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DOM.NULUIC, C. CORNESCU

.Amice,
Cî11d mi-ai dttt mai iutîi sli citesc manuscriptul tău, întit-ulat Manualul vînătorului, ai arătat dori"nţa
ca să-i Jac eu o preciwîntare. Ma-i ap.oi ţ-i-ai lttat seama şi
m-ai scutit de această măgulitoare sarci1tă.
În ca::ul din urmă, r,fo mt te-ai gîmUt, căci eu, dupe
ce am rcisfoit cartea ta, m-am luat în adevăr cu pt,rcere de
pe 1m11ele tafo de v·î11ător; ,lar, pe cînd tu te ocupai cu gravitate a-ţi alege ceri mai bmzii puşcă, a o încărca w cea mai
potrivită uu!s-urc1, a o îndrepta dupc cea mai nimcriti1 linie; pe
dttd tu dresai, de mic şi cu o minunată răbdare, pc prepelicarul
tă·u, ca sit asculte la semnalele consacrate: Pst ! Pil ! şi Aport!;
pe cînd tu, în jiue, studiai c-u foare-aminte caracterele Jizice
şi etice afo celor mai obiclnuitc subiecte î1tsujlcţitc de vîniitoare,
eu, ca uu 1wvfoător ce sî11t, m-am apucat sâ colind ri'isthnpii
şi spaţiclc, cătttînd cu ochii, cu auzul şi cu inima, priveli~ti,
răsunete si emotitmi vîncitoresti.

Colimfrnd, ni-am rătâcit, şi iatii.-mă abia ac·1.1m aj1t11s din
fantastica-mi câlătorie, cu mt sac aşa frrgre-uiat de tot jelltl
de petice şi de surcele, adunate de pretut-inde-ni, încit nu ma.,
cutez, D(l(ltnne fereşte! nici chiar eu însumi să-l arunc în s~.
1iarea Manualului tău.
Am litat dar pretenţioasa hotărîre a le deşerta într-un tJOlum
osebit, ce-l voi tipări numai pc seama lor, şi care, s·ubt un
titlie pedantesc şi archaic, sp1enînd v·înătoritor niimai lucruri
ce sînt cit totul de prisos artei lor, va întocmi 1m Jet de Falş
tractat de vînătorie, lYzuao-xuvYjyemto;1 , în opozi"ţiune
făţişă cie l\Ianualul tău, care, deşi mai scurt, este î-11să, fără
îndoială, cu mult mai folositor celor cari vor sâ. înveţe ca•fl

c1, temei.
Dar mai na-inte de a pune snb tipar, m-am
ca

şi

dator

să-ţi trămit ţie,

simţit, amice~
prinosul ace.,;f11i vraft de pag:·na
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ma1mscrise, pc care,
tău

b1111e

sau rele, le datorez mtmai pr·hmtlui

îndemn amical.

Prfmcşfc-/e precum 1{i vo1· place; dar crede, tofoşi, că,
- deş1· iţi vin ac11-m cam ca fuioml popii, - ele p,urccd dintr-o
ajecluoasâ por'llirc a ce/111'. care de 1111t1t este

al tlht bmi

Bucureşti,

7 mni tf;7~.
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prielen,

Dl-fficiles m1gae'

I
SĂ MĂ ÎNCURC OARE ŞI EU ÎN CALEA

VÎN ĂTORILOR? - CARTEA TA ŞI PRECUVÎNTAREA MEA. UTILE DULCI SAU
SOSII ŞI D(0111NU)L SOCEC. - CE ZICE.
NIMROD DESPRE PODAGRA MEA. - ARCADIA PE CÎMPUL BĂRĂGANULUI. - DE
LA l\10Ş DORU, DREPT 1N PUSTII. - LA
CONAC! - VAI DE BIETUL GOGOLi CE
ERA SĂ PA'f Ă!

Ai voit, amice, ca mai nainte de a o tipări~
citesc cu, în manuscript, cartea românească ce tu ai
compus sub titlul de 1.lfam-talul vînătorului şi, dupe citire,
să-mi şi dau părerea asupră-i.
Pentru atîta încredere, nu am cum să-ţi mulţumesc:
dar, teamă-mi e că, acordîndu-mi mie o aşa amicală şi
linguşitoare precădere, n-ai nimerit tocmai bine, o, iscusite
vînătorule !
·
Oare nu ştiai, sau că ai uitat, cum că la vînătorie, ca şi
la multe altele, cu mă pricep cam tot atîta pre cît se pri~
cepca vestitul ageamiu, carele, văzîndu-se luat în răspăr
de babele satului pentru izbînzilc ce făcuse cu puşca dimineaţa, în bătătură, se apăra în dulcea limbă a poeziei
~i ţinea una căi
să

De e
Cc

La

curcă,

se-ncurcă

revărsatul

în calea

zorilor

vînătorilor?

Istoria nu adaogc mai departe

dacă păgubaşele

s-au mul-

ţmnit numai cn aceastrt armonioasă desdăunare, precum,
in altă împrejurare, fusese silit să facă simigiul cel cu
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tocm,ala, care, p·~ntru pl.kintclc mîncate, rămase bun
plătit num·1i cn cinticclnl dasdlului Caracangea:
D0~chi<l0-tc, punguliţă,
~l plăto~ti plăcinţelele;

cînticel car.:·, fără întloiaJă, este, în privinţa regulelor pr,)zodice, cu mult mai prejos de ingenioasa. improvizaţiune
a vînătorului de curci.
Vezi să nu paţi şi tu ca simigiul, şi de unde, cu drept
_cuvînt, te aşteptai să {ii răsplătit, chiar de la început, prin
laude meritate, pentru toate cercetările serioase, pentru
toate observaţiunile adînci, pentru toate ostf'ndi le cc ;1 i
depus în opera ta, să nu capeţi de la mine dccît un encomion
fluturatic şi fără temei, psalmodiat şi acela pc <lrîng sau
cîntat din frunză.
Dreptul lui Dumnezeu, în asemenea caz, şi adică dacft
critica mea. va fi, - precum este şi ksnc de prevăzut, -nedemnă şi nepotrivită pentru scrierea cc a provocat-o, ruşinea va rămfnea numai pe scama mea, căci este drept ca
fiecare să poarte ponosul faptelor şi ziselor sak, şi nu numai
vînătorii ştiu cum că «toată pasărea pc lume, dupc limba ci
piere>>.

Fie acestea zise din capul locului, ca uu cumva să se
fntîmple ca, vreunui cititor, scîrbit îndată de urîtul 1m·cuvîntării, să-i vină răul gînd de a lepăda cartea ta din
mînă, mai nainte cl1iar de a ii intrat în materia d, tratat,l
cu seriozitate şi cu ştiinţă-de-cauze, <le către conştiinţiosul
autor.
Mă gr-lţlesc a declara că acel cititor va fi adevăratul p,1gubaş, căci, dacă nu ştie regn lele \·înătorki mai bine ckdt
mine şi voi0şte cu to:i.tc acestea să le înveţe, el pierde cca
mai bună ocaziune de a se instrui, citind o carte plăcut:!,
în care formalele costelive ale mecanicei şi rcţdclc greţoase
ale medicinei veterinarii sunt mai peste tot locul foarte binişor furişate printre o nmlţime de noţinni istorice, de pov.',ţuiri înţelepte şi de fapte interesante, care pot sfl plac.1
şi să folosească oricărui cititor.
Ca să f,iu, dar, drept şi să te pun îndată la adăpost dc'-prc orie,' neajunsuri ar putea sit-ţi vină dupc 11rrna ~nvin10
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ldor m~!c, recunosc, iuuitc autol'll!e, că, deşi tu n-ai avut
etc, gînd, ca I iricn l nostru străbun Oraţiu~, să arăţi poeţilor
din viitorime potcrn cca bună, însă tot ai ştiut, chiar şi
'in m tter.ie de "·înătorie, să urmezi pări11teştilc lni pm,eţe,
1nînd drcrtt deviză. tăcută a scrierei tale, faimoasele Im
,·ersuri din Arta poeUcă:
Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci,
Lcctorem delectando, pariterquc moncndo."
Îţi urez ca să se poatti aplica cărţii talc şi exametrii
următori,

asemenea
supărat a
prozodiei
colegi în

în care sper că d<omnu>l Socec1 • -- carele în
caz ar primi desigur să-ţi fie editor, -- nu va fi
se vedea înlocuind, chiar cu prejudiţiul regulelor
latine, pc anticii domniei-sale quasi-omonimi şi
librărie, fraţii Sosii ia <lin Roma:

Hic mcret acra liber S(lcecio: hic d marc- transit
Et longum noto scriptori prorogat acvum.•

Dar de vreme ce, pornindu-mă a-ţi vorbi despre vmataarc, mă văz fără veste pribegind pe răzoarele literaturci,
mulţumeşte-te, te rog, amice, ca, în loc de o analiză scrupuloasă a .Maniealielui tău, în loc de o apreţui.re a meritelor
ce el va şti ncapămt şi cu mai bun succes s..~ destăinuiască
la ochii oamenilor de ştiinţă şi <le specialitate, într-un
cu-vînt, în loc de ceea cc mi-ai cemt, mulţumeşte-te, zic,
sft-ţi spui aci numai în ce chip, cum şi ce fel, imaginaţiunca,
snfletul şi mintea mea au putut aievea sft-şi însuşească plă
cerile şi farmecul artei pe care tu, cc I dîntîi, o predai astă:i:i
cititorilor români, înjghebată în regule mai mnlt sau mai
l}Uţin riguroase.
Daca chiar în anii tinereţii, pc cînd trupnl, -- la bet<
(vita), cum zice Xavier de Maistre7 , - - s-avîntă mai lesne
dupe zburd,'irile inimei, dacă pc atunci chiar, ~usturile-mi
stătătoare si trîndava-mi f irc nu m-au iertat să de viu v'ină
tor, apoi <l-acum înainte ce speranţă să-mi mai rămînă?
mai ales cînd, pc toată ziua, junghiurile în picioare şi podagra îmi chezăşuiesc, pentru restul ,·ieţei, cca mai nerevocabilă patentă de incapacitate în deprind Pri le ~printern:~i obositoare ale vînătorici.
4
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Vorbă curată! nici un al doilea Nimrod, vînătorul
biblic8 , nici un al doilea sfînt Hubert, vînătorul minunat
al creştinilor9, eu unul n-am să mă fac. Trebuie să renunţ
cu totul la aşa falnice năzuiri, şi chiar daca deasa citire a
cărţii tale ar aprinde în mine un asemenea dor semeţ, nevoia
ar cere ca să-l potolesc îndată şi să mă hotărăsc a rămînca
şi în viitor, din ceata acelora cari, cînd văd cloşca păscînd
bobocii de raţă pe malul băiţei, se miră zicînd:
Să.

Să

fie
fie

raţă?

găină?

-

:\lăsa. găină!

- ilotul

lătăreţ!

Dar însă, şi eu am crescut pe cîmpul BărfLganului !
Et in Arcadia10 ego! 11 Şi eu am văzut cîrdurile de dropii,
cutrierînd cu pas măsurat şi cu capul aţintit la paz.J,
acele şesuri fără margine, prin care aerul, răsfirat în unde
diafane subt arşiţa soarelui de vară, oglindrşte ierburi le
şi bălăriile din depărtare şi le preface, dinaintea vederii
fermecate, în cetăţi cu mii de minarele, în palate cu mii
de încîntări.
. Din copilărie şi eu am trăit cu tămădăienii, vînători
de dropii din baştină, cari neam de neamul lor au rătăcit
prin Bărăgan, pitulaţi în căruţele lor acoperite cu covergi
de rogojină şi, mînînd în pas alene gloabele lor de căluşei,
au dat roată, ore, zile şi luni întregi, împrejurul falnicilor
dropioi, - cărora ei le zic mitropoliţi, - sau cînd aceştia,
primăvara, se înteţesc în lupte amoroase, sau cînd, toamna,
ei duc turmele de pui să pască ţarinele înţelenite.
Eu n-am uitat nici pe răposatul Caraiman, veselul şi
priceputul staroste al vînătorilor tămădăieni, carele putea
să înghiţă în largele sale pîntece atîtea vedre cît şi o butie
de la Dealul l\fare, nici pe iscusitul moş Vlad, în căruţa
căruia ai adormit tu adesea, pe cînd el, cu ochi de vulpe,
zărea creştetul delicat al dropici mişcînd printre fulgii coliliei, nici pe bietul Gheorghe Giantă, cel care, cu o rugină
de puşcă pe care orice vînător ar fi azvîrlit-o în gunoi,
nimerea mai bine decît altul cu o carabină ghintuită, şi
care pe mine, nemernicul, m-a adus de multe ori cu vînat,
la conacul de amiazi.
în cartea-ţi plină de regule technice şi de învăţături doctrinarii, tu vorbeşti, amice, cu un despreţ superb despre
12
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toate acele petreceri cinr~cticc, în care vînfdonil n-are
nevoie să umble pe jos, să caute vînatul ajnfat de cînrl,~
său şi să lovească fiara sau pasăre-a în fugă ori în zbor. Nu
tăgăduiesc; în principin trebuie s(t aibi dreptate. l>ar ce-i·faci firei? căci mie unuia, daca cumva mi-a plăcut vreo
vînătoare, apoi a fost tocmai din acelea în care picioarele
şi minele au mai puţin lfr 1ucra t.
Si-n adevăr, să sedc:m slrîmb si să judicăm drept: oară
ce dcsf<Ltarc vîn(tt~rească mai d~plină, mai neţărmurită,
mai scninrt şi mai legănată în dulci şi duioase visări, poate
fi pe lume decît aceea care o gust(t cineva cînd, prin pustiile
Bărăganului, căruţa în care stă culcat abia înaintează pe
căi fări.'t de urme? Dinainte-ir spaţiul nemărginit; dar valurile de iarbă, cînd înviate de o spornicft verdeaţă, cînd ofilite
sub pîrlitura soarelui, nu-i însufli"'t îngrijarea nestatornicului ocean. În depărtare, pc linia netedă a orizontelui, se
profilează, ca moşoroaie de cîrtiţc uriaşe, movilele, a căror
ur.zcală •~ taina trecutului ~i podoaba pustietăţii. De la
movila Neacşului de pc malul lalomiţii, pînă la movila Vulturului din preajma Borcei, ele stau semănate în prelargul
cîmpiei, ca scntinele mute şi gîrbovitc subt ale lor hătrî~
neţi. La po:1kk lor cuibeadt vulturii cei falnici cu late pene
negre, precum şi cei suri al căror cioc ascuţit şi aprig la
pradă r:Isare hidos din ale lor grumazuri jupuite şi gola~1·.
E groaznic de a vedea cum aceste jivine se răpc<l la stîrvmi
şi să îmhnibă cu mortiiciuni, cînd prin sohaturi pică de holesne cîte o vi tă din cirezi!
Dar căruţa trccc-n laturi de acea privelişte scîrhuas:1;
ea în::i inteazft încetinel şi rfttăce~te frtră de ţrtl, <lupe hunnlplac al mîrţoagelor arominde sau <lupe prepusul de vînat
al tămfidftianului cărutas.
De cn zorile, atunci c înd roua stă încă aninau pe" firele
de iarbr1, ca s-a pornit de la conacul de noapte, di· la coliha
unchiaşnlui măr-unt, cărnia-i duce acum dor-11-l Bărt1~anu1
întregi·!, - - şi tocmai cind soarele c d-asupra amiaz11lni,
ea soscstc la locul de întîlnire al vînătorilor. 1\-lai adesea
acest l~c c o cruce de piatră, strîmbatrt din piua ei, sau nn
puţ cn furcă, adică o groapi't adînd de nnde se scoate apă
cn hur<lnful. Trebuie sft fii la Paicn, în gma Bărăg-am1lui,
0
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în miezul lui, ca să găsl!lşti cite o mică dumde vechi tnfani, sub care se adăpostesc turmele de oi
la poale, iar mii şi mii de cuiburi de ciori printre crăcile
copadlor. În orice alt loc al Bărăganului, vînătornl nu află
alt adăpost, spre a îmbuca s::m a dormi ziua, <lecit umbra
cărutei sale. Dar ce vesele sunt acele întruniri <le una sau
<lon.l orc, în care toţi îşi povestesc cîte izbînzi au făcut
i;au mai ales erau să facă, cum i-a amăgit pasărea vicleană,
cum i-a purtat din Ioc în loc ~i cum, în sfîrşit, s-a făcut nevăzută în zboru-i prelungit.
După repaos, colinda prin pustii reîncepe cu aceeaşi
plăcere. Vînătorul, împrospătat prin somnul, prin mîncarea şi prin glumele de la conac, se aprinde din nou ele ispita
norocului; el, cu ochii caută vînatul, cu gîndul zboară
poate către alte doruri; dar simţirile-i sunt în veci deştepte;
inima-i vegheată este mereu în mişcare, şi urîtu l fuge, fngc
departe, dincolo de nestatornica zarf' a nf'mărginitei dmpii.
Cînd soarek se pleacă spre apus, cînd mnrgul-serei începe a se destinde treptat preste pustii, farnlf'cul tainic
al singurătăţii creşte şi mai mult în sufletul rălătoruJ11i.
Un susur noptatic se înalţă de pre faţa pămîntului; djn
adierea vîntului prin ierburi, din ţîrîitul grcif'rilor, <lin
mii <le sunete uşoare si nedeslusitc se noste ca o slabă suspinare if'şită din sînui obosit ai natnrei. 'Atunci, prin năl
ţimi le văzduhu lui, zboară cîntînd ale lor doine, lungi şi rl"
de cocori, brîne şerpuinde de acele pasări călătoare, în can·
divinul D.llltc13 a întrevăzut graţioasa imagine a stolulni
de suflete duioase, de unde se desprinde, spre a-şi ckplîn!-'''
răstriştC'a, gingaşa lui Francescă 14 :
san la

Cornăţele,

bravă

E come i gru van cantando lor tai,
Fact'ndo in aer di se lunga riga ;
Cosi vid'io venir, tracndo gua.i,
Ombre portate dalia dettri. briga. 15

Dar cîtc una-una, cărutele sosesc la tîrla sau la stîna
umle vînătorii au să. petre~că noaptea; un bordei acoperit
cu paie, -· trestia şi şovarul sunt scumpe în Brtrăgan, cîteva saiel1• şi olumuri pentru vite, o ceată ele dulăi ţ~peni
lătrîn,1 c'n invi"rşunarP, fÎ, în to:11;1 imprPjm11irP;1, un miro-,
14
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greu de oaie, de ceapă :;;ide rachiu, i:1.tă adă.postul şi streaja
cc le pi}atc oferi bacit1I de la Răda11a sau cd de la Renciu .
.Din acestea cată vînă.torii să-şi întoc1n:.!ască culcuş şi cin~i.
cbca cumva n•au avut griji a-şi aduce aşternut şi mcr.inde
în căruţe. Pe cî11d însă, pe sub şure şi la vatra bordeiului.
lHpăţul şi paturile se gătesc, dupc cum pe fiecare-I taie
capul, limbile se desmorţesc şi, prin glume, prin rîsuri cu
hohote, ele răscumpără lungile ore de tăcere ale zilei.
S1}Une tu ce vei voi despre superioritatea vînă.toarii
cu prep~licarul şi despre plăcerile inteligente şi alc:se ccresimte omul în unic..1, societate a unui cîne dresat clupe
regulele artei; cit despre mine, eu rămîi tot bine încredinţat
că cele mai dulci multumiri ale vînătoari i sunt acelea în
care trupnl nu se află osîndit la pedeapsa jidovului rătăci
tor16, şi apoi încă acele care izbucnesc cu veselie printre
nişte buni tovarăşi, întruniţi la un loc dnpe o zi pctrccntă
în emoţiuni izolate.
Dar chiar şi fo că.rufă, vina-ful obosc:;;te
Şi <lup-o cină scurttl şi somnul a so;;iL.17
Vînători şi căruţaşi, mîrţoage şi dulăi, culcaţi toţi Ia
pămînt, dorm acum duşi, la tîrlă !. .. «Singure, stc lele nopţei
se uită de pe cer la dînşii; ei aud cn urechile toată acea
nenumărată lume de insecte cc se strecoară prin ierburi,
ţiuind, scîrţîind, ftuierînd, şuierînd, şi toate acele mii de
~hsuri se-nalţă cu răsunet potolit în tăria nopţii, se limpezesc în aerul ei răcoros şi leagănă în somnie auzul lor
aromit. Cînd însă vreunul se deşteaptă şi clipeşte ochii.
cîmpia i se înfăţişează luminată de scîntcielc strălucitoare

ale Jicltricilor; uneori cerul se încinge pe alocurea, în depărtare, de o vîlvoare roşatică, provenită din pirjol, şi un
stol întuncco5 de pasări se strecoar;L prin noapte ... '>
l\Iă opresc, căci mi se pare că. fără ştirea lui Dumne1.ett
şi a cititorilor, am început să traduc descrierea stepei malo~
rogiene, una din paginelc cele mai minunate din minunatul romanţ istoric Taras Bulba de N. Gogoli 18 , scriitor rus,
c:1rele, de nu mă-n1el. a scris, el mai întîi, pe rnseştc, comedia Revizoritl KCtteral. A~ transcrie aci cu plăcere toată
acea încîntătoare descripţiune; ca şi Gogoli. într-o pornire
15
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de drăgăstos necaz, as sfîrsi si cu z.icînd: <<Dracu I să vă
ia, cimpiilor, că mult sunteţi' frumoase! )) 10 Dar atunci cc
s-ar mai alege din descrierea Bărăganului, pc care m-am
încercat a o face cu româneste?
Las dar pc Gogoli într-aic sale, că mi-e teamCt sCt nu
mă prea dea de ruşine ...
Dar cc făcui, vai de mine! Am uitat cu totul că este
acum admis în radicalele principii de suprem şi absolut
patriotism român că, de vreme cc muscalii trebuiesc în
genere pr'iviti ca inimici si răuvoitori ai nationalitătii
noastre, să ne dispensăm cu totul de a numi' ba chiar 'să
ne şi impunem datoria de a desfigura pe autorii lor, de
cîtc ori binevoim a-i traduce, a-i imita sau a-i localiza.
Prin aceasta chiar le facem prea multă onoare !
Vous lcur fîtcs, seigncur,
En Ies croquant, bcaucoup d 'honncur !20

