 pâte locul: lor mai po- trivit într'o - Academie de Sciinţe morale Şi po- litice, e 
Am fost nevoit a le premite ca să pot scuza un fapt, ca să pot lămuri O idee. Acel fapt, acea, idee, sunt că, stând. de maj mulţi ani de qile de-: parte de drsstră, în ţeră străină, am totuşi cons- Sciința că *mi. am îndeplinit. tot aşa 'de bine,—ca, să nu ic pâte şi nai bine, — datoriele mele că: tre ţeră, şi ca academie român Şi ca, divulgator al cunoscințelor de archeologie românescă, Părtaş, printre cei „mai tineri, din acea ge- neraţiune de la 1848, care “și hrănea, inima, cu cele mai vii şi mai nalte aspiraţiuni, — tar, de alt-! mintrel6, înclinat mar mult din fire către ocupa: țiunile literare şi istorice, —am îrăit aci în eră, de pe la 1854 în c6ce, timp de: duoă-deci şi cinci „de ani, cătană când la d6l, când la, vale, un col- „țişor unde sămy durez sâii un palat sâii o 'colibă pe locul cam viran a] literaturei Şi al istoriei .ro- mânesci, : De Stai fârte la înduoielă dcă,. într'acest mers pe dibuite, am- nimerit vre o dată să aşed, nu „461% 0 piâtră, ei măcar 0 cărămiai temelnică. “Chiar de acela, 'cână mi am văqut părul că- runţind şi sănătatea ades6 ameninţată, m'am tras
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ei însumi la judicată dinaintea, consciinței mele 

de cărturar românesc—ba chiar şi de membru al 

Academiei n6stre,— şi 'mi am dis.:— „Ore, făcând. 

ca până acum, lăsa-voiii dupe „mine vre o lucrare . 

de adevărat folos, ceva care să se apropie câtuşi 

de pugin de îndrăzneţele aspiraţiuni şi. visuri ale 

tinereţei.?“. NR 
| 

La o. întrebare intimă de felul acesta, r&s- 

punsul pâte fi de duoă naturi: . 

Unii,— mai slabi de ângeri— (şi câte exemple 

nu avem de acestea!) îşi dicii,. obosiţi de a fi în- 

treprins multe. fără de a fi săvârşit nimic :— „Ce 

swmi maj bat capul? Mai bine să'mi văd de chi- 

vernisâlă.. Mai facă şi alţii literatură şi sciinţă ! 

Ei, de aci înainte, îmi voiu veds binişor de mo: 

şie or de negustorie; mă volu acăţa, de funcțiuni 

gras retribuite -or.de vre un rol politic şi influent“. 

„De o cam dată, 1 noi acela sunt privită ca + 

6meni practici şi înţelepţi. : A | 

Alţii, —cuteza-voi printre. dvestră ai numi 6- 

meni for căp&tâiu, perde-vâră şi dînatiei? —alţii 

rămâni cu dorul stăruitor de a cere studielor ab- 

stracte şi adâncite, de a cere penei lor o hrană 

înviietâre pentru minte şi 0 dulce mângâiere pen- 

tru inimă... Pa | 

Dar când, împins atât de firea 'sa cât şi de. 

văsgândire, ajunge omul, în urma multor încer- 

cări felurite, Ja o hotărire aşa de semâţă în mo- 

destia. ei, atunci nasce. tot de o dată într'însul
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şi idea de a restringe cercul activităţii sale, de a,. se specialisu, de a se devota, unei lucrări predi- lecte, pe care să o pâtă duce la capăt, precât se va pricepe mai bine, i 
Îată, Stimaţii mei colegi şi frați. de carte, genesa şi rostul studielor şi publicării ce am în- treprins a face în străinătate, şi care mă țini, pEnă la un 6re-care punt cu mintea, dar nici de cum cu inima, departe de -ţâră şi de institutele ei culturale, din care am ondre a face parte. | Făcându-vă acestă sinceră declaraţiune, nu pretind ânst ca simi dați deplin cred&mânt mai nainte ca, ei să fi justificat disele mele. 
Tocmai de acela, am cerut voie a vă vorbi ceva mal pe larg despre lucrarea, “mea. Sper că votu isbuti a vă dovedi că, sub firma ei restrinsă şi cam specialisată, ea pote aduce „Tod felurit; şi îmbelşugat, atat pe tărâmul isto- riei naţionale, cât şi pe acelu al artelor antice, „ T&sădite în ț6ră la noi, 

Sper tot; de odată a mă spăla de ori-ce îm- putare mi sar pute face, unde lucrez la, cartea mea  aiur6 decât aici, unde o scriă într'o limbă care nu este a mea proprie, nu este acelă căria cred a fi dovedit în multe rOnduri căi port tâtă dragostea, unui adevărat fi al ei. 
„ Aşă dar, în darea de semă ce m'aţi autori- sat a face dinaintea dYestre, despre îndelungata şi volumin6sa, lucrare de care mă ocup şi pe care
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mă încumătez a o. privi de mai nainte ca cea, 

mai temeinică, a mea, zestre sciinţifică, în acestă, 

dare de s&mă, dic, am să mă silese a vă arâta,: 

şi că subiectul merită a fi tratat cu deosebită a- 

tenţiune, şi că mijlâcele la, care am recurs pen-. 

tru: scâterea, ei la lumină, sunt cele mai de folos 

chiar și pentru șciinţa românescă. 

„Pentru ce 6re—pâte să mă întrebe or! 

şi. cine — când “ţi al ales subiectul operiți capi- 

tale, pentru ce al dat preferenţă descrierii şi stu- 

dierii am&nunţite a, tesaurului de aurarie antică, 

aflat din întemplare, acum cinci-deci de ani, la 

Petrâsa, pe pâlele muntelui Istria, în judeţ 

Buzăi ?“ 
La acâstă intrebare, îmi va fi, ăi, forte 

grei a răspunde în mod lămurit. 

| În trei-deci şi atâţea de ani am luat ades€ 

pâna spre a înjghleba când fapte reale, când stu- 

di6se plăsmuiri, mal tot dauna atingătâre. de is-. 

toria şi de antichităţile patriei. 