11

'fIGANII DE ZESTRE. - GRIV l:S. EN
CAISSE - DISERTATIUi"iE FILOLOGICĂ
lMBicsiT Ă cu ERUDIŢIUNE.
1. ooo
GALBENI VENIT PE AN. - GRAURII ŞTIU
FRANŢUZEŞTE MAI BINE DECÎT D<O:\INU>L LITTRE ! - DIN FABULELE LUl LA
FONTAINE PÎNĂ ÎN PĂDURILE RUSIEI.
- <<AMĂRÎTA TURTUREA, OF! S.\R!\[AN,\.
VAI DE EA!o

Eram băiat de vreo treisprezece ani cînd am
dau cu pusca; - mărturisesc însă că de atunci
n-am mai făcut nici un progres în această artă: ba chiar aş
putea zice din contră ! - Însoţisem pe tată-meu la băile
de la Balta Albă, unde se adunase în acel an sarea şi marea,
precum a şi povestit-o cu atîta spirit d<omnu >l V. Alecsandri!, pe carele atunci, acolo, pentru prima oară I-am zărit,
învătat să
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1lomni;1-lui tîn{tr, vcsd, şi încă <le atunci cunoscut prin
farinccul neaoş romtrncsc al muzei ce-l inspiră, eu,copilul,
crczînd că tot cc zboară se mtmîncă.
Locuiam într-un sat de pc malul stîng al Buzăului, la
Grădiştea, tot într-o casă cu bătrînul colonel Enghcl, acela
carele, prin buna sa inimă, prin vioiciunea glumeaţă a
caracterului său si prin pocita socătic a vorbirii salerom:1ncşti, a lăsat plăcute şi vesele s~venirc printre subordonaţii
lui, acum toţi veterani ai oştirii; polcovnicul Enghcl, care,
luînd de soţie pe o cocoană româncă a cării bogată zestre
coprindea o laic de robi ţigani, zicea nevestei, de cite ori
se întîmpla să moară vreunul din acesti nenorociti: <•Plinei
Anicuta-l ·meni a murit la dine mi sestre!,>
'
Coionelul Enghel îmi dărui o puşcă cu dou{t ţevc, scurtă
şi uşoară, croită şi cumpănită chiar dupc trupul şi <lupe
puterile mele; el mă şi învăţă cum s-o impiu, cum să ochesc
şi cum să trag. De aci înainte, vai şi amar de bietele vrăbii
t.lc pe garduri! Pc toată ziua stricam într-însele cîtc un
corn de praf şi cite o pungă de alice; dar apoi şi cc pilafuri
ne gătea la masă meşterul-bucătar, sestre al cocoanei ,i\nicute.:!
'Mi se pare că întru atîta se cam mărginesc foile de dafin
ce am putut culege în cariera mea cinegetică. Vezi bine că
cu dînsele nu s-ar putea găti nici măcar iahnia d~ mistreţ,
pe care tu o descrii în cartea ta.
D-aş fi mai l:luduros din fire, - şi nefiind astfel, iată
o puternică dovadă dt nu sunt şi nu pot să fiu bun vînător,
nici măcar ca amicul Budurof ! - <l-aş fi, zic, mai lăudu
ros, aş putea să adaog că, tot pe malurile Bălţci Albe,
m-am încercat a da si-n ciovlicc de cele motate, care se
tot cletină în aer şi
uscat, strigînd ca puii'de jidan de
pe uliţe: <ikibrit ! kibrit !>>; am ochit adesea şi în

pc

Ciocîrlia cea

voioasă

ce-n

văzduh

se

legăna 3 ;

ba unde pui că am cutezat a trage cu puşca şi-n cîrdurile
de gîşte sălbatice ce trec mereu cu grămada d-a lungul
Buzăului!

gur

De nu m-ar fi oprit văcarul satului, aş fi nimerit desişi cîtc un graure din cei cari zboară printre vitele din
17,
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cirn;1dil :;;i, împreun{L cu cjorilc, se: .cocoţează jucînd pe spinarta boilor, cari, cu o f ilosofică nepăsare, rabd{1 aşa batjocure. Oare ce vor fi zicînd boii, în mintea lor, despre
acele ohra,mice păsăruice? Şi ce gînduri vor fi rumegînd
ei, cînd se simt într-astfel călcaţi sub picioare? Mare e

limba boului, păcat că nu poate grăi!
Nu ştiu însă cum şi ce fel ne aduse vorba a pomeni des·
pre granri, şi aci, iartă-mă, amice autorule, să te ţiu de
rău fiindcă, în cartea ta, n-ai spus nimic despre acest vînat.
şi mai cu seamă dC'spre o altă pasăre, pe care mulţi la noi
o contun<lă cu graurde, din cauză că ea poartă pe franţu
&eşte, un nume cP s-ar crede că corespunde cu al acestuia.
Du-te într-o dimint~aţă la Capşa" şi spune-i să-ţi facă
pentrn dtjun, un pa~tct din cde ce se cheamă Pâte do grives5;
a.poi, a doua zi la masă, cerc la Hngues8 să-ţi gătească o mîncare, co ţi se va prezenta într-o gingaşă cutioară de hîrtie
vdină albă, sub numirea de Grives en caisse7 •
Dupe ce vei minca, o să sjmţi fără îndoială o mustrare
de eugct pentru că ai trecut cu vederea şi ai nesocotit vinatul numit gri1·es, iar, <lupe cum se crede, pe româneşte.
sturzi !;-i coco;rnri (?).
Aci vrînd-nevrînd trebuie să mă urmezi, - şi aceasta.
tţi va fi pedeapsa, -- într-o lungă controversă, în care filolvgia are să se amestece cu istoria naturală, şi să facă un
ta lmeş-ba lm('ş pre cît se va putea mai doct şi mai erudit.
Bagă de seamă că ai a face cu un membru al Academieillt
-Romanii, -- noi, strănepoţii lui Traian, începem totdauna de la romani, - romanii cunoşteau, printre altele
multe, şi aceste două specii de păsărele şi le preţuiau dupe
dreapta lor valoare; unora le zicea t,11rd11s, şi altora stur-m1.s.
Tm·di erau un soi de pasări foarte lăudat de gastronomii
n,1ştri străbuni. Poetul l\Iarţial 9 , -- pe care însă Traian
nu-l prea făcea haz, -- zice că, clupe părerea lui, dintre
p;:;,srtri, cea mai bună de mîncarc· este turdits, iar dintre
patrupede, iepurele.
Inter nvcs turdus, si quis me judice certet,
Inter quadrupede~, mattca prima lcpus. 10

Fie cum zice Marţial in privinţa pasării I dar cît despre
Lpure. să mă ierte domnia-lni; eu ţiu cu tata Traian şi
1B
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nu aprob zisele poetului. Ba încă, de nu mi-ar fi ruşini".
vorbesc româneşte cam în felul Franţo::-itclor răposatuln i
Costache Facca11 , cele cu ~mantela ;amo11r-sans-jin 12 , <·
potrivi aci, - şi nu fără oarecare iscusinţă, --- vorba romil.BUlui: ~ Departe gr-iva (adică la gri'Ji:) de iepure ! &t3
Oraţiu însă se arată şi mai entuziast în privinţa turdi/,;1
şi, zău, nu se miră. că unii-şi mă.nîncă. averea dumicînd J.t
tu1·di graşi, că.ci nimic, zice el, nu este mai bun:
să

Non, hcrcule, miror
Aicbat, si qui comednnt bona, cum sit obc,o
Nil melius turtlo .......................... a
Tercnţiu
vorbeşte pre

Van·one 15 , în cartea sa despre agronomie, m·
larg despre creşterea şi îngrăşarea acestui s, 1
d~ păsări, în case înadins clădite pentru zburătoare, "mitlwn, pe care le descrie cu de-amănmtul, şi nrni adaoge
cum că o mătuşă a lui avea la vila sa de pe Via Salariaw,
în Ţara Sabină 17 , la 2-1 mile de Roma, un asemenea ernitlwn,
din care vindea pe tot anul cinci mii de turdi, cîtc trei
dinari unul; ceea ce-i producea un ,,enit anual de 60.00U
sesterţii, adică, pe banii de acum, 12.000 lei noi. 18
Ce stăm de ne mai gîndim, amice? Hai să căutăm a.
prinde turd·i şi să ne asigurăm dintr-înşii o rnîe <le g..ilbcr,i
pe an, ca mătuşa lui Terenţiu Varrone.
Dar unde să-i găsim? Iată dificultaka.
Adevărul e că naturalistul latin Pliniu 19 ne spune dl
tierdi, precum şi mer·ulae (mierlele) şi st·umi (graurii), fără
de a-şi schimba penele, se duc prin ţări vecine, şi că iarna
sunt foarte multi t-urdt" în Germania. 20
Naturaliştii moderni, şi în capul lor vestitul Buffon21,
dupe ce constată că pasărea numită de latini tnrdus, poar!J,
în limba franceză, numirea generică de grivt', şi că ea se.
aseamănă cu mierla, din care însă diferă la pene prin niţtc
pete regulate ce ea are întotdauna pe piept, împarte a.cest
soi de volatile în patru specii, numite franţuzeşte: gri,:c
propriu-zisă, drat"ue, care este mai mare la trup decit toat,,,
litorne şi -mauvls. Aceste două din urmă sunt cd,· mai prd•·rabil(' la mîncare.
·
19
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D:h·itde specii, precum şi varietăţile lor, se disting
prin mărime, prin coloritul penelor şi chiar prin unele
năr,tvuri ; dar, în genere, aceste păsări sunt sălbatice, puţin
jnd1toare, mai mult triste; ele vieţuiesc izolate; cuiburile
lor sunt foarte curat clădite, şi ouşoarele lor, frumos colorate
albastru sau verde. Ele trăiesc în ţările despre nor<l şi vin
mai cu seamă cfttrc toamnă în părţile meridionak. Sunt
foarte mîncăcioase; însuşi Ora ţiu ne-o atestă:
A mite lcvi rara tcnclit rctia,
Turdis ctlacibus <lolos ... 2 ~
şi k place cu deosebire strugurii, cauză pentru care francezii au şi creat zicătoarea: << sonl comme 1111e grive >> 23 , ce
se aplică celor cari la noi au furat luleaua neamţului.
În cetatea Dantzig24 din Prusia se consumă pc an ca
la 90.000 părcchi din specia celor numite ma11ii{s; cele
zise liiorne iernează în Austria de Jos~ 5 şi în Polonia26 ;
iar în unele părţi ale acestei ultime ţări, cîtimca speciei .
g1'ivc este aşa de considerabilă, încît se prind fără număr
şi se transportă luntri pline, încărcate cu de acest vînat.
Daca ele însă se află aşa de multe prin ţinuturi yecine
cn noi, prin Polonia şi Austria; daci'i, ducînd dorul viţei,
ck se nasc cu grămada în împărăţia hămeiului şi a berci,
csle oare prin putinţii ca, flămînzile, să nu fi însemnat ele
încă de mult prin aer, căile pc unde, în timpul de acum,
avea să ne calce, cu fier si cu foc, năpastia consortilor nrmţcsti? Despre acesti noi lmmbasiri ai tărci, stim cu prisos
ce' soi de pasăre ~unt, si numeic Jor Je cuno;stem mai cu
prisos de cum am dori~ 7·; cu mult mai greu ne· 'vine de a nirne:ri pc acela mai puţin ilustru al împenaţi lor lor compatrioti.
Am consultat pentru aceasta, toate dicţionarele noastre, chiar şi pc cel făcut sub numele Societăţii Academice
Române 28 , şi iată tot ce am putut alege, mai cu scamă
din Vocabulari11l jranceso-româncsc al d<omni>lor P. Poenaru, F. Aron şi G. Hill:

Grfre se zice pc

Draine. se

cheamă

româneşte

în limh:i

Sturz:
noastră
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Cocoşar/

Litorne este un fel de Cocoşar, cu ca.pul ccnu:;siu,
:ji ,llauvis este un fel de Stitrz. 29

Autorii Dictionarului Academic nu înscriu cuvîntul

cocosiar·i-u; - poate c[t nu va fi de origină latină? Cît despre
sturdiu, încă nu au ajuns la litera S. 30

într-un cuvînt, la grive, pe latineşte l'//nlns, nu este
de puţin graurele românesc, cu toate că, judicînd
dupe asemuirea lor, aceste două numiri par a fi rudite.
D<omnu >l Littrc 31 , în monumentalul său dicţiona1· al
limbci franceze, nu ştie cc origină să dea cuvîntului gr-ive.
Oare acest nume nu va fi el derivat din adjectivul latin
gravis, -- greu, gras, - pe care îl găsim calificînd pe turdi,
în următorul vers al lui Marţial:
-·
cîtuşi

Sylva grai•es turdos exagitata dedit~ 2 ?

Aceasta ar fi o derivaţiune în formă de synecdoclw,
către care s-ar alipi, ca o metonomic, denumirea romanească de graure, dată unei alte păsări, pe care tot ~forţial o pune în opoziţiune cu turdi îngrăşaţi cu măsline <lin
Piccnum 33 :
Si mihi Piccna turdus pallcret oliva,
Nune sturnos inopcs ................ 3 4

Despre sturni nu s-a prea zis mult bine; Marţia 1, ,Jure
cum văzurăm, îi declară buni de nimic, iJ1opes. Pliuiu3.>
vorbcste numai de obiceiul lor de a zbura în cîrduri rotunde', îndesati unii într-altii. Si mai mult insisUi asupra
acestei particularităţi Buffon, ~rătînd că, în zburarea lor
răpcde şi zgomotoasă, graurii par a fi supuşi la o tactid
ce se exercită cu o disciplină militară, subt ordinele unui
şef. Chiar şi Dante a luat furtunosul zbor al graurilor,
grămădiţi în stol larg şi plin, drept termen de comparaţiune, ca să descrie, în Ycrsuri nemuritoare, cum spiritele
nenorocite sunt purtate fără repaos, de suflarea vijeliilor
infernale:
E come gli stornci ne portan l 'ali
Ncl frcddo tempo, a schiera larga c picna,
Cosi quel fi:i.to gli spiriti mali
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Di qua, di ta, di gi(1, di M1 li mena;

Nulla spcranza gli conforta mai,
Non che di posa, ma di minor pena.°'

Nu rămîne îndoială că stornei lui Dautc, lcs c/011-meauK
ai lui Buffon şi sturni lui Pliniu şi lui :Marţial sunt graurii
noştr.i.. cu penele negricioase şi presărate cu pete albe sau
c;urc, cari trăiesc în Europa, - din fundul Şvcdici3 7 pînă
)n insula Malta, şi chiar 1n Africa, pînă. la Capul BuneîSperan~c-. -- cari, dupe ce, în hma lui iunie, şi-au clocit
onălc lor cenuşii, în cuiburi străine sau în scorburi de
copaci., se adună de petrec în stoluri, clorm noaptea în
'.-tuf, se ciorovăiesc seara şi dimineaţa, se scoală toţi deodată cu mare volbură. şi trec răpede, ca un nor negru îndc:,.:tt, se amestecă printre porumbiei şi printre ciori, se domesn.i.cesc bine în colivie, ba chiar, dacă îi pui în pension,
învaţă franţuzeşte, pronunţînd gras litera 1·, întocmai ca
h Paris.
Sti ,·ede că :Buffon, -- o spune însuşi, - a auzit grauri
vorbind ncmţe~te, latineşte, elineşte şi alte limbi; cît de~1n, mine, n-am avut parte a constata de visu ct medif1t38 ,
tu lente :e poliglote ale acestui interesant neam de păsări.
AHt rnunai pot zice despre dînsul, că dcspreţul cu care îl
tratează intrigantul acela de Marţial, declarîndu-1 bun-de•
nimka, -- inopes, - mă îndeamnă şi mai mult a lua în
antipatie pe acest poet servil şi demoralizat, urmînd şi
intru aceasta, exemplul dat de augustul meu strămoş •
.Marcu Ulpiu Traian.
Eu. <le cite ori mi s-a întîmplat să mănînc grauri, adică sturni latineşti, ori etom11ea11x francezi, şi nu sturzi
româneşti, sau grivcs franţuzeşti, - le-am găsit un gust
foarte bun şi mai ales un miros de vînat din cele mai plă
cute. Nu căuta dar la. cele cc zic autorii, şi, cînd vei da peste
stoluri de grauri, împuşcă fără dispreţ cît vei putea mai
mulţi. Poţi fi încredinţat că eu unul îţi voi 1·ămînea tare
recunoscător pentru peşcheş!
Dacă cumva acum te simţi cam obosit de lunga digre.
siunc zoologico-filologică prin care am răzbunat de nepă
s~m·a ta, pe sturzi, pe cocoşari şi pe grauri, apoi tot mai
hrt:1-m::i să adaog vreo donă-trei cuvinte în materii ana.
22
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loagt', adică să-ţi foc citf'va întrebări, şi apoi, âu, vă tfa.n
pace şi ţie şi neamului păsărtsc.
l\Iai întîi, te rog spune-mi da-ca ştii sau nu ştii ce soi
de zburătoare este gra11g1mtl? Am auzit de la unii, -- ~i
aş <lori să aflu daca aceia nu se înşeală, - că păsămica
astfel numită este chiar acel vrăbete grăsun care se îndoap.1
cu fructe de prin grădini, em<b> eriza lzort-zelanus, şi can·
cu drept cuvînt este socotit în Fra.ncia ca una din cele mai
delicate îmbucături ornitologice. 311 Abia expus la dogoreala
jaraticulni, el se preface într-o sărmăluţă <le ~ăsime profumaU. Gîn<lindu-m;L la cit', aş vrea să fiu ~i eu printr,:
oaspeţii şoarecelui din La Fontaine:
Autrefois Io rat <le viile
lnvita le rat des champ~,
D'une fa~on fort civile,
A des rclicfs d 'ortolansY1

Trec la. a doua întrebare, Pentru cc, rogu-te, n-ai spus
nici măcar un cuvînt despre o altă. pasăre de pădure care,
deşi e cam rară la noi, însă este privită pretutindeni t..a
nnul din cele mai delicate vînaturi? Francezii îi zic gtli-notte; germanii, Haselkulm (adică \<găină. t.lc alune u); ruşii,
- îţi amintesc numde-i rusesc, fiindct'L pădurile <le brad şi
de mesteacăn ale Rusiei sunt pline de această preţioasă zburătoare, - ruşii o numesc reapc-ik,· iar la noi, ea se cheamă ...
cum se va fi chemillll? ... ~tiu <le sigur c;1 în judeţ(' Ic de munte
ale Moldovei, unde vîn{itorii le pîndesc pe mnşdiiul cd
verde de b tulpina brazilor, acek pasări, mai mari decit
un sitar şi împodobite cu sprînccnc roşii ca coco~ii săJb;i
tici, poart[l numele <le it'nmci. Dar dincoace <le Jli lcov, cum
le zice? găinuşe sălbatice? găinuşe de alun? ... ?
Cînd divinul cîntăreţ al Divinei Comedii, călăuzit oe
maiestrul său Virgil 11 , ajunge în ccrcnl acela din Infern
unde erau muncite, de o aprigă şi nr,imblînzită furtun{,,
sufletele păditoasc ale muritorilor cari, aci pre pămînt-,
dind uitării sănătoasele dar asprele legi ale înţelepciunii,
îşi pctrernse vi;i.ţa în dcsmierdări lnmt•şti,
23
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a cos·i fatto tormcnto
Eran <lannati i pcccat.or carnali.
Chc la ragion sommettono al talento41 ,

atunci poetul nu aflft, în puternica sa închipuire, alte îma•
sine mai potrivite spre a descrie pc acei nenorociţi, decît
a-i asemui, cînd cu şire lungi de melancolici cocori, cînd
cu stoluri zăpăcite de grauri, cînd, în fine, cu amoroase
porumbiţe care, chemate de dorinţă, cu aripile întinse
:;,i-ncordatc, zboară către dulcele lor cuib, purtate prin
ac-r de dorul cc lc-ncingc:
Quali colombc dal disio chiamatc,
Con l'ali apcrtc c ferme, al dolcc nielo
Volan per !'aer dai volcr portatc48 •
l{ăpiti'i ele armonia acestor suave versuri, ciripite în dulcea limbă toscanău, inima se avîntă şi dînsa pe urmele
amoroase ale pasării uşoare; ochiul o însoţeşte prin spaţiu; gîn<lul se răsfaţă în desfătările acelui cuib dorit!
Dar colo, subt adîncul frunziş al codrului, stă pitit vînă
tornl, cu ochiul ţintit la pradtt, cu braţul ager la trăgaci.
Ulinda turturică a sosit, ameţită de bucurie, aproape de
soţul ei; ca s-a pus alături cu dînsul pe o cracă verde a
stc-jarnlui ; gungunind, ca îşi scutudi aripile şi-şi încovoa ie guşa argintie. Soarele de amiazi varsă emanaţiuni
voluptoase de căldură în rariştea pădurii şi subt umbra
copacilor; razele lui se strecoară luminoase printre fnmzc
şi f-:clipesc ca aurul pc undele limpezi ale pîrîului. Totul
în fire c linişte, tăcere, dor şi speranţă; totul, pentru norocita părcche, pluteşte în visuri de plăcere, în farmc-c
amoros! Cu gîndul, ea soarbe poate o eternitate de fericiri!
Dar deodată un pocnet fatal răsună; echo îi răspunde
de prin toate adîncimile codmlui trezit. O sărmană păsă
rică a picat moartă sub stejar. Vînătorul vesel o azvîrlă
sîngera tă în tolba sa. Dar soţia turturică, cca care, vai!
a rămas cu zile,

Cît trăieşte, tot jii kşt.e
~i nu se mai însoţC'~te I
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Trece prin flori, prin livcdc,
Nu se uită, nici nu vede.
Şi cînd şade cîtcoclată,
Tot pc ramudi uscată;
Umblă prin dumbrnv-adîndi;
Nici nu bea, nici nu mănîncă.