Pentru ce, dintre tote, 'mi am pironit, ca a st 

dic aşa, mintea ma! cu semă asupra rămășițelor 

nestemate pe care pâ6nt acum dilnica'mi preo: 

cupaţiune le a scăpat de uitare mai bine pâte de 

cum a sciut să le .ocrotescă Museul nostru na- 

țional? 

Ore fostu'mi a mintea uimită. de acel far- 

mec pe care basmele b&trânesci îl atribuie como- 

rilor ascunse sub pământ, şi care, prin flăcărate 

III. 25,682. 40 ”
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sinistre se. destăinuiescii bieţilor muritori şi "1. 
“atragi în mil de.. primejdii, îi muncesci cu mit 

- de. amăgiri? a | 
Deca, în qioa de adi, ne ar mat fi Yertat, să 

avem. asemenea Yeresuri, aş .crede şi ei, în urma 
multelor ponse şi clevetiri ce a atras asupră'mi 
acea stăruitore îngrijire dată, în decurs de mulţi 
ani, veştitei Closce cu puii de: aur, aş crede că 
ea s'a legat de mine ca pi6da rea, spre a nu mă 
lăsa să'mi văd şi ei, ca tot Românul, de stări- 
cica şi de slujbulița mea. 

„E totuşi, mărturisesc că mam: nici un fel 
de pică pe biâta, nâstră Cloşcă; din contra, păs- 
tre4 âncă speranța — cum am şi dis'o într'o pa- 
gină a cărţii mele— că ea va fi pentru archeolo- 
gia români tot de aşa bun augur, cum a, fost oâi- 
ni6ră găina minunat de lumin6să, — gallina conspi- 
cui candoris,—care din chiar senin pică într'o di 
drept în pla Liviet, tocmai atunci când “soţul 

„acestia, divul August, avea să devină arbitrul 
„ Suprem al destinelor romane. 

Deci, sunt acum nu mai pugin de vre .o 
duoă-deci şi duoi de ani, de când m'a tot frămentat 
gendul de a pătrunde în tainele istorice şi artis- 
tice ale acelor nespuse bogății, ce din timpii stră- 
vechi, aii rămas pitulate sub pământ, într'o ţâră 
pe care dovedile scrise ale vechimei nu ne o a- 
rată nici forte bogată, nici mai ales înzestrată 
cu vre o cultură artistică,
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Chiar acel caracter aşa de original şi aşa de 

neusitat al .sumptudselor 'n6stre monumente, 

'mi a aţiţat o curiositate excepțională, un. nea- 

stâmp&r al minţii de felu: acelora ce nu lasă pe 

unii Gmeni să trecă nepăsători pe lângă € 0 enig- 

mă. nedeslegată,. 

Când aflăm la nol obiecte antice, asemănate 

cu altele multe ce.s'ai descoperit ajur6 şi ale 
căror origină, destinaţiune, epocă şi stil ne sunt 

de mai. nainte cunoscute, le place negreşit . celor 

dintre noi ce aik pornire spre asemenea studie, a 

le rândui printre obfectele anal6ge din alte părţi 

ale lumii, :şi a face astfel loc ţării nâstre în cu- 
tare s6i cutare cere determinat, de noţiuni ar- 

cheologice. 

“Dar aci, în faca tesaurului de la Petr6sa, 

posiţiunea anticarului era cu totul diferită, mai. 

ales pe timpul când am început investigaţiunile 

mele asupra lui. 

„ Puginii Omeni de sciinţă cari, pe atunol: îl 

văduse s6ii. audise despre dînsul; minunaţi şi pote 
chiar speriați şi importunați: de neobicinuitele"i 
forme, de strania înfăgişare a pod6belor ce mai 

rămăsese dintr'însul, de neexplicatele litere şi îi- 
guri ce se vedeaii pe unele din acestea, n'aii cău- 
tat nici măcar să "şi dea s6ma pe ce timp, în ce 

locuri şi de ce 6meni ele aii: putut fi fabricate. 
Duoi: ţărani din 'satul Petrâsa le uflase gră-. 

mădite subt un bolovan: de: piâtră în muntele 
. Pa. 40*



23 PIA DESIDERIA 
  

Istriţa, unde în vale se află:pe sub pământ rui- 

nele unui castel antic. Erau duoă-deci şi duoă de 
bucăţi, tote de aur, şi multe din ele presărate" 
şi ticsite cu pietre scumpe de tâte fecele, iar mai 
ales cu granate şi cu cristaluri roşii. 

Cu totul trebuie să fi tras tesaurul la cân- 
tar cel pugin cât 100,000 de lei în aur. 

Ţăranii îl ţinură ascuns în podul colibei lor 
un an şi maj bine. Se povestesce că într'o Qi 
unul. din ei dete o verigă de acelea unui qigan. 
ca săi cârpâscă o căldare; dar qiganul iepădă ve- 
riga dicând că nu e de alamă bună. 

Atunci țăranii își luară s6ma şi într'o di de 
St George, la, anul 18838, ei vendură totul pe 4000 
de lei vechi în bani şi câte-va scurteici şi testemele 
pentru nevestele lor. Cumpărătorul fu un pietrar 
arnăut, Anastase Verusi, pe care apoi am cu- 
noscut şi ei.. : 

EI le fărâmă cu toporul în casa ţăranului, 
le puse în desagi şi, precuind cel puţin valrea 

metalului mult ma! bine decât aflătorit primitivi, 
se apucă, îndată a, desființa o bună, parte din ele. 