Unele vede apa rece-,
Ea o turburrL şi trece;
Unde c apa mai rea,
O mai turburtL şi bea.
Trece prin pădurea verde
Şi se duce de se pierde;
Zboară pîn:"l de tot cade,
Dar pc lemn vcrd.c nu şacle.
Untlc vede vinălorul,
Acolo o duce clorul,
Ca s-o vaz,1, s-o lovească,
S;i nu se mai pedepsească I

De vreme ce tn, autor al llfamtalului ele vînătoarc
n-ai socotit ele cuviinţă a numftra şi turturica printre pa~
sărite ele vînat, cu am dat cuvîntul răposatului întru fericire, marelui ban lcnlchiţrt Văcărcscu 4 \ ca sft r:"tzhune
de a ta uitare pc aceste dulci şi frage<le zhurătoar('. Totodatrt graţioasa şi jalnica elegie a vechiului poet romflri
îmi va servi drept oraţiune funebră pentru tot \'inatul
împenat, asupra dtruia m-am întins, - mi se pare, -- cam
foarte peste rnrtsură.
Pînă aci dar cu păsările bune de împuşcat şi bune de
mtncat ! Sft le fie ţărîna, - adică nu ... sft Ic fie m:-ii bine
carnea uşoară stomacu1ui, şi apoi vecinica lor pomenire!
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https://biblioteca-digitala.ro

Ul
PENTRU CE POETUL LUCREŢIU Ş'flE
:'.\IAI BINE SEA~iA CÎR:\IUIRII DECÎT STA.PÎNIREA NOASTR.\, - CHIA U I CIIIAU I
PRIN PĂDURE. - UNDE NE ACĂŢ,\~f DE

COADA CÎNELUI. - IlRAŞOA VE ŞI PALAVRE VÎN ĂTOREŞT l. - DECE VULPEAARE
COADA LU~GA,

în toate

ŞI

URSUL N~ARE DELOC.

ţările ce se bucură de legiuiri

fnţelepte şi prevăzătoare, pe care le şi pune în lucrare o
sistemă. de administraţiune regulată ca ceasornicul, prin
toate acele ţări, vine un moment al anului cînd dodată
vînătoarea se închide. Atunci cîteva luni d-a rîndul nu mai

auzi nici prin holde, nici prin cringuri, pocnetul ierbei de
alicelor; atunci se dă recreaţiuni şi
iar vînătorilor li se impune pedeapsa
poprLclci.. • ~
.. l
d
. . d
..
a noi p111a acum rnc1 egea nu preve e nimic, ar mn
lnalta oblăduin· nu simte trebuinta <le a se amesteca în
traiul, mai mult sau mai puţin t,.1rburat, al lighioanelor
sălbatice; ea deocamdată se mulţumeşte a regularisi vitele
cu patru, şi mai ales pe cele cu două picioare.
Astfel stînd lucrurile în patria ucenicilor tăi, pentm
ce, o, tu, dascăle de vînătorie sistematică şi raţională, 11-ai
suplinit lipsele legei şi nepăsarea cîrmuitorească, dind
oarecare poveţe în privinţa timpului cîn<l se cuvine ca
vînătorul să-şi pună. puşca şi pofta în cui şi să dea nevinovaţilor săi adversari un răgaz ce, în curînd, îi va asJgura, tot lui, o mai spornică şi mai dăinuitoare i7.bîndă?
Spune adevărat! cîteva cuvinte asupra accstni p11nt n-ar
fi fost ele oare foarte la locul lor în Jlamtt1l11l tJ.u de vin:'ipuşcă. şi şuierătura
vacanţii vînatului,

torie?

Bag însă ele seamă că deviu din ce în ce mai exigent
nu fac alta decît a scoate mereu la mărunte ponoas,,
cărţii tale. Sunt sigur că, de cînd citeşti aceste lungi pagi ne
fără şir, ai zis mii de ori pînă acum: <,Lipsă-mi de aseffif'şi că
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nea critică, unde se vorbcste mai mult de ceea ce: ntt mi--a.
{-fiăcut sau n-:un socotit
trebuinţă a le spune! 1>
Ştii în;;ă d sunt tot felul de firi pe lume. Cînd, spre
l'"!i:cmplu, dai unui om flămînd un prînz cu care î~i poate
foarte bine potoli foamea, mîncînd tot lucruri simple,da.r
sănătoase şi curat g,Uitc, e învederat că nu se cade ca cJ
~ă CC'ară mai mult. Dar dacă. acel om este lacom din fire
;,i mai ales <lac[t arc gusturi răsfăţate, el o să se tot plîngă
cl nu i-ai dat 1mzclicuri şi trufandale, prăjituri şi zalrnr,c-.alc; o să prctinză că, în loc de carne de vacă, ar fi trebuit să-i prezenţi dobe de mistreţ şi chcbapuri de căpri
o;tră, în loc de pui <le găină fripţi, prepeliţe tăvălite în
măfo i şi bicaţi prăjiţi în mustul lor.
SocotC'~te că tot cam aşa fac şi eu cu ll1a1111-a/11l tău~
cC'rînd poate prisos acolo unde se află ceea cc este de neap5.mtă. trebuinţă, şi, în puterea prieteniei, iartă-mi aceste
nazuri de lăcomie literară.
Dă-mi dar rnic să mă întorc iar la vorba de mai nainte
şi să arăt, în cîteva cuvinte, cauzele ce trebuie să îndemne
pe vînătorul înţelept a curma, pentru un moment, ispră
vite sale. Dar de vreme ce tu nu ai voit a spune acele cauze,
mie mi-e teamă că cu nu voi putea; de aceea, ca să sdlpăm
amîa<loi cu faţa curată, hai să facem loc aci între noi, po<'tutui Lucrcţiu 1 , pentru ca, în versuri turnate ca de brom:,
precum erau şi legile Romei, să invoace el, în favoarea naturei aprinsă de dor, pe născătoarea spornicei ginte romane, pe
<lesmi<'rdi.'itoarea zeilor şi a oamenilor, pe antica Vinere\
fecunda şi neobosita prenoitoare a seminţiilor lume:şti:

de

Născătoare
spornică

a gintei lui Eneu 3 • voluptate a oamenilor şi a
Vinere I tu, caro sub stelele lucinde ale cerutu-i.
împoporezi marca cca plutitoare şi pămîntul cel roditor, prin line
tot neamul vieţuitoarelor concepe şi se naşte spre a vedea lumina
soarelui. Dinaintea ta, zeiţă, dinaintea ta şi la a ta sosire fug
vtntnrile şi norii de pre cer; sub tine, pămîntul împestriţat aşterne
flori drăgălaşe; ţie-ţi zîmbcsc valurile mării, şi cenil, înseninat
de tine, luceşte de o lumină. preste tot împrăştiată. Căci îndată co
primăvara deschide şirul frumoaselor zile şi îndată co suflările
îastcunate ale Zefirului reîncep a deştepta puterile fecundării, mai
.1nlli zburătoarele, cu inima străpunsă de a fa virtute, vestesc, o.
zeiţă, a ta venire; apoi turmele îndirj itc sal fă cu veselie prin p ~ i
~1 străbat înot răpe1.ile riuri; astfel, aprins.\ de frumuseţea ş1 di,
TeHor,
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farmecele talc, toatii firea însufleţită te urmc:17,ă cu înfocare pc
tine, oriunde tu o mîni a se duce. De aceea priu mări şi prin munţi,
prin apele volburoase, prin locuinţele frunzoase ale pasărilor si
prin cîrupiile înverzite, suflînd tuturor în piept o dulce iubire, tu
faci ca cu plăcere să. se înmulţească în etern gcncraţiunilc lumei•.
Aş::i<lar, cînd soseşte primăvara,
dură-te si tu, si lasă gingasci Vineri

amice vînătorule, însi dulcelor ci <lcsmier<lări, întreagă domnirea hunii. N-ai ,lVUt tu oare timp îndestul c:1. să răspîndeşti groază şi moarte prin crînguri şi
pe cîmpii? Chiar pc această zăpadă cc se topeşte acum
subt adierea încropită a zefirului primăvăratic, n-au fost
oare tipărite urme încrucişate ale copoilor, gonind prin
pădure icpurilc fricos şi vulpea vicleană, cari, fiecare <lupe
firea sa, se silesc a-şi minţi gonacii şi a încurca dîra lor
printre tulpincle despuicte? Dar Braica, GriYci şi Dudaş,
cn botul la pămînt, cu urechile bkgitc, cu coada întinsă,
aleargă fără îndurare, şi cu glasul lor spăimîntă fiara prin
toate cotiturile ei. Lătrătura lor chelălrdtă, cînd mai apropiată, cînd apoi pierdută prin atmosfera răritfi de ger,
răsună cu o ciudată monotonie la urechile vînătorului, încremenit pe locu-i de pîndă. Nu ştiu ce coardă misterioasă a
inimei zbîrnîie la acea sălbatică armonic! Cînd copoii
vestesc apropierea vînatului, nerăbdarea îl face să tresară
mai mult decît frigul. Cu ochiul pironit către partea unde
s-aude lătratul, el aşteaptă, ispiteşte, caută, măsoară luciul
zăpezei fără de cărare; iar cînd dodată s-arată şoldanul cu
urechile ciulite sau vulpea cu coada tîrîş, ca într-un fu )ger
el ia puşca la cătare şi trage!
Pe cînd eram ajuns aci cu scrisul, fusei întrerupt de
mea, care venea în fuga mare să-mi aducă o nste
ce o înveselise foarte; mergînd în curte ca să se joace cu
Capişoana, căţeaua, a găsit-o culcată pe un mindir de
paie şi avînu împrejurul ei o grămadă de căţeluşi, mici
cit pumnul şi orbi ca sobolii. Erau unsprezece bursucei,
cari se zvîrcolcau, chiţăind şi mierlăind, subt ugerul mamei, unii negri, alţii murgi şi alţii bălţaţi. A trebuit, negreşit, ca, dintr-o aşa de numeroasă prăsilă, să fac si partea
engherului. Aci dar, în alegerea căţeilor cu drept de viaţă,
am avut ocaziunea de a pune îndată în aplicare învăţăfetiţa
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tmilt

şi poveţele

cc se gfiscsc în cartea ta; am oprit dar
<<cari avca{1 cap mai mare, bot mai larg, nări mai
deschise, urechi mai subţiri şi mai· bine croite, piept mai
lat, picioare mai lungi, coadli mai groasă la rădăcină şi
mai subtirc la vîrf t•.
l ţi 1m~rturiscsc, amice, că în privinţa acestei ultime rccomandaţiuni, -- cu toaHi încrederea cc am în cunoştinţele-ţi
~i în experienţa-ţi cinopcdicc, - rămăsei pc gînduri, întrebîndn-mt, ce fel de in[htcnţi't vor h avînd grosimea şi forma
coacki asnpra facnltătilor intclcctuale si fizice ale unui
cînc. 1\s:tdar acest apcn'.dice al sirci spinărci arc si el O însemnătate ~tică în natură, si prin'. urmare filosofui comunist si
falanstcri:in Ch. Fonrricr ştia cc spune, cînd pretindea că
omul, spre- a fi perfect, ar trebui să aibă la spate o coadă cu
un ochi la vîrf?"
Alţii, din contra, au aşteptat de la scurtarea coadei,
chiar ~i la animale, efecte estetice pentru acestea, - dovadi"t caii englezeşti, cărora li se taie coalla pentru frumuseţ(', -- ha chiar şi e[ectc moralid,toarc pentru omenire;
căci, spre exemplu, Plutarc 6 ne spune că frumosul, răsffl
tatul si 1/.bun.hlnicul Alcibia<F, floarea efebilor din Atena,
tflÎe Într-O zi coada CCa frumoaSfL a lllllli cine minunat, pe
care-l cumpărase cn şaptezeci de mine (vreo 6.500 lei noi),
numai pentru ca, clînd de vorbă concetăţenilor sfii asupra
acestei nevinovate nebunii a lui, să-i opreascfL de a cîrti
despre dinsul alte lucruri mai relc 8 •
Apoi mai este încă şi o vorbă românească: <1 Coadiî, lungă,
1111·11tc sc11rM !>>, zicătoare ncsocotitfL a poporului, pe care
adesea o dă de minciunfL şi femeia cu lungi plete şi vulpea
cca Jnng-coclată.
Dar dintr-una într-a Ita, vorbind despre coa<lrL, despre
vînători şi despre vulpe, îmi adusei aminte o poveste pe
care nm auzit-o adcscaori, pe cînd eram copil, spuind-o un
bătrîn vîntLtor, căruia îi plăcea să glumească cu tovarăşii săi.
Daca cumva vrei să dormi şi nu-ţi vine de sineşi somnul,
apoi pune capu I pc pernft şi ascultă:
A fnst odată ca niciodată, - daca n-ar fi, nu s-ar povesti, - pe cînd se potcovea puricele ... şi celelalte ... şi
cdel:dle.
căţeii
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A fost odată un vînător care, de cite ori mergea la vînă
toare, avea. obicei să ia cu dînsul pc slujitorul stm, iar eînd
i.c întorcea înapoi, povestea cui vr<"a să-l asculte o mulţime de întîmplări minunate, care de cind lumea nu trecuse nimenui nici măcar prin vis, :;;i, h toate aceste basne,
nu lipsea niciodată. de a aduce ca martor pe biată slugii,
adevărat om al lui Dumnezeu.
Azi aşa, mîne aşa, pînă cînd într-o zi, acesta, sătul de a
face mereu de pomană meseria ticăloasă de martor mincinos, îşi ceru seama de la stăpin şi voi cu tot dinadinsul ca
să-şi ia ziua-bună de la c l.
Stăpinul stărui ca să. afle pricina acestei neaşteptate
hotărîri, şi, cu vorbe blînde, îl întrebă:
- Oare nu te mulţumeşti cu siml>ria ta şi cu traiul ce
ai în casă la mine, de vrei să Jnă laşi?
- Să nu păcătuiesc, cocoane, - îi răspunse sluji torni; toate sunt bune la domnia-ta. D<umne >it:u să-ti dea
tot bine I Dar să-ti spui curat, si să. nu-ti fie cu suphrarc:
uite, mă mustră cugetul de atît~a dovezi mincinoase ce-mi
ceri să dau pe toată ziua, cînd începi, - adică să fie cu
iertăciune, - cînd începi a tăia la palavre vînătoreşti. E
păcat de Dumnezeu, cocoane, să. mă. afundez eu cu totul
1n focul Gheenei şi să port eu, săracul de mine, tot ponosul păcatelor cu care domnia-ta îţi încarci de bună-voie
sufletul. Lasă-mă mai bine să mă duc cu Dumnezeu !
Aşa vorbi servitorul, şi stăpînul se puse pe gînduri;
dar fiindcă el cunoştea preţul unei slugi drepte şi credincioase, se răzgîndi bine şi-i răspunse într-astfel:
- Iaascnltă, băiete! Văz că tu eşti om cu frica lui Dumnezeu. Rămîi la mine şi ajută-mă ca să mă dezbăr de. pirdalnicul meu de nărav. Crede-mfl, nici eu n-aş voi să spun
ceea ce nu prea este tocmai adcvăml; dar ce să-i faci năra
vului? Mă ia gura pe dinainte. Aşadar, să facem cum c
mai bine; să facem între noi o învoială, ca să scap şi eu <le
aşa urît cusur, să rămîi şi tu împăcat cu sufletul. Cînd mă
voi afla în vreo adunare, tu să stai la spatele meu, şi cit
vei auzi că încep a croi cite una. mai deocheată, tu să mii
tragi de mînica hainei, căci eu îndată voj tndrf>pta-o dnpc
fiinţa ad~vărulni.
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A'7a spuseră şi aşa rămase să fie.
Peste cîteva zile, şczînd la masă cu alţii, vînătoml înecru să povestească că la o vinătoare la care fnscsc de curînd,
i-a ieşit înainte o vulpe, care avea o coadă, o coadă lungă,
hmgă cel puţin de cinci stînjeni ! I !
· Pe cînd, în rocul povestirii, el rostea acestea cu cca mai
deplină încredinţare, ca şi cînd lucrul ar fi fost întocmai
<lupe cum îl spunea, deodată. se simţi tras pe dindărăt, de
roinica surtucului. Îşi aduse aminte de tocmeala cu slujitorul; îşi luă vorba înapoi şi, indreptîndu-se că, în înf krbinţeala vînătoarii, nu va fi văzut tocmai bine, rcduEie
coada vulpei pînă la vreo doi stînjeni.
O nonă smînccală de haină îl fticn s-o mai scurteze cu
un stînjen.
La a treia, o cionti pînă la doi coţi.
Simţind încă şi acum efectele restrictive aJc conştiinţei
servitorului, se înduplecă a mai reteza din coada vuJpci:
- Doi coţi întocmai nu va fi fost, - zise el asudînd,
- dar, pre legea mea, că era de un cot şi mai bine!
Sluga, care se bucura acum şi mulţumea în sine lui
Dumnczen, auzind pe stăpînul său cum se lepăda din et·
:in ce mai mult de ispitele Satanei, crezu că c momentul
nimerit spre a-I aduce la o deplină pocăinţă şi-l mai tra...Ge
încă o dată de mînidL
Dar răbdarea vînătorului era ajunsă la culme, şi întor·•
cindu-se deodată înfuriat către ncîmblînzitul său censor,
se răsti la dînsul, strigînd în gura mare!
- Bine, mişelule! Nu ţi-e destul cu atîta? Cc ! vrei ~ă
las vulpea bearcă? Dar mai bine să te ia pe tine dra.cul de
o mîe de ori, decît să rămîie vulpea mea fără coadă!
Să nu-ţi închipuieşti, amice, că am copiat această istorioară din cartea răposatului Anton Pann9 , întitulati:i:

Po1·estea 11orbâ sau culegere tk pro·terlmri
de pi·in lume ad1111ate
la lume drrte11 ,·

şi iarăşi

dar precnm am auzit-o de la
cam aşa ţi-o şi povestii.