Când stăpânirea prinse de veste, banul Mi- 

chalache Ghica, pe atunci vornic mare al ţării, 
abi6 putu. să găs6scă, ascunse într'o grâpă pe 

malul Câln&ului,. vre o dece din cele două-spre- 
dece bucăţi fragmentate ce aii fost aduse curând 
dupe acela în Museul din Bucuresc). 

De prisos a vă aminti, domnilor, cum, de
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aci, din însuşi acest palat unde ne aflăm, le a: 

furat înt'o n6pte, la 1875, faimosul Pantazescu, 

care le a, stricat şi mai răi, dupe ce ei pusesem 
să le mai restaureze ceva, când ai fost la Paris 

ca să figureze la. Exposiţiunea Universală : din 

1867, şi apol în Londra, la South-Kensington 
Museum. 

“Pe atunci şi chiar ceva mai nainte, la 1865, 

m'am grăbit a comunica prin graiu, Academiel 
de Inscripţiuni şi Bele-Litere din Paris, — pre- . 

cum fac adi dinaintea, vostri, — noţiunile ce 

adunasem p6nă atunci asupra acestor pregise 

monumente. 
De atunci în câce pot dice că mal nu sa 

trecut an nici lună din viața, mea, fără ca să nu 

adaog ceva la acele cunoscinţe. 
“La 1868, am resumat într'o notiţă, tiparita 

în limba franceză, ideile ce'mi formasem despre 
caracterele şi originea probabilă a  tesaurului 

nostru 2), . 
Dar gândul mei a fost purur6 de a desvolta 

din ce în ce mai mult acele schiţe, de a tipări, 

când voiu pută, resultatele studielor ce făcusem 
prin autorii vechi şi moderni, şi acelea ale com- 

paraţiunilor ce stabilisem prin numer6se musee 

'și colecţiuni din străinătate. 

1) A se vedt indicaţiunea aceste! scrieri întitulat AMozice 

sur Pllistoire du Travail en Roumanie, în nota de la: pag. 11$ 

din vol. II.
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De câte ori mi s'a înfăţişat prilejul, am scris 
şi am vorbit românesce despre curi6sele :podâbe 
ale Museulul nostru 1). Le-am reprodus prin fru- 
mose gravure?);:le am alăturat de tot; ce se vede 
mal mult s6i mai pugin analog prin alte l0- 
calități. | | 

„Ce se vă mai spun, domnilor colegi ? Din di în 
di am dat mai mult loc Closcej cu puii în mintea 

  

1). Osebit de conferenţa rostită la Ateneul din Bucurescf 
şi despre care se face. menţiune în nota de la pag. 233 din vol. 
II, dl A. Odobescu a publicat în limba română, asupra Tesa- 
urului de la Petrâsa, următârele articole, tipărite în Cofunna ln 
Zraian, sub : direcţiunea di B, P, Hasdeii, — Szudit asupra 
Zesaurulul de Je Pelrâsaj; Istoria descoperiri! (noemv. 1876, 
pag. 503—521), — Zava (dechemv. pag, 528—537); — Veriga 
simplă, (ianuar. 1877, pag, 11—25); — Veriga cu inscripțiune, 
Armilla, (martie, pag. 108—134). — Apot âncă, d Odobescu 
a vorbit despre acest Tesaur, în lecţiunea XIV, (pag: 686 şi 
urm.) din volumul sei, întitulat storia Archeologiel, Antichitatea 
și Renascerea, Bucuresci, 1877. : 

„2) Gravurele xilografice pregătite âncă de pe la 1872-la 
Diisseldorf de către dl Odobescu, în număr de vre o 85 bucăţi, spre a ilustra opera sa, aii fost tipărite la 1875 în stabilimentul 
grafic Socecii, Teclu și Comp. pe 20 stampe în folio cate stai şi acum depuse la Ministerul Instrucţiuni! publice şi din care o parte numa! s'a împărţit pe la autorităţile din țeră cu ocasiunea furtului tesaurulut la 1875, — Tot pentru acea operă S'aii tipă- rit până acum în stabilimentul Lemercier din Paris, opt chromo- . litografi! ale unora din obiectele de la Petrâsa, restituite în for- mele lor primitive, din care stampe colorate s'a format la 1882 un album provisoriii fârte Pugin respândit în public.
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-mea. Am adăpostit'o, am găzduit'o într'însa; am 

aşedat'o acolo ca şi la dinsa a casă. 

lată, de ce am şi cutezat a dice de la înce- 

put că, dându-vă sâma de lucrarea care de la un 

timp încâce, a devenit la mine gândul şi munca 

de t6tă dioa, şi expunând înaint6 dQY6st% însem- 

_nătatea ce ea a dobândit pentru mine, îmi pare 

că v& vorbesc ca şi pro domo mea. 
De cum-va mar cerceta cine-va de aprâpe, 

şi m'ar întreba dâca merită tesaurului de la Pe- 

trâsa atâta, atenţiune, atâta, lucrare, atâta stă- 

ruinţă, atâta cheltuială, eii i aş răspunde într'ast- 

fel :— „Ia aminte: să afli în ţ6ră la tine bogate. 
rămăşiţe ale unei arte care, prin formele ei ari: 

ginale, prin unele caractere cu totul speciale, prin 

procederi technice noue, se distingii de artele ce - 

aii produs mai tâte monumentele din alte ţări; 

să, recunosc. prin studie şi comparaţiuni, în r&- 

măşiţele acelei arte locale, epoca ca şi precisă a 

fabricării lor; să constaţi că la un moment dat, 

țera ta a produs lucrări de artă, dâca nu deo 

perfecţiune clasică, dar de o neasemuită bogăţie; 

6re, nu sunt acestea, resultate destul de cover- 

şitâre spre a: umplă de mulţumire şi de zel pe un 

scrutator al vechilor n6stre datine pământesci?“ 

Dar, domnilor ; îndată ce am întrevădut po- 

sibilitatea de a atinge un ţel, așa, de adimenitor, 

m'am pus la lucru cu îndecită ard6re; 'mi am 

propus a da cărţii mele asupra Tesaurulată de la
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Petrosa caracterul unei opere temeinice, în care 
origina, natura şi chiar istoricul, precât se va 
pute, ale tesaurului să fie lămurite. prin istoria 
şi analisa mai tuturor lucrărilor de aurărie şi de 
argintărie artistică despre care ne ai rămas vor- 
bire în autorii cel veehi, s6it imagine pe monu: 
mentele antice, s€ii chiar şi exemplare âncă adi 
existente. 

Astfel, dupe ceam consacsat un capitol po- 
vestirii amănunțite a faptelor ce ai însoţit şi a 
urmat descoperirea obiectelor de la Petrosa ; dupe 
ce am inşirat feluritele întâmplări, mai mult ssi 

„mal. pugin nenorocite prin care acele obiecte ai 
trecut pEnă la restaurarea, destul de nimerită, ce 
li s'a făcut în anul trecut!);. dupe ce, dic, am 
spus acolo pe larg cele ce am resumat acum în 
câteva cuvinte spre amintirea qY6stră ; apoi am 
luat 'd'a rondul fie care din bucăţile rămase în 
ființă şi, cu multă, răbdare,—dar nu fără de plă- 

1) Acea restaurare s'a executat de un giuvaerglă, di Paul 
“Telge, pe care Ministerul Instrucţiunit publice la adus pentru 
acest scop din Berlin. E regretabil că nu s'a consultat asupra 
restauraţiuniY şi dl Odobescu, carele mat mult decât orl cine a 
studiat amănuntele Tesaurului, mat ales că dsa se afla atunci în 
sirăinătate ocupat cu tot dinadinsul de publicarea opere! sale a- 
Supra acestei materit, Astfel s'ar fi înlăturat &re care erori de 
'sciință şi de stil, la care este tot-d'auna expus un industriaș, 
ori cât de meşter ar fi în arta sa, atunci când el nu se află pus 
sub direcțiunea unu! om cu cunoscinţe anticaril speciale,
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_cere pentru mine şi, sper cel pugin, asemenea pen: 

tru cititori, — am întrebat pe scriitorii antici şi, 

chiar pe poeţii şi chronicarii vâcului de mijloc, ce 

“potii ei să ne spună despre obiectele de acelaş fel 

întrebuințate ssi păstrate pe timpii lor; am cer- ” 

cetat ce anume vase şi giuvaiere de aceiaş natură, 

se mai vă&di reproduse pe monumente antice 

de sculptură şi pictură; am alăturat descrierea 

şi forma, aurăriilor din museul nostru cu ale altor 

aurării şi argintării antice de prin museele străine; 

am studiat cu deamănuntul în decursul secolilor 

şi în întinsul ţărilor din vechime, tâte motivele 

ornamentale care împodobescă şi caracteris6ză bu- 

căţile aflate şi păstrate la -noi; şi, astfel, din a- 

cest studii variat şi complet, întru care nu mă 

sfiesc a dice că n'am cruțat nici o ostenâlă , 

mam ocolit nici o âificultate, am cercat să recon: 

stitulesc, pe tărâmul archeologic al țărei nostre, 

ca, şi o istorie a artelor ei din vechime, coprinsă 

şi înlănguită întrun conspect general al indus- 

triei aurăresci şi argintăresci , dWalungul întrege! 

antichităţi europene şi asiatice. 

Acâstă programă largă .a lucrări! mele m'a 

şi determinat a! lăţi titlul. Fără de a înlătura 

s6i a subordina în a mea carte, numirea su- 

piectul ei capital, am socotit că este drept să 

alăturez pe liingă ea şi fără de nici un spirit de 

ostentaţiune, simpla indicare a studielor mai ge- 

nerale ce materia a provoct în mine şi cu care
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am înzestrat acum opera mea. Deci, spre a face 

„ca titlul să corespundă cu conţinutul cărți! lam 

libelat într'astfel : Tesaurul de la Petrosa. Isto- 

ricul şi descrierea lui. Studie asupra aurăriilor 
şi argintăriilor amticet), 

Aceste studie, de altmintrelg, ereaii pentru 
mine cu atât mai adimenitâre, cu cât mă sim- 
ţeam păşind într'însele pe un tărâm fârte puţin 
explorat. Îmi plăcea deci, cu deosebire de a a- 
duce în vederea eruâiţiunii europeane un element 
de archeologie generală aprâpe noii sâii, în orl-ce 
cas, nu âncă coordonat, pe când tot de odată îl 
puneam subt ochi un nestemat tesaur al țării şi 
al museului nostru. 

În: jurul unui măiug de aur şi de petre 

  

1) Le Tr6sor de Pâtrossa, — Historique, — Description. - — 

Etude sur Vorfăvrerie antique. Paris, 1886. —? — În momentul 
când se tipărescii aceste rânduri opera mea franceză, “ajunsă 

la câla a 34 ca tipărire definitivă şi la a 39a ca material com- 

pus, se află întreruptă âncă de la începutul luf martie trecut, 

din causă că, venind atunci în ţâră, am cerut de la Ministerul 
Instrucţiuni! publice ca si mă autorizeze a da operei mele 
desvoltarea ce mi se pare, acum âncă, a "i fi de neînlăturată 
trebuință ; acestă concesiune 'mi a fost: refuzată şi nu pot 
face altfel decât a aştepta stii ca acesta scii un alt minister 
să se arate ma! liberal pentru o publicaţiune sciinţifică, sei ca 
st aflu alte mijl6ce particulare de a "mi continua şi a "mi ter: 
mina lucrarea în singurele condițiuni sub care ea pâte să 'co- 
respundă la scopul sciințific ce doresc şi sper să ating prin 
irinsa. — (Bucuresci, 1S noemvrie, 1887.)
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scumpe, cum este tesaurul nostru, m'am silit 

tot mereu să aduc, spre 21 propti mai tare Şi 

-mai temeinic, spre a 7] face să r&sară mai lumi- 

nos, sute şi mii de pietrâie gi de pietricele, adu- 

nate din istoria artelor antice; pe acestea le ag- 

tern şi le aşed astfel încât tote împreună să 
formeze un monument consacrat artei industriale 

a aurăriilor Gin vechime, monument care aa purta 

pe creştetul săi, acea neprecuită pod6bă ale că. 

ror remăşițe strălucesc aţi în colecţiunea nostri, 
de antichităţi naţionale. 