bătrinnl

rnn1
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vînător,

tot

Morala ci, - uaca va cănta cineva o morală într-însa, este, pre cit mi se parc, că tle vreme cc exerciţiile vînăto
reşti au darul de a desvolta într-un chip cu totul excepţional imaginaţiunea omeneasc{t, nu trebuie să cerem de
la vînători o apreţuire rece şi nepărtinitoare a întîmplări..,
lor şi a izbînzilor ce se ating de arta lor favorită. Cdor
ce sînt Ahili 10 şi Diomezi11 pe cîmpul 4e bătaie, se cade
să le iertăm a fi şi Omeri 12 , cînd încep a rapsodia pe lira
Caliopei1 3 •
Ş-apoi, în teză generală, fp.cînd partea slăbiciunilor omeneşti, să nu uităm că năravul din fire nu are lecuire, şi că
cei mai mulţi dintre oameni sunt ca lupul, care părul şi-l
poate lepăda, iar năravul ba.
De aceea, cînd vine unul şi-ţi istoriseşte, bunăoară, că
a împuşcat de la pîndă lupul, pe cînd i l-au adus copoi'i
gonind; că a înjunghiat cu cuţitul de la brîu şi a culcat
la părnînt pe ursul, care se răpezise asupră-i, rănit fiind
de glonţ şi înfuriat, eu unul nu sunt de părere că trebuie
să te frămînţi 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
amăgeste si că ceea ce spune nu a fost niciodată si nici se
poate aiev'ea întîmpla. Oare, făcînd astfel, nu cim pierzi
orzul pe gîşte?
Dar îmi vei zice: <1Pentru ce să nu combatem erorile
răspîndite în public de reaua-credinţă sau de fanfaronada
unora? De ce, chiar în materie de vînătorie, să nu hotă
rîm marginile posibilului? Pentru ce să nu arătăm celor
ce voiesc a se scrie printre vrednicii cetaşi ai sfîntului
Hubert, la cc punt al orizontelui vînătoresc sfinţeşte soarele putinţei şi începe să licurească fofengherul1 4 îndoielnic al fantasticelor plăzmuiri? La ce mintea şi gura să nu
fie drepte, tocmai la aceia cari cu ochiul şi cu mina nu pot
să dea greş? Pentru cc ... ? o
La toate aceste întîmpinări judicioase şi dictate de cea
mai candidă virtute, teamă-mi c că toată brasla wsdă şi
uşoară a vînătorilor, începînd de la vătaful Pasache şi pînă
la tiriachiul Cafea-subţire, îţi va răspunde în cor cu o păcă
litură vînătorească, zicîndu~ţi: <Nczi, d-aia n-are ursul
coaMt ! •>
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Pasă

atunci de-i mai învată carte!
Noi, însă, ceştialalţi cari judicăm sănătos, cari ştim vorbi
şi cu gravitate, cari ne silim a găsi adevărul, binele şi frumo.5ul, în orice fapt, să ne vedem de treabă şi să urmăm
a culege, chiar şi din vînătorie, cugetări serioase şi impresiuni plăcute, atît pentru minte, cît şi pentru inimă.
Dar de vreme ce nu ne prea înţelegem amîndoi asupra
felului preferit de vînătoare, - tu ţinînd cn prepelicarul
si eu cu căruta himădăianului, - aidem, amice, să cău
tăm împreună: prin largul domeniu al vînătoriei, un cîmp
pe care ne vom potrivi poate la gusturi !

IV
D-AŞ ŞTI

ŞI EU CARTE CÎT .\ 'ŞTIA H ,\.
POSATUL LESSl~G ! DlTCR.UrnA ÎN
ONOARE:\ ~-\RTEl\IIDE!. - BINE TRAL\
DIANA L:\ CURTEA LUI HE;",J"RJC DE VALOIS ! - CUVIOASĂ GJUVURA NEMTEASC.\. - KYNl~TETIKOI:, SALATA ELENO-LATINEASCĂ. - SFÎRŞIM TOT LA COADĂ.

Sînt acum mai bine de o sută de ani de cînd
unul din cei mai mari scriitori ai Germaniei, Lessing1 , a
scos o carte sub titlul de Laocoon satt despre mărginite respective ale poeziei şi ale pictierei 2 • Într-acest cap de operă de
critică şi de bun-gust, autorul descrie cu fineţă, cu claritate
şi cu eleganţă, mijloacele diferite ce fiecare din aceste două
arte pune în lucrare ca să intereseze, să mulţumească, să
mişte şi să răpească pe om.
Mi-a venit în gînd că o carte de felul acesta s-ar putea
scrie, luînd cineva de subiect vînătoarea, spre exemplu, şi
analizînd pe rînd toate impresiunile ce ea produce asupra
imaginaţiunii şi asupra simţimintelor omeneşti, atît prin
împărtăşirea omului la înseşi acţiunile ei, cît şi prin descrieri literarii, prin imitaţiuni annonice sau prin reprezentări plastice ale scenelor de vînătoare.
S-ar putea deştepta, într-o asemenea operă, mii de idei
energice şi salubre care ar scălda mintea obosită şi sufletul
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a~n ,{·ti t i. n roua înt:tritoare a timpi lor de antică vîrto.oiie trupe:tsc':1; apoi ar veni rimlnl cngetări.lor dulci şi dui~ase ce
vl:îst;1resc adesea în traiul singuratic al vînătorului şi care,
c•t t0t ne~aţiul !ni. de omor, fac uneori ca o lacrimă de dor
-;;ide 'îndurare să-i ronrcze geana. Într-acea carte şi-ar găsi
focul şi intîmplărilc comice, şi spusele glumeţe, şi petrecerile z,pmotoasc, care înveselesc viaţa vînătorească; apoi,
într-însa s-ar Vt·dea încă cum artele şi poezia au ştiut să-şi
în,mşească şi an izbutit să resfrîngă în producţiuni de merit,
t•nte aceste felurite fapte şi simţiri.
lntr-astf'el, mintea cititorului, preumblată prin spaţiu şi
prin răstimpi, fără însă a pierde un minut urmele vînăto
riei, ar vedea, ca într-o panoramă, <lesfăşurîndu-se dinainte-1 toate acţiunile pornite din această crudă dar bărbă
t.c>ască aplecare a firei omeneşti; călăuzită de o critică
judicioasă şi atrăgătoare, ea ar trece în revizuire toatecreaţiunile prin care geniul sau talentul au ştiut, cu mai mult
s:iu mai puţin succes, să conceapă, să ilustreze, să rcprollucă şi să idealizeze instinctele şi faptele vînătoreşti ale
omului din toţi secolii şi din toate părţile lumii.
Unei asemenea cărţi, - ca să nu-i lipsească nici ei patrnn~giul mitologic sau divin, - unei asemenea cărţi i-aş
da, în fiecare din părţile sale, cite un titlu luat din regiunile ideale ale vînătoriei; aş caracteriza-o, pe rînd, prin
trei capete-d-operă ale artelor plastice, în care par a se
fi întrupat toate cugetările cele mai nobile, cele mai puternice, cele mai graţioase ce instinctul vînătoriei a putut
vreodată să însufle unor oameni de geniu.
Aceste trei capete-d-operă, măreţe embleme ale artei
vîn:Horeşti, le-aş afla în statua antică, numită Diana Ctl
ciuta, din galeria Luvrului 8 , în grupa Dianei de Poitiers,
sculptată de artistul francez Jean Goujon•, şi în gravura
pictorului german Albert Diirer, reprezentînd vocaţiunea
miraculoasă a

Sfi,ntului

în aceste treî

/Iuber/ă.

creaţiuni se vede într-adevăr unul şi

acescop; dar, în cît~itrelc, el este exprimat sub forme
perfecte, a căror singură diversitate dovedeşte cit sunt de
fe:cnn.dc şi dl" ,·ariatc simţirile şi gîndurile ce nu putut să
se re:r.ume în aşa frnmoase şi f<'lnrite concepţiuni. Cine ar
laş
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şti să descrie toate perfecţiunile, tot farmecul acestor trei
opere, cine ar putea să rostească tot ce spune ochiului 7i
minţii aceste splendide idealizări plastice ale artei vîniitoreşti, acela ar face cel mai minunat pancg-iric al a.cf;Std
arte; acela ar fi totclodată rapsodul, trubadurul ;ii ps.il~
mistui semintiei lui Nimrod.
Acela ar 15.uda-o cîntînd imnul elenicei Artemide8 , zgomotoasa sor'gemcne a argint:ircatului Apolon 7 şi venerata
fecioară care poartă săgeţi de aur, bucurîndu-se de lam1a
vînătorească: care, prin codri umbroşi şi pe piscuri furtunoase, străpunge cerbii; care, întinzîndu-şi auritul arc,
a,zvîrlă darde ucigătoare, de se cutremură creştetul !nalţilor munţi, de răsună pădurile întunecoase sub gemetele
fiare lor izbite, de se înfiorează pămîntul şi marea cu toţi
peştii din ea8 •
.
Acela ar face să răsune fanfara triumfală a vtnătorikr
feodale, reamintind prozaicului nostru secol imagine pt,•:tice din timpii de cavalerească cortezie, din acei timpi
de vesele şi elegante petreceri, cînd nobilul castelan, subt
ochii dalbei regine a cugetelor sale, se pornea călare pe
falnicu-i armăsar, ca să vînezc, cu sprintena şi tumuJtoasa
lui haită de arcaşi, de slujitori, de dulăi şi de ogari, cerbnl
şi mistreţul de prin codri, sau ca să doboare, pe sub nori,
cocorii, răpezind asupră-le agerii săi şoimi, legaţi de oblincul şelei!
Acela ar cădi cu sfinte miresme, cu smirnă şi cu tămiie,
altarul vînătorilor, povestind cum sălbaticul uriaş al anticelor legende germanice, cum vînătorul afurisit care-şi
vînduse sufletul către diavol pentrn ca să poată lovi tot
drept, printre brazi şi printre stînci, cum acea fantastică
fiinţă a posomoritelor visuri păgînc, printr-o minune cerească, se prefăcu în blîndul şi cuviosul episcop şi apostol
al Ardenelor creştinate !9
A fost, fără îndoială, un vînător inspirat şi a ştiut să
mînuiască bine arcul şi s,1geţile artistul subt a cărui daltă
s-a mlădiit statua Dianei <le la Luvru, acea mîndră şi sprintenă fecioară de marmură, care s-avîntă, ageră şi uşoar.1,
sub creţurile dese ale tunicei ei spartane, scurtă în poale
şi larg- despicată la umeri. O mişcare vie şi graţioasă a
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grumazului a înălţat capu-i, cn perii sumeşi la ceafă în
corimb, şi pc fruntea-i, coronată cu o îngustă diademă, se
strccoarft ca un prepus de minie. Peplul îi înfăşoară, ca un
brîu, talia zveltă, şi cutele văşmîntului ascund sinu-i fecioresc; dar braţele-i goale, unul se încovoaie în sus, ca să
scoată o săgeată din cucura de pe umeri; cellalt se reazim:i.
pc creştetul cornut al ciutei. Ce ncastîmpăr va fi făcîn<l p~
zeiţă să calce aşa iute pămîntul, sub crepidcle-i împletite
pc picior ca opincile plăieşilor noştri? Pc cine ameninţă ea
cu darda împcnatf1 cc ca atinge cu degctele-i delicate? Tră
mite ea, oare, în cîmpii etolici ai Calidonului, pc mistn'ţul
uri:aş care va muri înjunghiat de mina regescului vînător
Mcleagru? 10 Urzeşte ea o crudă răzbunare în contra nenorociţilor fii ai nesocotitei Niobc? 11 sau că, încruntată, se gă
teşte a da pradă cînilor pe îndrăzneţul Actcon, care, vînînd
prin dumbravă, a cutezat să-şi desfăteze vederile cu uimitoarea privelişte a castei zeiţe, scăldîndu-sc în pîrîn? ... u
Cugetul ei e o divină tain{L. Artistul a ştiut numai sft împietrească, în răpcdea şi mîndra pornire a mersului zeiţei, acel
vers caracteristic al piosului cîntăreţ:
Cu inima vitează ea trece pretutindeni,
fiarelor să Iba ticc. La

prăpădind

odr:tsla

Astfel a izbutit a crea un ideal sublim al artei vîn:i.tore~ti !
O inspiratiune de altfL naturfL a dat nastere, în al XVI-lea
secol, Diane'i lui Jean Goujon, care şi' dînsa va rămînea
purun·a ca o mă.rcaţă simbolizare a aceliaşi idei. Dar sculptornl francez, unul din luceferii acelei epoce, - cu drept
cuvînt numitft Rena~tere 14 , - în care producţiuni de frunte
în litere şi arte, ca florile primăvara, răsăreau prin toată
Europa din imLginaţiunile stimulate de studinl modelelor
antice, Jean Goujon, trăit la curtea desfătată a regelui
Henric al H-lea de Valoisrn, văzuse adesea pe frumoasa
ducesă de Valentinois16 , pe Diana de Poitiers, favorita regclni şi adevărata stăpînă a Franciei, prezidînd la splendidele
şi voio:1sele vînători regale ce se dau în pădurile de la Fon~
taineblcau şi ele la St. Gennain. P,! chipul acelei voluptuoa";e
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regine a

frumuseţei,

divinităti

mîna

maiestră

a

răspîndit

vînătoresti.

aureola unei

însă 'creatiunca ~a, modulată în linii unduloase si pline
de morbideţă, nu mai are nimic din aspra candoar~ şi din
energia virginală a anticei Artemide. Diana lui Goujon
c o zeitate lenoasă; ea se odihneşte, pc jumătate culcată.
Trupa-i, fără văşmînt, nu ascunde nici una din desmicrdă
rik sale; gura-i zimbeşte cu o trufaşă nepăsare; păru-i,
în viţe unduloase, c ridicat cu o măiestrită eleganţă, sub
podoaba artistică de pc creştet; braţul stîng, ornat cu
brătări la umăr si la mină, tine un arc destins; iar mina
dreaptă, cu un rninnnchi de flori, înconjoară şi mîngîie
grumazul unui cerb măreţ. Adăpostită sub coarnele trufaşe ale nobilului animal, zeiţa îşi reazim{t trupul pe şalele
lui; un cîne se odihneşte sub picioarele pc jumătate lungite
ale Dianei, şi altul, Hiţos, stă alături cu cerbul.
Un aer de nobil{t moleciune domncste într-această
grupă; înfăţişarea-i fastuoasă şi elegantă ;epoartă mintea
către timpii cînd plăcerile vinătoarii, cu tot cortegiul lor
de lux şi de galanterie, erau numai petrecerea favorită a
rl·gilor şi a fericiţilor de pre această ]urne.
Cînd de la aceste două modcluri, caracterizate unul
prin graţia corectă şi prin vigoarea juvenilă a Antichită
ţii, cellalt prin eleganţa mai răsfăţată şi mai sumptuoasă a
Renaşterei, ne întoarcem privirea asupra gravurci vechiului artist german, mai nainte de toate, mintea noastră încearcă ca un simtimînt de sfială. Ne întrebăm daca acea
scen:1 complicată; cu tot vulgarul aparat al vînătoarii,
posedă cu adevăr în sine clementele unei opere estetice;
daca cumva frumosul poate să existe acolo unde el nu
izbeste chiar de îndată vederile. Ne uităm, ne întrebăm ...
Dar cu cît privim mai cu băgare de scamă combinarea
acestei compoziţiuni, în care geniul tudesc se vădeşte cu
toate naivele sale amănunte şi cu toate precugetările sale
rcflective, cu atît mai mult încolţeşte în noi o simţire îndoielnică de mulţumire, care creşte treptat şi ajunge, pînă
la sfîrşit, a n~ pătrunde de o admiraţiune anevoie de definit. Nu eleganţa, nici graţia formelor, nu perfecţiunea,
nici simplitatea corectă a· oompunerii deşteaptă în noi
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acest ciudat simţimînt, ci mai mult nn ştiu ce cugetare
adîncă care a pre1.idat la concepţiune, nu ştiu cc misterios
efect pc care-l produce intrunirea intenţionată a atîtor
detaliuri, aşa de naiv reprezentate.
Scena se petrece la poalele unei stînci păduroase, pe
care o încunună un castel feodal cu turnuri şi cu metereze; la dreapta curge un rîu, în undele căruia se resfrînge
umbra tufişului de pc mal; peste rîu trece o punte de piatră; la stînga, tărîmnl se-nalţă acoperit cu cîţiva rari copaci, mai mult frînţi şi uscaţi. Printre aceastr1 stearpă
pădure, se zăreşte cerbul, purtînd cu smerenie crucea răs
tignirii pe al său creştet, înfiptă în faţa latelor sale coame.
Pe întîiul plan se află vînătorul cu calul şi cu dnii săi;
el a descălicat şi a dat în genuchi, privind cu o cuviaasi1
mirare vedenia ce-i trămite cerul. Costumu-i este îmbrăc,ă
mintea vulgară a vînătorilor contimporani cu artistul. Calul
stă neclintit, fără ca să vază ceea ce produce pietoasa mirare a stăpînului, şi ogarii, cîteşicinci, nedînd seama la
ceea ce se petrece, se odihnesc ca de popas.
Toate părticelele acestei compuneri sunt lucrate, ca
toate operilc lui Albert Diirer, cu o scrupuloasă acurateţă; totul e exact, dar nimic în particular nu are o formă
care să placă mai mult decît simpla şi reala natură. Stînci,
copaci şi animale, toate sunt în nesimţire, toate stau în
nepăsare; singuri, cerbul miraculos şi '1inătorul pocăit
produc contrast, prin pozele lor, în care se străvăd simtiminte adînci: cerbu 1, în repaosu I său cumpănit, pare a
simţi de ce preţ nestemat este sfînta podoabă ce el poartă;
vinătoml vede uimit, chiar în obiectul persecnţiunilor sale,
chiar pe fruntea vînatului, semnul ce-l va mîntui de păcate;
el sc-nchină la dinsul, rostind poate, în cugetul său, maxima
pe care, cu şapte secoli în urmă-i, a formulat-o într-astfd
renumitul vînător al meziului-cv, Gaston Pheobus: «Prin
vînătoare scapă omul de păcatul trîndăviei, căci acela care
fuge de cele şapte păcate de moarte trebuie, dupe legea
noastră, să fie mtntuit; prin urmare, vînăterul bun va fl
mîntuit >>'7 •
fată în ce mod arta germană, întrunind idei abstracte
cu prozaice amănunte, a ştiut să traducă cu penelul, ide38
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ile care se rezumă. în legendara vînătoare a sfîntului Hubert.
patronul vînătorilor creştini uin Occident.
l\lă. opresc, căci mi se parc că iar am greşit calea. Intreprinsesem, pe cit ţiu minte, a căuta în cercul literilor
şi al artelor, imagine vinătorC"~ti asupra cărora să ne potrivim la gusturi, şi iată că mă pomenesc vorbindu-ţi despre
arta germanilor şi despre gra.vură, două lucruri care, pre
_cit iar ştiu, îţi sînt deopotrivă urîtc.
Nu crez, în adevăr, ca la tine pictorul Albert Dlirer să
aibă mai multă trecere dccît compatrioţii lui, muzicanţii
Beethoven 18 şi l\lendelsohn19 , şi negreşit că nu invenţiu
nea gravurii cu apă-tare, cei se atribuie, îi va cîştiga mai
mult preţ în ochii tăi.
Poate însă că, pentru hatîrul patronului tău, sfîntul Hubert, mă vei ierta în cazul de faţă şi vei primi chiar ca,
sub rubrica gravurii lui Diirer, să se grupeze, în opera proiectată, tot ceea ce ţie nu-ţi place în arta vînătoriei.
Aceasta îţi va fi cu a tît mai lesne, cu cît, desigur, proiectul de carte va rămînea, cît despre mine, pururea în
stare de proiect, şi că, aşteptînd să-mi vină momentul de
inspiratiune si talentul de critică ce mi-ar trebui ca s-o
pot scrie, eu unul voi rămînea întocmai ca vrabia care mălai
visează.