*Mi e t6mă, domnilor, să nu vă obosesc adu- 

cându-vă la cunoscinţă măcar şi câte-va fapte 

din nenumăratele constatări interesante ce am 
avut norocul a face în cursul lungelor mele 

cercetări. Numai atunci ânsă aţi pute să preguiți 

cât de bogată este, pe nesciute, „chiar şi istoria, 

archeologiei române. 

V'aş vorbi, bună-6ră, de minunatele vase ce 

S'aii descoperit: pe la 1811, într'un mormânt de 

pe malut- Prutului, la Concesci în ţinutul Doro- 

hoY, şi care adi se. află, păstrate în Museul Ermi- 

tagiului imperial din St Petersburg. V'ag arăta, 

pentru prima 6ră .reprodusă în desemn şi scru- 

pulos descrisă în foile tipărite ce stau aci dina- 

intea mea, o tavă rotundă de argint, găsită tot 

acolo și mare tocmai cât sinia n6stră cea de aur 

de la Petrâsa. Dar aceia este împodobită pe 

margini. cu scene de v6năt6re, precum este şi
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frisa celui mai frumos din sarcofagele de piâtră 
din Museul nostru naţional. 
W'aş mai dovedi cum verige s6ii alcale de 
aur, ca cele din comâra de la Petrosa, se dăru- 
iau de împărații bizantini, Goţilor Grutungi din 
părţile n6stre. Acâsta ne o spune chronicarul grec 
Zosim. El ne povestesce că împăratul 'Teodosie- 
cel-mare, dupe ce cufunda în apă un număr în- 
semnat din micile luntri în care Goţii veneaii 
n6ptea, decind6 ca, să "i atace flota de pe malul 
stâng al Dunării, iertă pe Barbarii ce mai rămă- 
sese cu viață, le dete locuri ca să se aşede în 
Scitia-Mică s6ii Dobrogea n6stră, pe lângă cetatea, 
Tomi s6ii Constanţa, şi “i dărui chiar pe toţi cu 
brăcări de aur. Dar mărinimia împăratului nu 
schimbă firea, neastâmpărată, a Goţilor. În cetate 
comanda Gherontios, un căpitan grec fârte ini- 
mos, îndrăzneţ, şi nu pre mult. răbdător. Barba. 
ril îl amenințau, îl necăjeaii Şi 71 zădăreau tot 
mereii. Într'o di el dete năvală "ntrinşii, îi răz- 
bi, îi prinse Tobi şi le luă înapoi tâte darurile 
imperătesci. Ansă, la Constantinopol, zavistia, 
curtezânilor .aruncă vina asupra lui Gherontios; 
îl asuzară că a jăfuit pe colonii autocratorului. 
Ca să scape de grea, osândă, bietul vitez căpitan 
fu silit să mituiască, pe 'eunucii curţii cu ve- 
rigile de aur împărătesci, luate cu voinicie de 
la Goţi. e 

Pentru fie-care din obiectele de la Petr6sa aş
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put să vă aduc sumă de doveţi despre rolul în- 

semnat ce aii jucat; asemenea obiecte preci6se în 

istoria popbrelor antice, şi mai ales în aceia a; 
Barbarilor cari în primii secoli ai creştinismului 

s'aii prefirat şi sai strămutat din Rusia meri- 
dională în România, de aci în Tracia, în Pano- 

nia, în Noric, în Vindelicia şin Retia, apoi în 
Italia, în Galia, în insulile Britanice, în Spania şi 

pe câstele africane, tot atât cât şi în inima Ger- 
maniei şi ?n peninsulele scandinave. 

. Pretutindeni unde orâiele lor călătâre colin- 

daii pustiind, pretutindeni ele semănau în urmă- 

le, prin. morminte şi prin ascundători, rămăşiţe 

din acea, artă originală, învățată şi practicată de 

ei mai ântăi pe malurile Mării Negre şi ale Du- 
nării, în Sciţia şi în Dacia. 1) | 

Aceşti Barbari duceau astfel cu sine iubirea, 

şi trufia scumpelor pod6be de trup şi luzul va 

selor de ospeţe. Aurul, argintul şi pletrele scumpe 

erai pentru dinşii ceia ce marmurele sculptate 

şi tabelele pe lemn zugrăvite, vasele turnate în 

bronz şi gragi6sele olării şi statuete de lut fu- 

sese odiniră pentru Eleni şi Romani. Pentru Bar- 

bari, negreşit, erai egali cu Fidias şi cu Apeles, 

  

1) Acâstă teorie a fost mat ântâi emisă În memoriul dluf 

A. Odobescu asupra Cunznel cel mari din Tesaurul de la WNovo- 

Cerkask, despre care s'a făcut menţiune în nota de la pag, 5i6 

din vol. II.
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deca nu şi superiori acestor artişti de genii, 
argintarii nomadi, cari ai făurit, dupe gusturile 
lor barbare, tavele şi ibricele, căldăruşele şi cola. 
nele, brăcările şi paftalele (fibulele) de la Petr6sa, 
în fine tot greul.avut al Closciă nostre cu: Duiă sei 
de aur. . . - i 

- Deci, nu va fi, cred, o pagină stârpă “a anale- 
lor ţării nstre, aceia în care se voră înscrie tote 
noţiunile de industrie artistică, de limbistică, de 
mitologie, ba şi chiar de istorie politică şi de usuri 
sociale, care retesii din studiul minuţios şi adân- 
cit ce..mă..ocupă.. Şi dâca, -lucrând âncă vre o 
duoi trei ani la publicarea:luf, —în urma, a duo&-: 
deci şi mai bine de ani de pregătire :)—.voi co. - 

  

-_ 1) Publicarea cărţit mele a avut până acum peripeţiile cele 
mal felurite; mă votu sili a le resuma “aci în câte-va rânduri, 
S'ar gice că blestemul Coscit eu uit de aur se ţine mereii de 
dinsa şi mereii pune peilici la a eY terminare. Sunt peste două- 
deci şi cinci de an! de când mă tot ocup de dinsa fără a o pute 
aduce la,capăt. Âncă de la. 1862, în urma unei visite ce a fă- 
cut museului nostru de antichităţi, un archeolog german însărci- 

"nat de guvernul austriac a publica o carte monumentală asupra 
Însemnelor imperiale şi regale ale. Împeriulul germanic, am înce- 
put a face cercetări sciinţifice asupra vaselor și pod6belor din 
tesaurul nostru de la Petrâsa. De atunci âncă am pus a se face 
dupe dinsele frumâse desemnurt.-în colori: şi chiar o chromolito- 
grafie cu titluri: imprimate, La. 1865, am citit asupra lor un 
memorii la . Academia din Paris; :la 1868,- am 'tipărit în acel 

„Oraș acest memorii desvoltat; apoi la 1871 am pus să se lu-
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prinde acest studii, precum am gend şi dorinţă, 

în trei mari volume, din care primul numai este 

acum abi6--pe sfârşit, sper că într'insele nu se 

vori găsi: superfluităță. Chiar. şi dâca; la. prima 

ivâlă, unele desvoltări s'arit păr6 a fi adaose pri-: 

sosit6re, cititorul curând va vede că şi chiar a: 

  

creze la Diisseldorf, dupe fotografii, numerâse tabele xilografice 

de pre tâte obfectele.. La 1874, fiind ministru al instrucțiuni 

publice, colegul şi amicul mei di. Titu Maiorescu, dlui a con- 

tractat cu casa V, A. Morel et Comp. din Paris pentru a se lu- 

cra acolo chromolitografiele destinate une! opere mal întinse 

cu a cări! redactare am şi început de atunci să mă ocup. O 

tipărire îngrijită cum. am: dorit tot dauna să consacru lucrări! 

mele definitive, ar fi depăşit cu mult mijlâcele de care însu'mi 

aș fi putut dispune. Liberalitatea guvernului venea să complin- 

scă acestă dificultate materială. Dar curând dupe acela, prin 

schimbarea ministerului şi apo! prin evenimentele răsboYului, 

„ lucrarea a fost întreruptă, și în timp de opt.an! am putut nu- 

may să tipăresc câte-va fragmente dintr'însa, traduse pe române- | 

sce, în revista Cofumnua dul Traian, din .1876 şi 1877. Abi6 la 

1882, un alt coleg şi amic al meă, dl V. A, Urechie, fiind mi-. 

nistru, a Îînchiăiat contract cu același casă V. A. Morel et Cie, 

din. Paris, ca să tipărescă şi textul meii,.pe care nu'l credeam 

a fi ma! întins decât coprinderea a 40 c6le în folio. Experienţa 

îmi dovedi curând că mă înșelasem; la 1884, fiind ptnă atunci 

19 c6le tipărite obținulu de la minister. ca să se. completeze pu- 

blicarea mea cu alte 40 c6le. Dar în acelaș an, către Yernă, casa 

V. A. Morel cădu în faliment și lucrarea se întrerupse din noi - 

pentru dece lunt.: În timpul acesta revădutu cu luare aminte 

manuscriptele. mele, a căror redacţiune era făcută cu vre o 14 

ani ma! înapol. Profitatu de răgazurile ce 'ml da temporisările 

procesului de faliment al editorului, spre a împlini multe lacune
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celea tindi în tot-d'auna, în mod mai mult seit 

mai pugin direct, la consemnarea, la, elucidarea, 

şi la dovedirea, unui fapt, câtuş de mic, atingă- 

tor de antichităţile, de vechia istorie, de usurile 

şi chiar de limba patriei nostre. Acesta a fost 
şi este purur6 a mea tendenţă, a mea preo- 

cupare. 

ce constatasem, spre a pune opera mea cam înapofată, în deplinul 

curent al sciinţei actuale, În vera anului 1886, un noii editor, 

dl 1. Rothschild din Paris luă prin contract asupră'şi sarcina de 

"a retipări opera încă de la început; şi acesta o fâcea pe preg 

de 21,000 let, plătibilt în anuitaţi de câte 3,000 let, adică cu 

"un scădăment egal tocmat cu suma ce fusese plătită casel V. A, 

Morel, şi prin urmare fâră nici o pagubă pentru Statul nostru, 

Din parte'mi, cedasem cu anticipaţiune ministerului jumă- 

„tate din exemplarele ce'mi eraii concedate ca drept de autor, cu 

scop ca Statul să 'mf înlesnescă mijlâcele de a stărui în străi- 

nătate la terminarea lucrări! mele.. Astfel o am putut înainta 

până în primăvâra anului curgător 1887, ajungând cu tipărirea 

e! pânt aprâpe de câla a 403. Vădînd ânsă atunci că modificaţiu- 

nile şi îmbunătățirile însemnate ce adusesem vechiului meii text, 

reclamaii o înduoită întindere a operef, veniiu în ţEră cu spe- 

ranța. că t6te silințele mele de atâţi an! nu se vorii înfrânge toc- 

mai acum dinaintea unut refus al Ministerului. Aci, din contra, 

obţinui tocmai dupe patru 'lunY de zadarnică aşteptare şi de. 

sterpă nelucrare, obţinul, dic, cea mal categorică și mal pugin 

grâţi6să respingere a cererilor mele. 