Aşa.dar
să se afle
şi estetică

fii pe pace: n-am iiă aştern aci tot ce ar trebui
în acea monografie filosofică, istorică, literară
a vînătoriei. Nu zic că această semeaţă idee
nu mi-a trecut un moment prin creieri şică. n-am început
chiar a citi, cu acest scop, tractatele în proză, Kuv"fjyc·nxoi20, al lui Xenofon şi al complinitorului său Arrian,
notele despre vînătoare, coprinse în Onomasticonul lui Iuliu
Polux, ba încă şi poema elenă a lui Opian,apoi şi cea latină
a lui Graţiu Faliscu, în fine, chiar şi serbedele versuri fragmentate ale lui Marcu Aurdiu Nemesianu Cartaginezul,
imitatorul lui Opian21 •
Vina este a ta ! Cine te-a pus să înşiri de aceste nume
în Introducţiunea ta, însoţindu-le cu o grindină de citaţiuni latine? In calitatea mea de academic mi s-au aprins
călciiele de focul clasicităţii, şi iată pentru ce ai fost silit să ralni, în această epistol.'i, o contrabombardare de
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versuri latineşti, ba chiar şi elineşti. Acum ţine-te Line şi
de aci înainte !
Dar cu toată pofta ce am de a te copleşi subt un IlPmcte
de erudiţiune cinegetico-academică, trebnic sft-ţi mărtu-.
risesc că. am constatat cum că autorii antici cari au tractat despre vînătoarc, de vcnalione, sunt tot aşa de plini de
amănunte tecnice ca şi 1lfanualul tău, şi, prin urmare,
nu m-am simţit nici aci în stare de a face analize. Apoir
mi-a fost milă de noi amîn<loi, cînd m-am gîndit d ar
trebni să traduc pe dîntrcgul 18 capitole ale Cynegeticelor
lni Xcnofon, alte 35 ale urmasului s{m Arrian si neo 85
paragrafe din Onomasticomtl h;i Polux.
'
În Opian, în aed <<noian de graţii>> - ~u:>;,:; ,c':'>'J xe1.ot,c'".)v ~i>>, cum îl numeşte cu îngîmfare sholiastul io'.m
Tzdzes~3 , aş găsi, făr{t îndoială, frumuseţi îndestule de
citat; dar tinerelul port din Anazarba Ciliciri~4 nu prea
ştia să-şi cumpănească. bine avînturilc prolixe ale înfocate;
sale muze, şi cc ai zice, rogn-tc, cînd, spre a-ţi reaminti
nnmai poetica descriere a vînătoarii de lei din cîntul al
IV-iea, aş mai transcrie aci o sută treizeci şi patru rxamctri c lincsti?
l\1ă vei ierta însă a fi mai puţin discret în fayoan,d.
cînrlui, şi pc lingă lău<luroasdc cuvinte ale d<omnu >lni de
Qt1atrcfagcs~li, pc care tu le-ai tradus, pc lingă povc~clc
talc, de care m-am şi folosit, - precum ţi-am artttat mai
sus, - lasă-m{t să adaog şi să pui unul <lupe altul, portretul cînelui, făcut, în versuri elincsti, de Opian, si un
fragmc·nt analog din poema lui Graţi'u Faliscu, ale cărui
versuri grele de înţeles ne-au păstrat limba trcnică a stră
moşilor noştri, vînătorii latini, limbă pc care poetul, ca om
de meserie, trebuie să o fi cunoscut adînc.
lati't mai întîi cc spune Opian despre cine:
1mprcunînd neamurile de cîni, srl aibi grijă a căta speciile
care se potrivesc între ele şi se aseamana mai mult. Astfel
Ic vei împerechea mai bine; clar vînătorii au observat însă
că cele mai frumoase clin toate sunl acelea care rămin nccurcitc. Sunt, ne~reşit, o mulţime de specii, iar forma şi chipul
unora clin ele sunt nstfcl: trup lung, sănătos şi plin; cap uşor
ct1 vedere b11nr1; ochi care lucesc Yînăt; gura mare cu dinţi
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ascuţiţi,

iar urechile scurte şi îmbrăcate cu o piele subţire:
gitul lung şi, dedesubtu-i, un piept puternic şi lat; labele de
dinainte sunt, într-adevăr, mai scurte, înţepenite pe picioare
drepte cu fluiere înaintate; şoldurile, largi; şira coastelor,
aşezată pieziş; coapsele, cărnoase, dar nu grase, şi la spate au
o coadă tare, lungă şi bine umbrită. Astfel de cîni se întrebuinţează la alergături îndelungate dupe căprioare, dupe cerbi
şi dnpe iepuri iuţi la fug,L 21
Să

trecem acum

şi

la

Graţiu

Faliscu?

Împreunează

dar între dînşii cînii de acelaş soi, pentru ca
poarte semnele străbunilor, şi află că părinţii cari
zi"tmislesc tineri pruncii lor, îţi vor da cîni metagonţi enormi.
Mai întîi de toate să aibi cea mai mare grijă ca să împăre
chezi cîni de o bărbăţie încercat,l; apoi a doua îngrijire trebuie să fie ca înfăţişarea lor să nu stea mai prejos şi să nu
dea de ruşine a lor fire. Aceştia trebuie s:i fie cu faţa în sus,
cu urechi păroase pc frunte, cu gura marc, astfel ca măselile
căscate să verse foc mi~cîndu-se, cu
pîntecile strînse îngust
la vintre, cu coada. scurtă, cu şale lungi, cu coama măruntă
pe grumaz, nu prea stufoasă, dar îndestulii ca să-i ferească de
frig, iar subt umerii lor sănătoşi să se-nalţe un piept care să
ducă la alergătură multă şi să nu se obosească de cele mai
mari goane. Fugi de cinele a cărui labă lasă urme late; acela
e moale la treabă; mie îmi plac picioarele ţepene, cu muşchi
uscaţi şi cu călcîie solide la. luptă. 27
prăsila

să

Toate merg bine, dar bag de seamă că, numai în pricoadci, Opian şi cu Graţiu Faliscu nu se prea înţe
leg intre dînşii ; latinul o vrea scurtă - <<cauda brevis 1>; elenul, din contra, pretinde ca cînele să aibă la spate o coadă
ţeapănă, <<a-rpU<pv·r; >>, 28 lungă, <<'e:irnxoco;>>, 29 şi care să umbrească departe, << 001,:xocr„to:; >> 30 , adică să fie şi lungă şi
stufoasă. Se vede că în tot timpul importanta c<'stiune a
coadei a fost tare controversată, căci

vinţa

adltuc sul> judicc lis est31 •

cu

Chiar de m-aş încerca să împac întru toate pe Opian
Graţiu Faliscu, punînd aci şi descrierea cînclui din
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Cy,iegeticele lui Xcnoîon, nnde îmbii poeţi par a fi găsit
mai tot materialul lor adunat gata, tot ar răminea pricină.
de sv;idă între Roma şi Atena, de Yrcmc cc şcolaml lui
Socrat 3 ~ cerc ca coada la cîne să fie lnng-ă, drcapUi şi ascuţită, iar Arrian, făcind lauda unui cînc vestit al s;1u, spune
că acel model al rasei cîneşti avea o coadă subţire, lungă,
aspră la păr, mlădioasă, încovoiată, şi la vîrf mai stufoasă 33 .
Dar cc atîta vorbă despre coadă? Românul pretinde di
tdin coadă de cînc, sită de mătase nu se poate face», şi,
apoi, numai la peşte se zice că-i coada mai ferită chiar şi
dectt capul.
Din acestea 1e vede curat că poporul român, moşte
nitor al credinţelor şi al inţelepciunii latinilor, nu se aratii
fn proverbii săi aşa tare încîntat, ca poeţii şi prozatorii
eleni, de ooada cea lungă a. cînelui, de încovoieturile ci
mlădloase, de perii ei aspri şi umbroşi.
FAră. d!3 a mai căuta în zadar o soluţiune pentru interesanta contro,,el'!ă d, cauda canis 3"', hai să o lăsăm şi de
ast/1 dati\ încurcată.
Pe lum,'a aee.asta, cele mai bune şi frumoase lucrnri
trebuie ~'i aibă o margine.

V
lAT Ă-NE ACU.~! ŞI fN ROlIA I - :MAI
MARE RUŞINE PENTRU COTGOGEAl\UTE
ÎMPARAT ! - SCULPTURA ISTORICA PE
ARCUL I>E TRIUMF AL LUI TRAIAN.
- PLATON ŞI XENOFON NE POFIESC L-\.
VÎNĂTOARE. - TREN DE PLACERE PRIN
EPOCA GLACIARA. - FARAONI VÎN ATORf.
- PĂCAT CĂ GUILOM TELL VORBEA NE:\[.
ŢEŞTE I DE LA. CAPRA-NEAGRA L:\
1UBIT Ă. ŞI VICEVERSA. - POE::\f,\ ChIPULUNGEA:N" A
Să sărim acum, pe nerăsuflate, din literatura cinegetică a anticilor, în sfera artelor vînătorrşti, tct
la din~ii.
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D,1cft ,Tcodată, amice, te y;i ajula non,ntl s:t uwrgi Ja
Roma, ca romfln, negreşit te vei duce să vizitezi Forul lui
Traian, şi vei admira, în mijlocul acelei pieţe, prăbuşită
~uh nivc·lul cetăţii moderne, măreaţa columnă de marmură, care iese din pămînt încolăcită cn istoria originelor
noastre naţionale. Acea imagine încă vie a rrt~boaielor dacice, scoase la bun capăt de gloriQsul Traian, o vom vedea poate într-o zi, -- dacă va voi Dumnezeu şi guvernul
nostru! - turnată în bronz cu tot proeminentul relief
al însufleţitelor sale sculpturi, împărăţind pe una din pieţele capitalei noastre; aş adaoge chiar că, mai la locul
său decît oriunde, ea ar fi în faţa Academiei, la puntul
un.ele s-a aşezat deocamdată statua ccuestră a Voievodului românesc Mihai Viteazul. carele, - daca ar putea
vorbi, sărmanul, - ar spune desigur tuturor cit se simte
de ruşinat, văzîndu-se expus a juca rolul de căpeteni8.
pc o vastă şi erudită scenă, ce pare înadins croitli. pentru
împărătescul simulacru al dominatorului Urbis el Orbis1 •
Dar, ncavînd deocamdată. nimic de vînat pe piaţa
S<fîntu >lui Sava din Bucureşti\ să ne întoarcem, - cel
puţin cu gîndul, - la Roma, şi aflîndu-te acolo, tu, ca
vtnător roman, nu uita să te îndreptezi tocmai în fundul
Forului Roman 3 , la stînga de Coliseu4 , tn capul stradei
~an-Gregorio, acolo unde se înalţă încă şi astăzi, un an..
tic si falnic Arc de Triumf, numit al lui Constantin cel
Marc 5 •
Istoria acestui monument nu prea face onoare primu„
lui împărat creştin, căci, - ca să vorbim curat, - Arcul
nu este cîtuşi de puţin al lui; nu este nici măcar dărnit,
ci este tocmai lucru de furat.
Cum? ce va să zică: un Arc de Triumf furat? Atîta na„
milă de marmură, cu o boltă mare căscată la mijloc şi cu
alte două arcade mai mici în laturi, cu opt columne de gialo
a11tico6, cu opt statuie de marmoră frigiană viorie, cu între-,
ite frize, cu timpane şi cu medalioane sculptate, atîta clă„
cU'trie, de patru ori cel puţin cît Turnul Colţii', cum oare să
n facfL zapt cineva, fie măcar acela şi un borfaş încoronat?
Deşi-mi vine foarte cu greu să aduc aşa necuviincioasă
pîră împotriva sfîntului împărat şi· patron al Bucureşti1
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}l)r, dar, - am mai spus-o si într-alt loc, - cu tiu intotdauna cu Traian şi nu pot să las ca să i SC ia ce este al lui.
Apoi toată lumea ştie că, pe cîn<l marele Clpiu biruia
pe germani, pe daci şi pe parţi 8 , pc cînd el umplea întinsul său imperiu de edificii sumptuoase şi <le lucrări de
artă folositoare, senatul şi poporul Romei se întreceau
care de care să serbeze cu mai multă pompă binefacerile
şi triumfurile gloriosului împărat. Îi decretară dar tot felul
de clădiri comemorative, la care lucra ilustrul arhitect si
sculptor grec Apolodor 0 • Atunci se-nălţară în Roma
rul lui Traian cu toate edificiele decorative dimprejuru-i:
portice, bibliotecă, templu; atunci bazilica Ulpiană cu
cinci rînduri de stîlpi de granit; atunci columna războa
ielor dacice cu statua învingătorului d-asupra; atunci în
fine, la capul Căii Apiane10 , pe care el o restaurase, un Arc
de Triumf, pe care însă nu-l putură sfîrşi, pre cit încă fu
marele împărat cu zile 11 •
Urmaşii lui, geloşi de a sa mărire, mai mult se gîndiră
a-şi face loru-şi monumente, decît a consacra pe cele ce
aminteau poporului neasemuita glorie şi dreptate a feri„
citului Traian. După ce trecură însă două sute de ani Ia
mijloc, se găsi împăratul Constantin, carele, de cînd îi
venise gustul de a-şi face din Bizanţ o nouă capitală, se
deprinsese straşnic a despuia fără ruşine capetele de operă
ale lumei, ca să-şi împodobească cu ele Constantinopo~
leasa.
El văzu Arcul lui Traian stînd fără căpătîi, tn răspîntia
Căilor Sacră 12 şi Triumfală 13 ; la bază îi lipseau cu totul
ornamente, şi pe frontispiciu n-avea nici o inscripţiune
votivă: <<Stăi ! - zise el - tot n-are Arcul acesta stăpîn;
aidi să-l fac al meu!>> Şi puse îndată de-i ciopli, pentru
piedestaluri, nişte grosolane figuri de Victorii pocite; iar
pe îmbele feţe ale aticului aşternu lungi dedicaţiuni, în
care spunea cum el a scăpat lumea de tiranul Maxenţie 11 ,
cum a liberat cetatea, Liberatori Urbis, şi a întemeiat pacea,

Fo-

P.undaţori

qttieti's.

Astfel Arcul lui Traian se pomeni într-o zi
Arcul lui Constantin.
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că

a devenit

Dar cc folos? În zadar inscripţiunile laud(i pc noul
trit1mfiitor, sculpturile din căpătîiele aticului şi cele de fa
timpanele Arcului ne amintesc izbînzile lui Traian în contra dacilor şi parţilor; statu iele aşezate pe întabulamentcle columnelor sunt ale regilor barbari robiţi de Traian;
în fine, cele opt medalioane sculpturale care, alăturate
cîte două, împlinesc golurile dintre columne, d-asupra arcadelor laterale, ne atestă şi ele pietatea şi iubirea de vînătoarc ale învingătorului Daciei.
Patru din acele mari medalioane reprezentă sacrificii
făcute de împărat pc altarele zeilor mitologici; alte patru
sunt scene vînătoresti.
Pc unul din acestea, Traian, în tunică scurtă, cu tibiale
sau potnri vînătoreşti pe pulpe şi cu toga pe· umoci, iese
cu alţi doi soţi de subt un portic, ţinînd calul de frîu;
alături e un mîndru june cu hlamida azYîrlită pc spate,
purtînd de zgardă un frumos ogar. Cîteşipatru ţin în mînă
lănci înalte cu ascuţiş romboidal la vîrf, de cele cc se numl'au
contns. Totul arată că ei se gătesc să plece la vînătoarl'.
Pc al doilea, împăratul, în goana calului s[rn, cu capul
gol, cu mantia fîlfîindă, cu o spadă lungă şi îngustă rftdicată în sus, urmăreşte pe un urs, carele, fugind, î~i
întoarce capul spre dînsul. Doi tovarăşi, asemenea călări
şi fugind cu spadele plecate pe sub crăcile unui copaci,
însoţesc pe Traian.
În al treilea medalion, aceleaşi trei persoane călări,
- împăratul în frunte, - străbat în fuga mare un tărîm
stufos si mlăstinos, amenintînd cu darde scurte, venabula,
un mistreţ g;ta a se preda.'
În cel d-al patrulea, vînătoarea e terminată. Marele
Traian, încununat cu o aureolă circulară sau nimb, ca
icoanele sfinţilor noştri, stă în picioare subt umbră de
copaci, şi dă ordine altor trei bărbaţi, toţi cu suliţe în
mînă, din cari unul, m:i.i în laturi, tine de frîu un cal;
un servitor, în partea opusă, popreşt~ în loc un alt cal.
Dinaintea împăratului e un leu marc, lungit mort la pă
mînt.
Cu fiecare din aceste scene vînătorcşti se află împăre
cheată cite o scenă rcligioasii în care împăratul aduce rugă45
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şi ofrande zeilor: cînd e să plece la vînătoare, d invoacă pc ocrotitorul familiei sale, pe Ercnl rusticul, al
L1ţiulni, purtător de baltag, acoperit cu piele de leu10 ;
dnd merge ~.ă vînez:e ursul, el îsi otcleste vîrful Jancei în

ci uni

focul de pc altarul lui Apolon h;ng-~ăgc'tătornl, ~x·,;~•1f.o;ltl;
,iupă ce a ucis mistrl·ţul, el îi înfige căpăţîna în cop:ici11l
sacru care umbn:ste statua Dianei ,·înători te; ~i, în finc-,
Jupe cc a biruit p~ leu, el îi drpune vîrtoasa Joamă la picioan•le belicosului zeu ~lartc- 17 •
În nici un period al ei, sculptura antică n-a fost poate
mai în stare de a înHitisa, cu un caracter mai energic si
mai a<lev;\rat, ascmcm:~1 ·~cl'nc', în care sălbăticia şi grav~tatea subiectelor reclamă oarecare asprime în mtnuirea
daltei.-Vigoare în loc de graţie, demnitate în lf>c de frumuseţe, strictă exactitate la reproducerea naturei omeneşti
în loc de forme estetice ide~le, iată calitătile cc caracteriză stilul sculpturii din timpul lui Traian.' Aceste calităţi
le-an avut, mai mult decît oricari alţii, artiştii aceia cari
au săpat marmurele columnei dacice, precum şi basoreliefuri le Arcului triumfal. Productinnilc lor constituiesc
ceea ce s-ar putea numi scnlpt11ra' islorici'f. căci sunt interpretaţiuni cre<lincioase ~i perfecte ale faptelor ce de
reprezentă, şi fiindcă, in cazul de faţă, faptde an fost mă
n'ţe, operile de artă au ştiut şi ele să păstreze 1111 aspect cu
totul împunător.
Este lucru cunoscut că cei vechi n-au nim1'rit sau n-au
voit să înfătise1.c ani ma Ide sub formele lor reale; de acet'a
~l nu cătărn 'prea de aproape la fiardc din medalioanele
arcului; dar vînătorii, dar Traian mai ales, în pozele, în
mi!;,Că.rne, în cxpresi11nca, în musculaiura lor, sunt adevă
raţi eroi la vînătoarc, precum în realitate erau eroi şi pe
dmpul de bfttălil'.
în aceste preţioase rămăşiţe ale artei romane din periodul eroic al imperiului, avem totdeodată. dinaintt'a
ochilo.r imJ.ginea clar,i şi vie ,i acelei vînători pe care singurl o permitea Platon 18 cetăţenilor rcpublicei sale, ~dn1toarca cca perfectă, -- <lupe cum zice filosoful, - care
se face în contra patrupedelor, cu cai, cu cîni şi cu însă:;;i
pnt('rca trnpului, în care fiara, învinsă prin alcrgătnri, prin
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ram, prin loviri, cade sub propria mînă a vînătorului,
vînătoarca care singură aprinde în om zeiescul dar al băr
. bătici 1>19 •
'nar strecnrîndu-ne încetinel J)rin tot felul de cotituri
frlră pericol, iată-ne ajunşi pe tărîmurik ;i.prige ale Yînil.toarci celei mari, în care goana fiarelor devine uneori o
luptă crîncenă si-n care omul adesea trebuie să dea însnsi
piept în !aţa primejdiei.
·
La asemenea cazuri, prepelicarul tău, amice, nu arr
ce-ţi face, şi chiar, -- <lupe cum tu pretinzi, -- nici c11ţitul de_ la hrîu nn te prea poate ajuta. Cît despre căruţa
m(·a, doară numai luînd-o mîrţoagele la fng·ă, poate dt m-ar
~căpa (Doamne fereşt<" !) de aşa năpaste!
Cu toate acestea, şezînd acuma. colea, rnrrt grijfa, răs
turnat în jeţul meu, priYin<l liniştit pe fereastră cum rnugurnl liliacului se despică- şi-nvcrzeşte subt aburoasck
sărutriri ale soarelui de aprilie, şi ascultînd, cu o dulcC'
răpire, cum n-ăbiile limbute ciripesc şi cum brotăcc·]ul
cîntă vesel înturnarea zilelor calde, te încrcdintez că mi-ar
place sfi străbat, - fără totuşi de a m(L mişca' din loc, - şi codrii umbroşi, alcrgînd cu gîndul în goana cerbilor, şi
piscurile de stînc;i, <lupe urmele ideale ale caprei-negre,
şi vizuinele de prin munţi, îi\ prepusa dibuire a urşilor.
~i luncile cu richită, <lupe umbra dîrei de mistreţ, ba chiar
~i pustiile năsipoase, pe unde mi s-ar n;duci vîn;ttori eroice
de tigri înfricoşaţi şi de lei fioroşi !
Dar fiindcă, pînă acnm, nici prin vis piciornl nu mi-a.
dlcat prin asemrnea prăpăstioase locuri, şi fiindcă însumi,
- o mărturisesc cn umilinţă, - n-am fost niciodată la
ar.ea aspră şcoală în care, clupe spusa anticulni dascăl
de vînătoarc~ 0 , «cetăţenii învaţă a fi meşteri în războaie
şi în toate cele unde trebuie omului să ştie a cugeta, a
vorbi şi a lucra bine>>, de aceea, zic, nu mă voi încumătă
a spnne ceea ce aievea n-am văzut cu ochii, ci, legănat
în răsfăţările poeziei şi ale frumoaselor arte, ,·oi cerceta
numai cum alţii, mai pricepuţi, au cugetat, au vorbit şi
au lucrat, descriind şi reprezcntînd episode caracteristice
din viaţa plină de neastîmix1r a vînătoarii cdei mari.
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D~-r în ce parte să ne· întoarcem mai întîi privirile? Pe
cine să. întrcb:im a ne spune în ce timp, în ce loG a fost.
vînătoarea mai preţuită,-mai măreaţă, mai trebuincioasă,
mai desfătătoare?
Căta-vom a descoperi, prin negura timpilor preistorici;
pe sălbaticii primitivi ai pămîntului, cutrierînd colosalele
wgetaţiuni antidiluviane şi luptîndu-se cu fiare uriaşe,
a le căror seminţii s-au stins acum de mult de pe faţa lumei? - Tu ai spus, la începutul cărţei tale, că vînătoarea
este o aplecare firească a omului, veche ca şi dînsul; eu
voi adaoge, tot spre lauda vînătoriei, că acest iMtinct a
înlesnit chiar omului primele sale inspiraţiuni artistice, şi
aceasta ne-o dovedesc cu prisos figurile de elefanţi-ma
muti cu coame stufoase, cele de reni cu late coarne răschi
rat~. de urşi ai speluncelor şi de alte animale dispărute,
cc s-au găsit pe unelte de corn, pe arme de os şi pc plăci
şistoase, gravate cu sula de către oamenii străvechi, cari,
în timpii perioadei glaciare a Europei, se adăposteau în
peşterile de Ia Madeleine, <le la Augerie, de la Massa t şi
din alte staţiuni cufundate azi sub tărîmul Perigordului,
al Gasconiei şi al multor provincii <lin Francia meridională~1.
..
Urma-vom cu ochii cetele nesocotite <le arcaşi şi de lăn
ceri, cîrdurilc nenumărate de zburătoare, turmele nesfîrşite de animale, ce stau puse la şireag printre ieroglifele
templelor egiptene sau pe păreţii <le piatră văroasă ai palatelor ruinate din N'iniva 22 si din Babilon23 ? - Ca să vîneze lei şi tigri, girafe şi gaz'ele, ba chiar iepuri şi cocori,
faraonii Egiptului, despoţii Asiriei şi tiranii perşi rădicau
în picioare ordii şi popoare întregi ; iar <lupe terminarea
acelor năprasnice măceluri, legiuni de zugravi şi de pietrari erau osîndiţi ca să aştearnă pe ziduri, pentru încremenirea viitorimii, toate acele nemărginite epopee vînă
toreşti, care, prin nemilostiva lor IU')notonie, sperie şi
obosesc azi ochii călătorului minunat 24 •
Asculta-vom, <le p::! rîpele înverzite ale lacului Celor
Patru Cantoane 2\ voiosul şi semeţul cîntic al plăiaşului
elvetian, cadcntat de m 17,a lui Schillcr"~ 6 , amanta libertă
ţii? ·Fiul lui G~Jilom Tell~7 îl întoni cu glas puternic, şi
1
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~c~ îl repetă clin sinul munţilor inimaţi
şi în Unterwalde112.si