Pe când însăşi M. S. Regele îmi arăta cel ma! viii inte- 

res pentru publicaţiunea mea, mi se spuse în facă de ignoranţi 

a tot puternici în ț&ră la noi, că lucrarea mea este fără interes 

şi că ea nu merită atenţiunea guvernului. Ministrul Instrucţiuni 

publice, mal cunoscătâr pâte întru ale sciinţei, nu se refuză ânsă
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. Chiar de acela, domnilor: colegi, atunci când 
"Djl am propus a da o aşa întinsă desvoltare lu- 
crării mele archeologice, *mi am dis tot. de o dată 
că, spre a face dintrinsa o operă cu înduoit fo- 
los pentru ţera, n6stră, cată, să.pun frâii într'însa, 
graiului nostru românesc, pe care 'mi este aşa, 
dulce a/1 scrie; cată să'mi îmbrac cartea, cu haină 
străină; cată să înțolesc cu port sâii nemţesc, 
s6ii englez, si francez, tâte acele imagine vii 
ale archaicelor nâstre datine, pe care mă încerc 
a le reconstrui şi a le întrupa prin studie. 

Că Românii vorii crede lesne în realitatea, 
fiinţei lor, de 6re ce ele aduci laudă culturei ori- 
ginale ce a existat la noi âncă din vechime, de 
  

  

de a secunda cu fapta aceste păreri, ce aii deșteptat în mine cea 
mai legitimă indignaţiune. Desbaterile mele asupra acestut subiect 
cu di Dimitrie Sturza aă devenit publice, grație comunicatelor 
ce dlui a găsit de cuviință a publica în Afonitorul oficial şi în 
diarele ofici6se. Este un ce fârte mâhnitor şi umilitor pentru mine 
de a mă vedE împtedicat într'o publicațiune la care am tâte 
cuvintele de a ţine ca la principala mea operă de sciință, Dar, 
cum am mat qlis'o şi alur€: Bun este Dumnegeii! Nam pler. 
dut cu totul speranța de a ved împlinită dorinţa mea cea fără 
de preget. Chiar şi d€ca guvernul de ai se va îndărttnici, 
Cum este probabil, a “i sta mereii împotrivă, apot cu răbdare 
„Volu aștepta ca să vină un moment priincios când 6ment ma! 
luminaţi şi mai pugin r&ă-voitori îmt vorii înlesni mijlocul de a 
duce până la captt lucrarea pentru care de mulți ant mă lupt 
cu aşa inulte nevoi, şi a căref terminare a devenit pentru mine 
ca şi unul din acele cuvi6se doruri ale vechimel, una din acele 
Pia Desideria 1... | 

IUL. 25.682, | 41
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acesta. nu mă puteam înduoi.. Grei nu este a fi 
credut şi aprobat de cel căruia îi vorbesci pe 
plac, chiar şi atunci când ai aluneca, pe priporul 
zadarnicelor închipuiri şi al apuca câmpii scă- 
lâmbând adevărul. Mai anevoie este ânsă a “ţi 
câştiga, credământ la cel ce n'aii nici un interes 
a descoperi, de odată şi fără veste, că un obiect 
Gre-care preguiesce mai mult decât ei sunt de- 
prinşi a crede. Şi mai anevole âncd . este de a, 
impune prin dovedi. lămurit şi sănttos înteme- 
Jate, recunâscerea unor calităţi devenite necon- 
testabile chiar şi pentru aceia cari sară bucura, 
„când ele ari lipsi cu totul sâti cel pugin câna 
ele arii rămân întunecate. a 

Şi — trebuie so mărturisesc, domnilor, — 
intunecate, nesciute şi 18 precuite de lumea 
cultă vori rămân6 din nenorocire tâte lucrările nostre, cât de consciinţi6se şi de solide ari fi ele, precât nu le vom învedera, lumii subt o formă 
mai accesibilă, decât aceia a graiului nostru na- 
ţional. 

| 
Acest fapt netăgăduit nu este ânsă, dupe 

părerea mea, o condamnaţiune 'a limbei nâstre. , Nu este nici măcar o umilire pentru dînsa. Limba, 
nOstră abis de duoi trei secoli a devenit; o limbă, scrisă; a el cultură e âncd rudimentară. Not ne adunăm aci ca să cercăm a, o scâte din faşe şi ai înlesni înălţarea şi întărirea, de 6re ce ea âncă până mai deunădi, umbla, d'abuşele. Cum
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doră am put să pretindem. ca, dînsa .să, depă. 
şescă hotarele locuite de Români, pe când vedem 
multe alte limbe: europeane, cultivate acum de 
secol şi r&mase totuşi în cercul restrîns al po: 
porațiunilor ce le vorbescii Și le serii, numay şi 
numai pe s6ma lor. 

Astfel sunt, de bună sâmă, la: nord, lirabele 
scandinave, cea, daneză şi cea suedeză; apoi spre 
apus, limba, olandezilor, ba şi a portughezilor, 
dâca, nu cum-va, până la Gre-care punt,. n'am 
număra printre acestea, la sud, pe cea spaniolă 
şi pe cea italiană, 'odini6ră atât de răspândite în 

totă, Europa.: Tot aşa, sunt, mai în vecinătate cu 
no, limba, rusâscă, cea, grâcă modernă i cea ma: 
ghiară, 

T6te aceste naţiuni îşi cultivă de sigur, atat 
cât noi, şi.pâte chiar mai mult decât noi, grau: 
rile lor particulare; tâte aii ca noi Academii şi 
Societăţi literare şi sciinţifice. 