în Uri, în Schwytz

Mit dem Pieii, dem Bogen,
Durch Gchirg und Thal,
Kommt lkr Schiitz gczogcn
Frlih am :\Iorgenstrahl.
Wic im Rcich der Liifte
I(,;nig ist dcr \Veih Durch Gcbirg' unu Kliifte
lfrrrscht <.Ier Schiitzc frci.

Ihm gchurt das \Vcite:
Was sein Pfcil crrcicht,
Das ist scine Bente
\Vas da kreucht und flcugt. 28

Aci mă aflu din nou în marc primejdie ca să azvîrli din
foaia pc care, cu mai multă sau mai puţină răbdare,
tu te silesti a mă citi. Cum! am cutezat a-ti pune subt ochi
chiar si versuri nemtesti? ! 0.1rc putea-vei să mă ierti? ... 30
Dă-li osteneala, 'rogu-te, a căta în josul paginei3i, traducerea şchiopătîndă a acestor frumoase strofe, în care colcotesc cele mai nobile simtiminte cc iubirea de vînătoare
poate aprinde în inima unui om, şi sper că tu, vînător, te
vei împăca îndată cu poetul, daca nu ~icu limba lui.
În acea limbă însă este scrisă cea mai expresivă poemă
a vieţci vînătorcşti, eroica dramă a lui Guilom Tel1, în care
răsuflă, peste tot, aerul liber şi curat al plaiurilor alpestre
şi iubirea necumpătată de patrie a cetăţenilor liberei Elveţii.
O ţară întreagă scăpată din robie numai prin inima vitează
şi prin săgeata dibaci minată ale unui vînător, iată desigur
cea mai falnică izbîndă cu care se poate mîndri vînătoria.
Poetul s-a pătruns de acea mîndrie de vînător, şi auzi-I cu
cită dragoste vorbeşte el chiar şi de înţelepciunea capreinegre, care, cînd merge cu cîrdul să pască la înţărcători,
pune streaja la pîndă, ca să tragă cu urechea şi să fluiere
cînd se apropie vînătorul3 2 •
mină
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Tot despre acea sprintenă şi sfiicioasă fiică a stîncelor
a zis şi poetul latin, în ,·crsuri mai vii şi mai colorate
cit cel mai nimerit tabel:

oe-

Pcnclt:ntem summn caprcam de rupe Yidcbis:
Casuram spc-n·s; ckspicit illa canes.~a
Iată cum ~tic poetul să ne fac{t a simţi chiar şi
vînătornlui. Ajuns pe culmcle alpestre,

<lccep-

tiunea

pe st inci <lL! seu ţi de gheaţă, troiene de
pe care o suflare le-aruncă răpczi jos,

zăpezi

el se opreşte, se

uitiţ în dreapta şi înstînga, cătînd să zărească
amăgitoarea pradă care i-a pierit din ochi, şi apoi întărîtat.
obosit, minios de zadarnica-i osteneam, el strigă în limba
lui Byron3 i ... ba stăi ! mai bine să-l facem să vorbească romftflPŞte, în versuri pe care însuşi autorul for va fi şi uitat că
k-a scris odinioară, în depărtatele-i Ceasuri: de m11/J11mire1
Aşa;

~i-n aste locuri

căpriţa

a

să.rit.

Piciorul ci cel ager m-a incnrc:1l de tot:
Ci:;;tignl meu <le astăzi al.ii,l ele va plăt.i
Primejdioasa-mi munc[1 ... '~
Altădată însă vînătorul, mai. norocos în goana sa, îşi
cîntă cu vcse !ie i:r.hînda, şi, în inima-i mulţumi tă, dorul
iubitei sale vine de se amestecă cu plăcerile vînătoriei.
Atunci poetul, -acela carele, însecolulnostrn, a ştiut mai

bine <lecit oricare să împrospăteze cu o nouă dulceaţă şi cu
un mai viu profum, limba îmbătrînită a lui Ronsard36 , Alfred de Musset37 a pus în gura plăiaşnlni un cînt vesel.
în care bucuria triumfului la vinătoare se îngintt cu dulci
amintiri de amor:
Chasseur, hardi chasseur, qua vois-tu dan<i J'espace?
Mes chiens grattent la tcrre ct clwrchcnt une trace.
Debout, mes cavaliers ! C'est le pied du chamois. Le chamois s'est leve! - Que ma maitresse est bcllc I Le chamois tremble et foit! - Qtte Die11 vcillc sur elle I Le chamois romp la mcut et s'cnfuit dans le bois. ·
Je voudrais par la main tcnir ·ma belle amic. 50
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La meute et le chamois traversent la prairic;
llallali, compagnons, l.1 victoire est ;\ nous ! Quo ma maîtresse est bcllc ct que scs ycux sont dou-x !38
Cîntă şi chiuieşte vesel vînătorul, căci izbinda este a
lui ! A prins capra în pădure; şi, în vale, iubita-i cu ochi
dulci îl aşteaptă ca să-l strîngă de mină. Sufletu-i acum înoată în bncuric. Au trecut, s-au şters zikle de dor pc cind d
rătăcea prin luncă, suspinînd doina vîp.ătorcasd:

I.unea ţip::i, lunca zbiar,"t
J.\)ntr-un pui de căprioară,
Vai cb biata inimioară;
(';1 :;i lunca geme, zbiară
I'enir-o puică bălăioară. Frunza cre~tc, frunza cade,
C'\prioar:1 n-o mai roa,.k.
Vai tk min,~. cc m-oi face?
J)oru-n sufletul meu zace
:5-inimioara-mi nu m;ii tace!
lnim:"i, fii rtih1Uto:ire
t:a ptL1uin1nl sub picioare,
Piu· cc puica bllăioarI
~o întoarce-n lnacă iară
Cu cd pui de clprioarl !'1~

Puica s-a întors în luncă; ca a înfrînt si a zdrobit inima
poetului mai rău dccît· crnunl dnăt.or cî~d sfî~ia fără milă
sînul căprioarei, şi atunci, tot <linsul, tot de :Mussct, mlă
diin<ln-si lira pc un ton mai duios, a<lo-ti aminte, amirl'
cum, î1i cîteva versuri răpezi şi armonioase, a<lcvărate măr~
găritare picate din acel corn de poetice îmbilşugări ce i-l
răvarsă suava lui muzCt într-o frumoasă noapte de mai, cum
~tie, zic, a schiţa în treacăt o întreagă elt>gie ,·înătorcas~ă:
Sui vrons-nons le ch:isscur sur Ies monis e:,ca rp,\s?
La biche le rcgardc; clic pleure-, elle supplic;
Sa i.,rnycre J 'attend; scs faons sont 11011vcnt1-nt'.·s;
li se baissc; ii l'cgorgc, ii jctk it J;i Curt1e
Sur Ies chicn, cn sueur son cocur en,:ore vi.v;int. 4 0
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Sărind, cu ciuta şi cu capra, din pisc în pisc şi din stînc:i-n stîncft, cine ne opreşte acum de a ne strămuta pînă şi
în munţii noştri?
Ad ne aşteaptă Vînătorul Carpaţilor, pc care s-a cercat
a-l cînta, într-o lungft baladă descriptivă, un muntean român,
un cîmpulungean, carele, fără îndoială, a gustat plăcerile
si ostenelile vînătoarii de munti si a resimtit în sufletul
~;i u toate învi ietoarelc fremete ~le' vieţei de' plăi:aş. Daca
n,1tura l-ar fi înzestrat cu darul de a spune precum simte,
d<omnul > N. Rncăreann ar fi făcut desigur un cap d-operă
rn·mnritor. Dar stii di are rornfwul~o vorbă care cam zice
c:t acolo unde n~ este putinţa, la ce-i e bună voinţa?
Cu toate acestea, în balada Vînătorul Carpaţilor sunt
imagine care se văd a fi fotografiate de pe natură. Păcat cft
au aspectul tern al fotografiei, şi nu coloritul viu al vieţc·i I
Sunt şi expresiuni neaoşe româneşti de o originalitate pretioasă, care ar luci ca nestemate într-o frumoasă salbft de
~ersuri armonioase.
Subiectul baladei este, fără încloialft, conceput cu o bogată şi adesea fericită varietate, căria, din nenorocire,· cititorul se vede silit a-i duce mereu jalea; căci pe tot minutul
el simte în sine mintea învrăjbindu-se cu urechea. Eu unul
mărturisesc că, pătruns fiind de măreţele dorinţe alepoetului, am încercat un fel de simţimînt dureros, văzînd cît de
puţin limba şi versul au venit în ajutorul puternicei sale
închipuiri, a[l] nobilelor sale aspiraţiuni. De cc nu poate omul
toate cite le doreşte? Dar, vai! sunt puţini, foarte puţini
aceia;

Non omnia possumus omnes.u

O chemare către vînători, la revărsatul zilei, deschide
neregulatelor şi capricioaselor strofe, scrise în Ycrsuri
albe:
şirul

Uşor

ca însuşi cerbul pttşeşte vînătorul
Pc coama cărărată<-a> piciorului de munte,
în poalele-i se-ntinde cîmpia strălucindă
De mii de briliante ce varsă Aurora
Pc geana-i rouratfi, pe vcrzilc ci bucle.
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El trece pe muscelele însmăltate cu flori suave; apoi
păşeşte tăcut pc sub bolta întunecată a fagilor şi a frasinilor, unde murmură izvorul şi unde cîntă mierla, grangorul
şi sturzul. Deodată însă vînătorii se opresc:
+Atirnaţi, feciori, merindea
Sus pc ramure de arbori !
Iacă urma căprioarei
Proaspătă, de astă-noapte:
E culcată-n faţa coastei,
Sus, în higiulu dintre plaiuri.
Dă.1.ăîaşi, pc fuga-odată !
Vintul b:ite de minune!
Luaţi bătaia sus din piscuri;
Veniţi trîmbă cam spre vale,
Drept la fagii cei î na Iţi ;
Acolo ne ţinem noi.
De veţi auzi copoii
Peste voi trccînd în dosuri,
Să tăceţi, să nu daţi gur.1,
Căci se-n torc cu ea îndată;
Ştiţi că trage tot în jos,
Şi atunci să înteţiţi!

pîndă, la ţiitori!
bine din muche-n vale I
curmătura să nu rămîic !
treceţi unul peste pîrîu li>

Iute la
Coprindcţi
Şi
Şi

Bătaia-acum începe, şi iarăşi încetează.
Abia s-aud copoii pe vîrfuri depărtate;
Dar trec, se lasă-n scapăt, şi pare că vînatul
Cu cînii împreună s-au dus pe altă lume.
Tăcut acum e totul; munteanul nici nu mişcă;
1n muta-i aşteptare se uită. l-a sa umbră
Din ce în ce crcscîndă, şi timpul el măsoară.
Şi iar s-aud copoii. Ca fulgerul de iute
Sosesc din muche-n vale, din vale iar în muche.
Bătaia reîncepe; mereu se înteţeşte;
Chefnitul13 e aproape; cit colo fn1oza sună;
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Ş.aci,

c-o detunare, tot zgomotu-ncctcază.
Din fllndnl viiii-adince, c-un pas mai rar, dar sigur.
Cu dcasa-i respirare, se vede Yînr1torul.
J\Iărcţ, alcgrn, sprinten, cc>-aducc pc-Cti săi umeri
l'c z\·clta căprioară şi pc piimînt o-ntindo.

Dupe aceste versuri, care, pe lîngă orice alte merite~
au mai ales pe acela de a se prezenta adesea sub forma limhagiului vînătorcsc al munteni lor noştri, dupc aceste versuri vine descrierea orelor de repaos: focul de brazi strălu
cind noaptea prin pădure, ghicitorile şi iresurilc rostite pînă
să se gătească cina, în sfîrşit somnul c~ vine, cînd încep ochii
4a vedea cam sus găina >>.
Cînd apoi răsare din nou soarele, vînătoarea reîncepe.
Alte donă strofe, dispuse într-acela ş chip, împlinesc
p:irtea curat vînătorească şi negreşit cca mai intnesantă a
baladei. Le vom mai transcrie numai pc ele, însoţite cu notele lor filologice şi patriotice, căci urmarea, pînă la sfîrşit,
ne înstrăinează cu totul de viata vinătorilor. Pierzîndu-se.
cinel în zadarnice doruri <lupe timpii patriarcali şi eroici ai
domniilor striibunc, cînd în amarnice mînii în contra influc nţelor strrtinc, ce răzbat în ţară prin Clii /t:rate şi prin batele
cu vap<Jr, balada ne face să simţim atunci, în mod obositor,
toate neputinţele muzei cîmpulungene. Abia daca, într-acel
chaos de idei străine subiectului şi de versuri anevoioase, ne
mai deşteaptă cîtva descrierea furtunei care
R,1zbubuie pîn brazii cc

şuied

ca

şerpii,

sau daca ne mai învie amintirea mîndrutelor cărora vină„
torul le destină cite o «cetină frumoasă a'e br.id verde, nouscah, drept semn
că vînătorul

E ca bradul ne:;chimbat. 4"

Sa ne întoarcem, dar, curînd

pe

şi

cu pH'tcerc

către

Curioasă idee a avut d<omnu >1 Rucăreanu de
bietul l'inător al Carpaţii-Or prin Eisenbahn'6-ul
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<linsul.

a încurca
lui Strus--

şi prin l(aisertich--Koniglic!e-pr-ivilegirt-ul Dampjscliij/4.1 J Ia mai bine să-l rugăm a ne fi domnia-lui încă o dată
călăuză, spre a ne duce prin aninătorile, prin iudel-e prin
înf11,rciturile şi prin colţanii unde se ive~te, sfieţ sau îngrozitor. vînatul de la munte.

sberg46

1

Vînătorul

se opreşte:
.Jos, copii, pe hrinci cu

Auzirăţi

toţii

I

şuieratul

Caprei-negre printre stince?
Ne-au ulmat; dar sunt aicea.
Drept }.aninători vă duceţi.
Şi vedeţi de Ic luaţi vintul,
t..:a nici una să ne scape 1
Jar în iudelc'8 din faţă
Se ţin cerbii, stau şi urşii;
})aţi la cîni îndată drumul I
l~uga sus la-nfurcitură;
Alerg-aţi la creieri' 8 unul,
Umlc icsc-ncorooratulr. 0 •
Altul rămîneţi la strungă,
Und.c trage, ştiţi, desculţu1 61 •
Dar vedeţi, coprindeţi bine,
Ş-armele vă primeniţi !
Neamţul•.1 bate ... a-nchis capra
fn colţanul cel din va Ic;
Eu alerg pe fuga colo;
l•i ti deştepţi la ţiitori ! •

în iuzi gonesc copoii, spre virf ei se--ndreptează. 1
Din ce în ce chefnitul mai mult se înteţcJte.
Un trăsnet se aude; un altul îi urmează.
~i tot se mai repet,'\. Apoi un răcnet mare
C..:utremură pădurea. şi zguduie şi munţii,
lar cînii bat întruna, ş-un zgomot formidabil
Din ce în ce tot creşte, şi detunări teribili;
Din ţcve fulminante, răsună. în ecouri,
Din stîncă. pînă-n stîncă, din vale pînă-ntr-alta:
Se pierd în depărtare. - Se face-apoi tăcere
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Şi nu se mai aude dccît murmiira surdă
A rîului din vale, clecît svolinclul şuier
Al brazilor, cc trece, se pierde peste goluri,
l>ar nencclat revine ca undele de marc.
O pauză ... şi iată pc buclnr 53 vinăloru l
Dcscindc-ncins cu capra; i.ir alţii-ajung acolo
Cu cerbul şi cn ursul şi cn colţat mistreţul.
E mare bucurie şi mînclru vinătorul !H

NegTeşit că tabelul cc s-a prezentat
măreţ; inima-i a bătut cu tărie la

la ochii scriitomlui
acele splendide privelişti, la acel zgomot formidabil, urmat de tăcerea prin
care se auzea numai surda murmurft a rîului din vale şi şuie
rul brazilor clătiti ca undele mării! Păcat însă că muzele
seloasc nu s-au îndurat a-i încorda lira pc un ton mai melodios!
Aş vrea, pe cînd mi se desfăşoară dinaintra minţii uimite
privelişti aşa de răpitoare, ca să aud, ca prin vis, o muzicf1
plină de farmec, bunăoară ca cca din opera G11ilom Tell
a lui Rossiniâ5 , şi mai ales ca acel minunat cor de vînfttori,
c:i.re, dui,rt ce a trîmbiţat, pe un ritm vioi şi alegru, fanfarele
de chem:i.rc, se pierde apoi, cu vuiet armonios, prin tainica
rezonanţă a codrilor de brazi !
a fost

VI

cm1 SE PRICEPEAU SA CÎNTE LA
V ÎN ATOA RE ROSSIN I ŞI HAYDN, MEI-IUL
Şl
WEBER. - TONTON, TO:VTON, TONTAINE, TO.VTOX ! ! - DUŞ:\L\NL\ LITERARA, SAU EPECTE INTUITIVE ŞI ANACHH.ONISTICE ALE CHA:\1BERTIN-ULUI DE
L!\. <<CAPE-ANGLAIS •> ASUPRA POEZIEI
ROMÂNE. - TRECEM DINCOLO DE BAGDAD. - CONCERT SBffONIC PE APĂ ŞI
PE USCAT, JHT l\IISTRETJLOR ŞI CEHBlLOR DE ŞAHUL PERSIEI, KHOŞRU ANUŞIRVAN.

Ce minunată intcrprctatiune a vietei vma·
tore~ti este f în adevăr această mă iastră • melopee odă scrisă
I
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I

în acea limbi'i f[u-ft rost, ale cftrii sunete modulate prefiră în
inima omului, mai ksnc dccît orice cuvinte, si dorul si veselia! Se parc cft din îndoioasa amintire a doud cîntice: culese
µ0;1te chiar prin munţii Eln·ţiei, dintr-o arie comună din
cele care se cîntft vesel pe trîmbita de vînătoare, si dintr-un
. melancolic licd 1 nemţesc pc care 'ţr1ranii germani îl gîlgîiesc
'(}odc/11~). adunaţi în cor, marele compozitor italian a ştiut·
să p\Cim:Ickasd acest cap d-operă al muzicei de vînători.f:.
Dar Rossini 3 a intrat cel din urmă pc calea în care alţi
mari muzicanţi îi apucase înainte.
BiHrînul Haydn 4 , părintele acelor simfonii germane pc
c:1rc tu le urăşti aşa de tare, Haydn, la vîrsta de 68 de ani,
puse capăt sutimilor sale de compoziţiuni muzicale, prin
oratoritd numit Cele palm timpuri ale amtlui, - die Jahreszcitrn, ·- în care, rccapitulînd toate amintirile vicţci sale,
siIJ1plă şi simţitoare, hătrînul macstro cîntă pe rînd, cu instrumc·nte si cu glasuri omcncsti, toate bunurile si toate
plăcerile el~ peste an. Cînd ajui1sc la timpul toam~ei, unchi;1sul obosit nu se sfii a îmbuca bărbătcstc trîmbita vînă
torc:',scfl, si tot stiu înc;1 să mlădieze, prin iimpatica ~i naiva
tlukcaţii ~l genhilui său, stilul muzical cam pipcr nicit şi
cam înţoponat al secolului din urmă, stil pc care l-au denumit, în ţi"trilc occidentale, cu porecla comică de stilul pauci/or, --- Xopf1!11stil, - şi care la noi s-ar zice: <ide cînd cu
nemtii cu coadfu>.
c·am tot p<' timpul dnd Haydn scria, în Viena, oratoriu 1 Celor patm timpuri, un compozitor francez, carele a
. înzestrat scena liricft cu multe opere frumoase şi care a compus imnuri şi cantate patriotice pentru revoluţiunea de la
lî9~J. l\lehnP, a cbt patrfri sale, în uvertura opC'rci Junele
1/enric, -- le jcune Henri, -- o încîntătoarc simfonic vînă
1

torească.
· Cele două naţiuni

muzicante ale Europei modernC', italienii şi gcrma ni i, contestă neîncetat francezilor geniul acestei arte.
Asemenea ccstiuni nu se dezbat cu puşca în mînă6 , şi,
fiindcă noi acuma ne aflăm la vînătoarc, timpul nu ne iartă
c:t să apărăm aci p~ Boieldicu 7 , pc Auber 8 , pc Halevy9 , pc
Gnunr,rP 0 , pc Felicit'n l);n·icl 11 , nici ,hi:1r pe a('(·I sublim
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geniu cu totul france,,: al israelitului german Mcycrbeeri.z_
Tot ce putem spune deocamdată, în materie de muzică ·'llînă
t()rească, este că francezii au avut şi au păstrat din timpi
străvechi, - dtt prin secolii frodalităţii chiar, pre cit se
ştie, -- o mulţime de cîntice Yînătoreşti, pc care slujitori
speciali le sunau pe cornuri, în petrecerile zgomotoase ale
Tegilor şi ale castelanilor. Fiecare episod al vieţci de vînă
toare, fiecare soi de fiară luată în goană, fiecare moment d
draml'i cin<'gdicc avea cînticul său consacrat şi tradiţiona),
ca semnalele milit{ireşti.
Ţiu minte că intr-un timp cîn<l, departe de toţi ai mei
oi cu sufletul adînc întristat, trăiam într-un colţişor al Franciei, pc malul unui rîu şi în vecinătatea unei mari păduri,
fn toate serile, la ora cînd aburii, înălţîndu-se de pe apă,
incepcan a înegura orizontele amurgit, un ,sunet de corn
răsuna de p6 malul opus al rîului şi repeta cîteva ori d-a
rfndul una din acele fanfare vînătoresti, al căror ritm iute
şi chiar glumeţ par~ că se îngînă. cu vihrilţiuo.ile melancolice·
şi prelungite ale instrume.ntulni ce le produce. Nu-mi place,
amice, a-mi repurta mintea către momente aşa înorate ale
trecutului; dar, din minutele pe care in singurătatea de
atunci le socoteam df'opotrivă cu secolii, mimai acelea imi
erau mîngîioase, cînd vocea cornu lui îmi legăna auzul h1
8Unete le cadenţata ale semna lu lui de vînătoare. Pe tonurile
duioase şi întnnecate ale trîmbiţei metalice, se juca, cu o
v~selie săltăreaţ{L, melodia cînticului francez, ~i atunci·, fn
mine, auzul fOptea inimei mîhnite, neaşteptate cuvinte de
aperanţă. şi de bucurie. Cît voi trăi un vi,i uita ce dulce îmi
era acel balsam mel0dios; el şi acum îmi înmoaie inima dt·
cite ori se întîmplă să aud Uvertura dd vînătoar11 a lui Mehul.
ln care aceea, fanfară domneşte ca motiv de ·căpetenie ~i
răsare, sub felurite tonalităţi, printre diverse cpisode nrnzicale pline de frumuseţi: aci, artistul a imitat tropotul cailor
ce fac să ri\sune pămîntul subt ale lor copite; aci, iar, d
aminteste lătratul vesel al dnilor, cînd li se <lă drumul b
goanăJ,ad, tnc!, pare~. tntr-o dulce melodie, cerbul, in
agonia sa, plînge şi cere cu lacrimi iertare de la neîmblînziţii
săi duşmani. Dat aceştia., spre a-şi deştepta merr-n în sufl.-=t
o nonă ardoare., reJWţ.,.sc din cornuri n.1nosn1t11l srnmaJ, pe
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care tot francezul îl

ştie

~i-1

cîntă

pe riturnela

poporană,

'iToulon, tonton, tf>ntaine, tonto-n ! »

.Dar este o,trc vreo idee pe care spiritul glumeţ al francezului să n-o fi dat, -- cum am zice noi, - pe pîrliturăt
<,Cîntă, vînătorule, -- zice poetul popular al Franciei, -cîntă prin crîngnri şi prin cîmpii, cîntă mereu refrenul tău
de vînătoarc: Tontou, tonton, tontaine, ton ton! - Pe cînd
tu vîne;,;i cerbul din p{tdure, altul mai isteţ vînează în culcuşu\ tău; tu ţii urma ciutei, şi altul, a gingaşei tale neveste;
tu dai chierîş în fiară, şi altulface cu ochiul tinerei talc soţioa
re, pe care tu ai părăsit-o, - tenerae conju.gis imtnemor13 ,-ca
sl baţi codrii.» Jl)c, aceea, cînd te vei întoarce, mîndru, cu
cornoratul acasă, umfltnd sunetul cornului tău, ia ascultă
cum acel primejciios păcălitor de Bcranger14 îţi va întoarce
pe franţuzeşte zicătoarea românului: <<Ce ştie satul nu ştie
bărbatul!•

Chasscur, tu rapportcs la bae
Et de ton cor cnflcs le son.
Tonton, tonton, tontaine, tonton I
J,'amant quittc alors sa conquMe
Et le cer[ entrc a la maison.
Tonton, tontaine, tonton.u
Lăsăm

pe francezi

să rîză şi să glumească,

chiar

şi

pe

bă.trîucle, pe frumoasele lor arii de vînătoare, de care a ştiut
aşa de bine să se folesească francezul l\fehul, în uvertura sa,
şi pe care nu le-a despreţuit, cu vreo treizeci de ani mai în
urmă,

nici italianul Rossini, în Gui/om Tell-ul său, şi să ne
oprim un minut, între aceste două modele de muzică vînă.--
torească, asupra unei opere de aceeaş natură, în care se re„
zumă tot geniul naţional al germanilor. FreischiUz, sau Libe,..
ml viliător, e titlul cap el-operei teatrale a lui Webcr16 • l•an„
tasie întunecată de ridicole credinţe diavoleşti, simplitatea
cea mai naivă în viaţa reală, simţimîntalismul cel mai idea--hst în dorinţele jnimei: iată din ce este compus subiectul
operei, şi simpatica muzică a lui Weber, aşa plină de suave
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rnelollii, parc că netezeşte, cu o suflare lină, toate asprimile,
toate nesăbuitele ciudătii ale unor asa discordante contraste.
Chorul din al treile~ act din Freischiitz, în care vînătorii
proclamă că nimic pre pămînt nu se poate asemui cn plă
cerile vînătoriei,
,vas glcicht wohl auf En.len 1.lem

J ăgcrvcrgniigcn,

este compus pe un ritm mai puţin variat şi are o melopee
mai puţin măreaţă <lecit cînticul vînătorilor din Guilom
Tel!, dar nici originalitatea, nici graţia nu-i lipsesc, şi caracteru-i diferă cu totul de fanfarele vînătoresti ale francezilor. Pe sub candida veselie a melodici zbîrnîie un acompaniament surd care poartă mintea în mistice r<:'giuni. Este,
fără îndoială, un cînt cu totul german. Dar să nu te temi !
poti să-l asculti fără frică; n-ai să găsesti într-însul nimic
din acea lînged ă şi searbădă monotonie a'unora din cînticele
nemţeşti, pe care românul a caracterizat-o cu porecla batjocoritoare <le tararaua neamţului.
D.1ca fiarele ar fi si în zilele noastre tot asa de simtitoare
'
la plăcerile delicate ale armoniei, precum erau în timpii
binecuvîntaţi ai vestitului virtttoso 17 şi tenore-sjogato 18 Orfeurn, negreşit că ele ar veni singure să se predea de bunăvoie
celor cari le-ar executa, în rariştea unei păduri răsunătoare,
un concert simfonic compas din toate cap d-operile de muzică
vinătorească despre care îţi vorbii aci în treacăt. Dar, vai!
se vede că de cînd pe bietul Orfeu l-a luat Offenbach20 în
răspăr, înseşi fiare]e, scîrbite de a vedea scăpătarea gustului
artistic la bipezi, şi-au luat lumea în cap, s-au să]băticit
cu totul, şi astăzi este mai mult decît sigur că, daca s-ar
ispiti cineva să cerce a instrumenta şi a vocaliza prin codri
muzică clasică, precum este uvertura lui Mehul, sau oratoriul lui H-1ydn, sau chiar şi chorurile lui Weber şi lui Rossini, urşi, lupi, mistreţi, vulpi, cerbi, ba chiar şi iepurii ar
apuca-o îndată la picior, împreună şi cu vînătorul lor, dacă
cumva acel vînător s-ar întîmpla să fie amicul meu, autorul
J.11 am talului românesc de vînătorie.
0

.
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Cu toate aceste, n-a fost întotdauna asa! Mult mai rncoacc <le timpii fabuloşi ai păţiţului ama~t al EuridiceiH,
şi chiar în regiuni lipsitt" <le castelani feodali şi de sunători
de: fanfare, în ţări depărtate, asiatice, pc care noi Ic socotim
d(_, păgîne şi de barbare, muzica a fost preţuită ca o ncapă
r,ttă auxiliară a petrecerilor vînătoreşti.
Primeşte, te rog, pentru un moment, să ne întoarcem cu
vreo cincisprezece sute de ani mai înapoi, pentru ca să ne
încredinţăm cum că vînătorile cu acompaniament de orchestră nu sunt, precum s-ar putea crede, o deşarti"t închipuire a imaginaţi unii mele puţin vînătorrşti, ci că din contra, cele mai măreţe sărbă.ri cinegetice au fost însoţite, chiar
din vechime, cu concPrte instrumentale si \'ocale. Consideră
totdeodată că această nouă digresiune' pe cîmpul artelor
din antichitate, o fac si pe dînsa numai si numai întru cca
m.ti marc laudă si glo~ie a artei vînătorP~ti, si mai ales nu
uita că pentru c~ omul să facă un lucru 'bin~, trebuie mai
intîi de toate sfi aibă multă, foarte multă ri'ibdare; de aceea
şi înţe:lc·pciunea poponllui te învaţă ca să <(prinzi iepurile
cu c:1rul».
Ncgreşi t că pentru oricare ştie să ţină un condei cu trei
degitc, şi pentru oricare din acei scriitori cc nu s-au pătruns
c{t scrisul trebuie să fie numai o urmare cugetată a gîndirii
si a stutli ului, foarte lesne le vine de a scrie currcnte calamo 2~
despre orice materie, ştiutrL sau necunoscută lor. li vezi,
nepricepuţi plagiatori ai atotştiutorului Pic de la Mirandola, tratîn<l cu uşnrinţ;L de omni re scibili et quibusdam
aliis·!'J.
De ,,a fi vorba de muzică, apoi îţi opăresc tot într-o leşie
pe Rossini cu Offcnbach, pe Aubcr cu un oarecare Suppc~t,
fabricant de operete la Viena, pe Meyerbecr cu Lecocq2u,
un alt imitatoraş parizian al caricaturistului operei; şi apoi,
din acea căldare, îţi scot la lumină învăţături şi poveţe pen~
tru formarea şi dirigerea unui Conservator naţional de
muzică.

Dar cu atîta ar fi puţin 1 Groaznic orbeşte ura pe oameni,
nui ales pe supărăciosul neam al scriitorilor, gem,s irri~
labile vat·1un~6.
·

şi
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Avem dinaintea ochilor ,o spăimîntătoare dovadă despre
aceasta. Snnt în tară la noi două foi literare care si-au jur;:t
neîmpăcat.I ură 'fi mînie:
'
Doi Joi so

tntltrită,

~l fulgerul jos plumbii !27

Coll,1,1rbi-rile literare2i de ]a Ia şi nrn~că carne vie, cînd ;.:ftsesc, în Revista conumporan,F 9 din Bucureşti ; iar aceasta,
Tantaene animis caelestibus irac !30

împinge urgia ptnă-ntr-a tîta, înc-ît, spre a <lefrtima chiar
titlul rivalei sale, tipăn·şte rn li ten~ negre pe hîrtie albă,
subt acelaş nume duşmănit de Convorbiri 31 , felurite poveşti
vrednice de vînătorul cel cu coada vulpii, în care se zice,
întrt.: altele, că la anul 1852 <l<omnu >l Panta zi Ghica3 \
deşertînd, într-o seară, prieteneşte, pahare de Chably, de
t.:hambertin, de Şampanie şi de Xcres 33 , într-un cabinet la
<1Caffe (sic) Anglais i>3" din Paris, împreună cu Alexandru
Dumas-tatăl:IS şi cu Alfred de Musset, - au răposat, săr
manii, amîndoi şi nu mai pot mărturisi, - după ce d<umnea >lui le-a istorisit multe şi mărunte despre literatura,
muzica, instrucţiunea fi politica României, dupe ce le-a
vorbit pre larg despre dascălul Lazăr 36 , despre Alexandru
Vodă Ghica 37 , despre mitropolitul Dosoftei38 , despre Tudor
Vladimirescu30 , despre meşterul Manole" 0 , despre Ianache
Vă.cărescu şi despre alţii mulţi cîţi în Christos s-au botezat
pc pămîntul românesc, în sfîrşit a binevoit a le citi şi poema
populară «lnşiră-te JI ărgârite de V. Alecsanc1ri41 1>. -- (iSă
nu se uite c:l această conversaţiune [între d-nii Pantazi Ghica, Alexandru Dumas-tatăl şi Alfred de l\IussetJ se petrec('a
Ja anul 1852>>, chiar <lupe cum spune nota autorul ni (p. 335),
şi că. d<omm1 >l Pantazi Ghica le-a citit atunci, pre cum
;1,ice, «în limba franceză, <lupe textnl românesc>>, poema
11tşirit-te Miirgilrite, pe care însă d<omnu >l V. Alecsandri
a compus-o la Mirceşti, tocmai în anul 1856, adică cu patru
ani în urma vestitei ei citiri de către u.<omnu >l Pantazi
Ghica, şi apoi a dat-o la lumină, pentru întîia oară, în Revista rontânăU din anul 1862 (pag. 160-166).
Pe limba \'Înătorească, în cazul de fată, s-ar zice că autorul articolului Ctmvorbiri din Re111·sta · Contimporană €a
vînuut J)ielea ursului, pe dnd ursii! jurn înc{i prin pă<lnrei).
şi
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D~tr intre scriitori nu este ca intre vînători. Loc de joc nu
încape, şi,-ltorresro rcferens/ 43 -·cît despre mine, zău,
mfL cutrrmur de o răzbunare literară ca aceasta. D-aş fi mă

car cunoscut cu redactorii Convorbirilor din Iaşi, le-aş da
desigur povaţa ca să schimbe cît mai curînd titlul foaiei ]or,
pentru a cărui ruşinare s-a jertfit cu atîta lepădare de sine
insu~i d<omnu >I Panta zi Ghica.
Trăind însă. cu totul înlăturat de asemenea crîncene lup~
te, eu, amice, cînd scrin cîte ceva, scrin mai mult pentn1
a mea proprie plăcere, fără de a cugeta rău la alţii, - afară,
poate, numai de astădată, cînd m-am apucat a scrie pentm
păcatele tale. Dacă însă chiar şi tu mă ,·ei învinovăţi cu tot
dinadinsul că m-am întins prea mult cu scrisul, şi că fac
aci prea marc cheltuială ele citaţiuni de prin autori străini,
apoi iţi voi răspunde că acelea, - mai toate, nestemate
cnlese din salbele bogaţilor, - le presar pe sărăcăcioasa
mea scriere ca s-o mai înţolez şi să-i dau şi ei ceva preţ;
iar daca nu scriu scurt şi coprinzător, se :vede că, rău sau
bine, nici cu, ca mulţi alţii, nu mă pricep a face într-altfel.
Aşadar, supus blînd la o nouă osîndă, ia-te binişor dnpe
mine şi vino să ne îndreptăm paşii rătăcitori tocmai subt
poalele munţilor din Kurdistanu, pe calea care duce de la
Bagdad la Hamadan45 , acolo unde este stînca stearpă şi rîpoasă ce se cheamă Bisutun. Piciorul despre apus al stîncei
se numeşte, în limba locului, Taklt-i-Bostan, adică Bolta.~
Grăclinei. Grădina deocamdată lipseşte, - şi unii erudiţi
cred că aci rnr fi fost vestitele grădini atîrnate în aer ale
Semiramidei'6 , care, chiar <laca odinioară au fost aci, apoi
acum au zburat cu totul în aer; - dar bolta este în fiinţă,
şi pe zidurile ei se văd nenumărate sculpturi săpate nu prea
adînc în piatră, şi poate chiar odinioară colorate. Să le descriem toate, nu este tre,tba noastră; pe noi ne atinge numai
ce le două mari scene de pe păreţii la tera li. într-adevăr, pe
una se vede o vînătoare de mistreţi; pe cealaltă, mai ştearsă,
este o ,·înătoare de cerbi.
Stilul sculpturei, oarecare amănunte arhitectonice şi
chiar co,tnmele şi matrile figurilor reprc;r,cntate ne înlătură
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de la prepusul că vom fi avînd aci dinaintea ochilor, jmaginea pctn~cerilor cinegetice ale vitezei amazone asiriane,
ale reginei Semiramide,
cli cui si legge
Chc sugger <lctte a Nino e fu sua sposa;
T1)lllte la terra chc'l Sol<lan corrcgge.'7

Gîndul ni se repoartă mai bucuros asupra acelor puternici despoţi ai Persiei, Şapurii 48 , Hormuzii 49 , Khoşruii 5 0,
FiruziP1 , lejghirzii 52 şi alţii, cari, din vechea lor cetate a
Ctesifonului53 , aproape de Bagdadul de acum, supărară mai
bine de trei sute de ani pe împăraţi romani de seama lui
Aurelian51 , lui Tcodosie55 , lui Justinian68 , lui Eraclie57 ;
asupra acelor mîndri şi luxuoşi Sasanizi 58 , cari se închinau
focului după legea lui Zoroastru 59 , clădeau palate gigantice
acoperite cu sculpture şi cu poleieli şi înmuiau în fir şi în
pietre scumpe hainele de pe dînşii şi hamuturile de pe caii
lor.
Vînătoarca, lupta cu fiarele, alergările cu caii şi încordătura arcului erau visele de aur cu care se desfătau ei, atît
în fiinţă, cît şi în priveliştea armelor, vaselor, uneltelor şi
podoabelor cu asemenea sccne,pe care meşterii şi artiştii lor
le reproduceau m2reu, în metaluri şi în pietre scumpc.eo
Subiectele de vînltoare, înfăţişa.te cu o vioiciune, cu o miş
care, cu un foc nespus, pot fi privite ca una din însuşirile
caracteristice ale artei sasanide pc care o admirăm azi în
cîteva preţioase obiecte de lux ce au rămas din acele epoce
depărtate, prin colecţiunile de curiozităţi artistice ale Europei, şi pe care o întîlnim în sculpturcle de prin diferite
ruine ale Persici, iar mai ales pe stînci le de la Bisutun';i.
Îmbele vînători de care avem aci a vorbi, sunt coprinse
în două cadre pătrate, închipuind ţarcuri îngrădite cu taraci,
de care stau atîrnate zăveze ori perdele, spre a încinge tot
ocolul unde se petrece vînătoarea. Proptele şi mănunchi dt
tufiş, legaţi cu frînghii, sprij inrt şi întăresc taracii.
Într-unul din îmbelc cadre, locul ales e o mlaştină c1
stuf şi cu richită, în mijlocul căria a r,lmas o lumină de api
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nctc<lă, cu pcşti:;;ori şi cn pasan plutitoare mtr-msa. un
sircag de elcfanti, mînati <le cornacii ce-i încalecă si-i îmbol:iesc, gonesc dii1 <lumbravi'i turme nenumărate d~ mistreti,
cari, în fuga mare, cu rîtnrile întinse, cu colţii ascuţiţi, ~u
spinarea încovoiată şi cu codiţa suml'asă, dau năvală prin
leasă si prin mocirlă. În două luntri mari si adînci stau în
picioare cîtc un vînător urfaş cu capul în~oronat' cu veş
minte bogat ornate şi cu arcul în mînă; în preajmă-le cad
pc hrinci gliganii şi vierii săgetaţi. Dar atît în aceste <louă
I untri principale, cît şi în alte două mai mici cc însoţesc
pe ale regeştilor vînători, şed jos, cîntînd din ni ştc ha rpc
în formă de dreptare şi cu zece coarde fiecare, bande de frmci
muzicantc; într-o a cincea luntre sunt cîntărcţi cari suflă,
tl-a-n picioarele, în flaute. Toate vasele sunt cîrmuite uc
cîtc doi vîslaşi cari, cu lopeţile, spumcgă faţa apei. Pc muchea cadrului se vede cum mistreţii ucişi sunt transportaţi
pe spinarea elefanţilor, şi apoi cum slujitorii îi înjunghie şi-i
despintecă.