Tâte,. în sînul corpurilor . învățate ale lor, - 

vorbescii şi tipărescii în limba, ţării; dar acestea, 
fiind preocupate de a nu pune subit; obrocul ex- 
clusiv al unui patriotism r&ii înţeles, producţiu. . 

nile. spiritului şi ale studielor care potii să facă 
on6re patriei. şi - sciinței ei, tote recurgă la una 
din limbele care se bucură de un carecter mal! 
universal, una, din acele limbe -pe care nu le potii 
ignora 6menil ce vorii să se ţină în curentul 
propăşitor al 'sciinţelor moderne. 
a ” 41*
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“În acele țări , chiar Academiile traduci în 
„extracte şi ades€ în extenso, principalele lor o- 
pere, şi le dai publicităţii externe într'una, din 
limbele franceză, germană s6ii engleză; 

Ore,. cela ce facii aceste popâre, ades6 mai 
înaintate în cultură decât noi, fi-va ruşine să o 
facem şi: noi? Să stăm a judica, pe dreptate, şi 
vom recunosce că idea ce le mână întru acesta, 
este şi mai patriotică .şi mai luminătâre decat 
acel. exclusivism restrins care le ar isola pe ele 
— precum ne isol6ză pe noi cu totul — de mig- 

"carea, progresivă a sciinţei. Făcând altfel ei arii 
menţine pe. toţă străinii — precum îă menţinem 
no, — în credința, că la, el, ca şi la noi, mintea 
şi studiul nu produci nimic, nimic care să fie 
demn de a aduce un contingent folositor la, cu- 
noscințele obştesci ale lumii civilisate. 

„. Permiteţi'mi, domnilor colegi, mie care tră- 
Jesc acum de mai mulţi ani în străinătate Şi văd 
cât de răi suntem cunoscuţi şi preguiți sub ra- 
portul culturei intelectuale afară din țera, n6stră, 
permiteţi'mi a supune aceste consideraţiuni la 
seridsele dYâstă cugetări, 

Ele mai îndemnat, — Şi nu tocmai, vă 
mărturisesc fără de dre-care dor şi mustrare de 
cuget, — a scrie cartea mea asupra tesaurului 
de la Petr6sa, în limba de caracter mai. universal 
a țării în. care locuiesc, | 

În acea, ţâră mai am şi înlesnirea, de a găsi
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la îndemână, tâte mijlocele de informaţiune şi de 
„Studii ce *mi sunt necesarii, precum bibliotecele 

şi museele cele mai bogate, Gmenii cei mai de- 
dați cu multe din materiile pe care cati să le 
ating în cursul cercetărilor mele. a 

De altmintrel6,- acea limbă, singura din cele 
apusane pe care mă pricep 6re cum a, o îndruga, 
adică, limba, franceză, este tot de o dată şi aceia 
pe care o înţelegi, o vorbescii şi o scrii chiar 
cu înlesnire toţi câţi arii voi, la noi, să citâscă 
publicaţiunea mea. E 

Mult nu m'am înstrăinat nici de era mea, 
nici de datoriile mele de academic român, cerând 
ţărei. franceze ajutârele de studii pe care ea le 
posedă în neasemuită îmbilşugare, facă, cu a 

n6stră; lar limbei franceze cerendu'i un mijloc 

de a face cunoscut, nu numai Românilor, dar şi 
întregului public cult din tâţe continentele, fapte 

„ale căror enunciare şi elucidare. nu poti aduce 
decât folos şi ondre patriei n6stre. 

Sferşind acestă expunere, mă tem, stimaţi 

colegi, că mă& veţi crede, dupe cuvintele mele, 
mult mai presupmţios decât sunt în realitate. Ceia 

ce mă face dea vorbi într'astfel, este chiar con- 

tactul în care am avut nenorocirea de a mă afla, 

în decurs de mai mulţi ani, cu personalități mar- 

„cante de aceiaşi specialitate cu mine. M'am con- 
vins în cercul lor că noi înşine nu avem cuno-
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scință despre propria n6stră val6re, nu scim să ne 
dăm bine sâmă nici de câte scim, nici de câte 
putem, nici de câte suntem în stare'să produ- 
cem, atunci mai ales când nu ne am răsipi pu- 
terile, dupe r&ul nostru nărav, - po 

Şi aceste vederi semeţe, pe care— cine scie !— 
le priviţi cu sfi6lă, cu înduoieli şi pâte chiar cu 
zimbete de ironie, aceste vederi le veţi recunâsce 
lesne de bune, de drepte Şi de lumini6se, îndată, 
ce vă veți. strămuta.cu gândul şi cu aducerea 
aminte întrun alt cerc al activităţii n6stre na- 
ţionale, IE 
 Acum.vre 0 dece ani de ar fi eşit dintre noi - 

un profet care să ne afirme că 6stea românâscă, 
militarii, dorobanţii şi călăraşii noştri sunt în 
stare să pârte răsbotu în ț6ră, străină şi să se 
lupte cu tăria, cu avântul şi cu vitejia ce el aii 
arătat la Griviţa, la Rahova, şi la Smiîrdan, noi 
toţi atunci am fi plecat jalnic capul plini de do- 
rul isbândelor. din trecutul nostru, şi,.vai! plini 
de necredinţă, întru cele viitâre. 

Faptele. lăudate ce ostaşi! noştri aii săvârşit 
din îmboldirea şi sub poruncile gloriosului nostru 
Suveran, carele a sciut să recunâscă Şi să reînvie 
în inimile românescă virtutea, străbună, acele fapte 
petrecute pe câmpii de bătălie, ne facii aqi să ri- 

- dicăm capul fără sfislă, cu drâptă mândrie şi fără, 
temere pentru viitor! . | 

Să cutezim al ridica şi pe câmpil sciinţel.
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Tot Augustul nostru Protector ne a îmbiat şi pe 
noi la acâstă nobilă revendicare, îndemnându-ne 

să culegem de pretutindeni, cu sciinţă şi consci- 

inţă, datinele de ori ce fel ale trecutului nostru. 

Cu ele,— disu-ne a primul Rege al Românilor, — 

vom întemeia, şi pe acest tărâm viitorul rii Şi 
-al poporului românesc | 

Bucuresci, 1887. Tipărit în Analele Academiei 
Române pe anul 1897, Seria II. 
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