A doua vînătoare, cca de cerbi, este cu mult mai confndt; figurile pe alocurea par a fi neisprăvite. Tot însă St'
vede pc ici şi pc colea o împrejmuire <le zăbrele şi de stofo
atîrnate, formînd o arenă cu două porţi, păzite de cîte doi
strejari; cerbii intră în alergătoare prin poarta din dreapta
şi sunt urmăriţi de vînători; un călăreţ mai marc la trup,
în goana calului, trage cu arcul într-înşii; alţii mulţi, mai
mici, se ţin şi ei, gonind, clupe vînătorul principal. Cerbii
se poticnesc şi cad la pămînt cînd ajung la fundul ţarcului;
dar ciutele, ferite de un alt călăreţ cu trup marc, scapă singure pc cealaltă poartă, avînd la gîtul lor un arcan cu coardca fîlfîindă. Pe laturile cadrului, se vede, de o parte, cum
se adună şi se păzesc cu elefanţi turmele de cerbi; de altă
parte, cum cerbii ucişi prin munţi p:1duroşi, se încarcă pe
spinarea cărni le lor.
D,tr mai mare şi mai presus de toţi actorii tabelului şi
ca privitor liniştit al acestui spectacol animat, stă ciHare
rcgek, cu arcul atîrnat de gît şi adăpostit subt o umhrcl:I
rotundă pe care i-o ţine <l-asupra capului un slujitor. Împrejurul lui cîntă o numeroasă orchestră, aşl"zată de toate
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părţile.care

pe jos, care pe o estradă înălţată cu scară. Acolo
snut şi harpiste, ca la vînătoarca de mistreţi, şi cîntăreţi
cu flautul, cari şed turceşte, cn picioarele încrucişate sub
din~ii, ~i trîmbiţa~;i, şi toboşari, şi muscalagii cu naiul, cn
dairaua, cu cimbalele, cu diblele şi cu surlele, poate chiar
şi cîntăreţi din gură; într-un cuvînt, avem aci o bandă numeroasă de lăutari, reprezentată cel puţin prin douăzeci ~i cinci
de pcrsonagic cu instn1mente variate, lucrînd toţi din mîni
şi din plămîni ca să incinte pe răsfăţatul Sah, în pomposul
şi trufaşul său repaos. Te las să-ţi închipuieşti ce chef şi cc
mîndretc !
Oare ce zici? Nu se pricepeau bine regii Sasanizi a vîna
mistrctii si cerbii?
A pluti lin pe apă şi, din sigurul adăpost al luntrii, a
săgeta mistreţi, pe cînd auzul îţi este răpit de dulcele cîntări
ale unei armonioase pleiade de zînc acuaticc, iată o realitate sasanidă cu mult mai încîntătoarc <lecit basmul primejdioaselor Sirene ale lui Omei-6 2 şi <lecit visul amăgitoarei
Lordey de pe ţărmurile neguroase ale Rinulni 63 !
A privi de subt umbră şi la sunetele unui concert a grand
orc!1e....trc61 peripeţiile unei goane şi unui măcel de cerbi, iată
încă o petrecere sasanidă, care negreşit cii nu este tocmai
de dcsprcţuit .
.Nu rămîne îndoială că regii Sasanizi au fost oameni cu
gusturi nobile şi delicate, de vreme ce le-a plăcut şi de a
vîna în sunetele muzicei, şi <le a vedea reprezentate în sculptură şi cu colori ascm~nca petreceri vînătoreşti.
Riimîne num·1i s[L ne batem capul spre a afla daca muzicanţii lor şi, m1i cu seamă, daca vestitul cîntăreţ Barbaud 65 ,
carele răspîndca în palatele marelui Khoşru Anurşivan, cel
cit sufletul m·îrininv,s65 , <Hlote m·1i dulci <lecit privigftetoarea >.1, erau, în com;iaraţiunc cu H'.lydn, cu Mehul, cu \Veber
fi cu Rossini, ceea ce sculptorii <le la Takh-i-Bostan sunt
faţă cu artiştii mxlcrni cari au înfăţişat pc pînză scene de
vînătoare, bunăoară cu P. Rnbens 67 , Fr. Snydcrs 68 , I•ilip
Wouwerman69 , Fr. Desportesrn, J.B. Oudry71, J.E. Ricliuger7:i, Horace Vc·rnet 7:i, Edw. Landseer 74 şi alţii. ..
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VII
zorP.MH.\ PRIVITĂ DIN PUNTUL DE VE-

DERE

AL TEORIILOR LUl DARWlN.
- A:M.OR Şl VîNATOARE ! --- CU:M
SE
ÎNGROPAU LA IW:.\1A UIUIAŞll BIETULUI
OVID, RĂPOSAT CA VAI DE DÎNSUL, CA:.\1
PE LA KIUSTENGE. -- PUSTIA DE OGLINDA, MULTE RELE FACE I - RUBENS N-A
FOST VÎN ĂTOR, DAR HORACE VEHNET
FĂRĂ INDOi.ALA. -FILOSOFIA ABSOLUT..f.
A ESTETICEI VÎN .1i.TOREŞTI. - lTALL-\.
NE-A CA::-,.1 DAT DE RUŞINE.

Dar iată, acum, fără veste, un nou orizont
artistic ce mi se deschide, tot pe tărîrnul vînătoriei ! Zău l
cînd pleacă omul la vînătoare, nu ştie de unde-i sare iepuri le! Am zis pînă aci multe, - ba chiar prea multe, - despre litere şi poezie, despre sculptură şi muzică; am zis şi ci'tcva despre gravură, întmcît acestea toate se ating de arta
cinegetică; dar nu ştiu cum s-a întîmplat de a rămas pictura
cu totul înlăturată din cărarea mult cotitei mele colinde
de vînător-hoinar. Cade-se oare să o lăsăm cu totul uitării?
N-ar fi o nedreptate, un afront, ce am face de buna noastră voie vînătoriei, cînd am nesocoti drepturile ce ca are
la născarea a încă unia din cele patru podoabe artistice ale
geniului omenesc?
Am găsit prilej de a spune cum omul, înveselit sau jalnic
Ia vînătoare, a simţit gustul de a cînta, în elegii şi în ditirambc poetice, şi în fanfare melodioase, vitejiile şi neajunsurile sale, ba chiar şi a-şi aduce aminte cu dor sau cu mîn~
drie de drăguţa de acasă.
Am pomenit şi de acei sălbatici ai perioadei glaciare
cari, în lungile lor răgazuri, au născocit arta sculpturei,
zgîriind pe oase, pe pietre şi pe coarne, profile de dobitoace
antediluvianc.
Uita-vom acum a zice că, - <lupe cit se poate bănui, tot o aplecare de acelaş fel a făcut să se nască şi pictura?
D:ir, in cazul de faţă, nu din dovezi plastice vom putea
culege o asemenea ştiinţă.. Filologia ne vine aci în ajutor
şi ne arată că în limba elenilor, a naţiunii celei mai artiste
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din .intichitatc, pictura se chema ~c,,y~~qit« 1 , adică sc1·ierea
yp,,:<pLIY.", -- animale/01· T6)'J (ww1 3.
Acum, daca s-ar scula cineva şi ar zice că aşa vor fi toate
acestea. dar că animal nu vrea să zică vî12ătoa1'e, şi că săpă
turi Ic din peşterile Acuitanici 4 , precum şi denumirea caract<'ristică a picturei la elenţ au raport numai la fiin/ele înst,~
fleţite în genere, şi nu, în particular, la luptele lor, carC' provin din instinctul vînătoriei, atunci ne-am vedea siliti s{L
mutftm judicata la tribunalul lui Darwin5 , carele, dupe' teoriile sale fiziologice, ne va dovedi cfL lnpta pentru existenţă,
adică concurenţa vltală, este unul din cele două principii
fundamentale ale universului şi că orice fiinţă pre lume
trăiestc si se desvoltă numai si numai fiindcă a biruit în
a.ccaită luptă, adică a fost vînător şi nu vînat. El va adaogf',
poate, spre a-şi completa teoria, că vînătorulni norocit îi
rămîne şi dreptul exclusiv de sele,cţiune naturală, adici''t de
a-şi alege', dupc al său plac, soţie sau soţii (precum se şi
simte), şi că, - scurt şi coprinzător, - ,·iaţa întreagă a
univcrsnlui se rezumă în aceste două cuYinte: l'înătoare si
Amor!
'
l'ornind d-aci, cnm să nu credem că tot cc c bun, mîndru
şi frumos pre lume s-a ni'iscut din avînturi amoroase şi din
porniri vînătoreşti?
fati'L-nc dar asiguraţi şi despre originea pictun.·i.
ÎnS:L spre a nu abuza peste măsură de zicala grecească
a imp,iratnlni August 6 : ~1t.:u3.: ~poc~z(!):; !7 s."t dăm îndati"'L
n.-Lvală în pictura cn subiecte -dnătoreşti. Mi s-a nrît mie
scriind, dar ţie citind!!!
Cîml vine vorba despre vreuna din frumn.i.sclc-arte, şi
mai c11 seam,-t despre pictură, noi, în lumea modernă, ne
gindim num tidecît la Italia. Acolo parc că şi-a găsit această
artrt şi lnmin t cn care se împacă mai bine, şi formele în care
se răsfaţă mai bucuros, şi tiparele <lupe care se mlădie mai
cu înlesnire. Nn ştiu pentru cc răsunetul numelor lui Raf ,e18 , lui Corrcgio9 , lui Tiţian 10 , lui Paul Veronesen pare că
ajung<' la auz cn vibraţiuni mai r{tpezi şi mai sonore <lecît
ak lui Rubcns 1~, lui Rcmhrandt 1a, lui Ponssin 14 şi a k tuturor pictori lor de la nord.
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Fără îndoială însă, aceasta este o nedreptate a minpi
şi cei din noi cari iubesc vînătoarea şi artele ce .!11
sărbat-o, ar fi cei dîntîi cari s-ar căi si s-ar vindeca de o a şa

noastre,

greşită aplecare, cînd ar cugeta că în toată acea grăm;1Jă
de artisti ilustri, cari au asternut, trei secoli de-a rîndnl,
toţi părcţii It;liei cu nemuritoarele lor picturi, 1111 s-a găsit
măcar unul care să se fi dedat a zugrăvi mai cu plăcere scene
<le vînătoare.
Spre a găsi în Italia picturi vînătoreşti de un merit oarecare, în număr mai considerabil, trebuie să ne rqrnrtihn
în timpii antici, pc cînd se vede că artiştii pomp(•iani şi romani aflau mai multă mulţumire de a decora zidurile cu
subiecte rcprczentînd luptele oamenilor cu fiarele şi cursele
cc ei Ic întindeau.
Printre picturile antice de această natnră ce s-au păs
trat pînă în timpii moderni, datorim o îndoită atenţiune
acelora din sala mormîntală cc s-a descoperit b 1674, acum
tocmai donă sute de ani, într-un mal de pc Calea Flaminia 1 ~•,
la o mic;'i distantă <le lfoma, si încarc se aflau sarcofagele~
lui Ouintns Nasonius Ambrosi~IS si al femeii sale, ~as;mia
Urbica, urm1şi, după cum se cre'de, ai nenorocitului poet
Ovidiu Xasonc 16 , carek a mnrit exilat pc ţărmurile sălbatice
ale Mării ~egrc, fără ca mîna-i, dibace pc coardele lirei latine, stt se fi putut deprinde a încorda arcul sarmatic:
:'\Ioris an oblitus patrii, contcmlcrc discam
Sarmaticos arcus, ct tr;1hat arte loci? 17

Un interes îndoit se leagă de picturile din mormînt11l
Nasonilor 18 , fiindcă, pe de o parte de sunt din cdc mai bune
printre puţinele rămăşiţe ale art<-i picturale din antichitate, şi, pc de altă parte, fiindc.I scenele vînătoreşti reprc,r,entatc în ele ne pun dinaintea ochilor curioase moduri de
vînătoarc.

Aceste picturi ocupau patru compartimente pfLtratc pl~
tavanul boltei şi corespundeau fiecare cu cite o grupă de
două fignri alegorict', simbolizînd c<'lc patru timpuri ale
anului. Cu primivara se îmbina vînătoarea <le cerbi; cu
vara, cca de lei; cu toamna, cea <le pantere, şi-n fine, c01upartimcntul iernci era ocupat ele o vînătoare M mistrcţi1 9 •
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Cele două dintîi, adică vînătoarea de cerbi şi de lei, se
petrec în păduri îngrădite cu zăbrele. Un cîne goneşte un
cerb şi o ciută, urmăriţi şi de un vînător pe jos, carele opreşte
de zgarda numită copula pe un al doilea copoi. Alt vînător,
cu suliţa, pîndeşte animalele la marginea ţarcului.
Vînătorii de Ici sunt mai numeroşi; ei au toţi paveze
mari rotunde, dindosul cărora se ascund, lipiţi unii de alţii.
Una din fiare se răpede întăritată asupra acelor mişcători
păreţi de metal; dar cealaltă a izbutit a dobori jos pe un
vinător şi-l striveşte sub propriul lui scut, pe care ea calcă
cu o fieroasă mîndrie.
Tot cu paveze şi cu ţăpoaie, vcnabula, sunt înarmaţi ~i
vinătorH de pantere, cari închid şi rostogolesc pe animal
într-un cerc de scuturi late şi solide; dar ci şi mai mult se
bizuie, spre a prinde şi a ucide fiara, pe o cursă în formă
de ladă pătrată, în fundul căria au pus o oglindă. Pantera,
turbată de nu"nic, îşi zăreşte deodată chipu I resfrînt pe faţa
lucioasă a sticlei: ca stă şi sc miră,
... Ea tresare, <lecit soţul ei Zefirul mai răpede; minia ei
pe toate !\tră lucitoarele ei pete se resfiră şi, gata a înghiţi în adînca
t,i gur.."i pe vînător, ea se opreşte dinaintea chipului ei resfrînt în
oglindă,~ 0

răpede spre dînsul, şi iat-o prinsă în
unde o ajunge la sigur darda vînătornlui, care sta
pitit d-asupra oglindei.
În timpii noştri, oglindele slujesc vînătorilor franţezi
ca să prindă nevinovate ciocîrlii, Dovadă că, întotdauna
~i pretutindeni, oglinda, cu mincinoaselc-i străluciri, ame~
ţcşte şi pe vesela păsărică, şi pe fiara sălbatică, şi pe naiva
Margareta a lui Fanst,

apoi se

azvîrlă

capcană.

Ah! je ris
de me voir si belle en ce miroir !21
şi pe bătrîna cochetă, care, în doru-i plin de
căneşte veni şi uscate. bunăoară ca versuri

Plingi, oglindă, plîngi cu mine!
Nu găsim ce mai cătăm !
Cîod mă văz acum în tine,
Amîndouă ne-ntristăm.
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parapon,

trăn„

de acestea&

Tu

văzuşi, văzuşi,

:Frumuseţea-mi

oglindii,

răsărind,

Şi cu-ncetul eclipsîndă,
O vezi iarăşi apuind !

În zadar colori silite.
Frumuseţi

de-mprumutat;

În zadar sînt îngrijite
Nişte

flori ce s-au uscat !2 •

Dar ce stăm să ne bocim cu baba, în stihuri vrednice de
ale ei <<colori silite, frumuseţi de-mprumutat»? ! Daca e
vorba de oglindă şi de amăgirile ei, să ascultăm mai bine
cum ciripeşte muza «plină de meri şi de dulceaţă 1> a clucerului Alecu Văcărescu, luceafăr trecător din secolul din urmă, pe care s-au grăbit a-l stinge duşmanii gloriei româneşti,
chiar în zorile vieţei sale şi în primul susur matutin al poeziei noastre nationale.
Poate că str~fele ce am să transcriu nu vor fi tocmai la
locul lor aci, în fumul de praf de puşcă cu care eu tămîit>z
deocamdată cartea ta, dar, în tot cazul, fragedul archaism
al acestui «cîntic de lume I) va fi ca o sorbitură de apă limpede şi răcoroasă, <lupe hapul de trudnică şi băbească
versificaţiune ce te făcui să înghiţi:
Oglinda cînd

ţi-ar arăta

Întreagă. frumuseţea ta,

Atunci şi tu, ca mine,
Te-ai închina fa tine.
N-ar fi mijloc să te priveşti
Asemenea după. cum eşti,
Şi idololatrie
Să nu-ţi aduci tu ţie l
Ochii in ea cînd

De tot

se-ntunecă

ţi-i

arunci,
atunci,

Şi

de te şi arată,
Iar n11 adevărată.
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D-aceci, nu da crezăruînt
Oglinclci, cc cu sc(1.zrtmint
lţi focc-nşclăciune
Şi

lot minciuni

îţi

spune,

Ci cită eşti să r;,tii de vrei,
D{t crczămint ochilor mei,
Fiinclcă nu te-nşcală,
Nici fac Yrc o greşeam:
În ci te cată sii te vc7,i
întucmai pc cil luminezi,
Şi dintr-a lor vedere
V c:r.i cîtă ai putere!

Crede-i, săracii, cînd îţi spun
numai ţie se supun,
Şi ci"t tu eşti clin fire
A lor <lumnczc,irc !2 a

cr1

Acnm, claca lumina oglintlci, în nestatornicia reflectelor sa k, ne-a preschimbat pri veliştiJe vînătoriei în imagine amoroase, noi să profităm fărtt zăbavă de învăţăturile
lui Darwin şi, <lin sfera selecţiunii naturale, să ne înapoiem
iarăşi privirile asupra concurenţei vitale. Aceasta ne rn fi
cn atît mai lesne, cu cit al patrulea tabel antic, cel care rcprc1.cntă vînătoarea de mistreţ, ne face srt intrăm cu totul
în focul actiunii vînătoresti, ·i:n medias rcs 2t.
Un vier ttrîaş fuge urmărit de un călăreţ cu două suliţe
în mîni, de alţi patru vînători cu ţăpoaie şi cu săgeţi, de
cîni, - nnnl liber, şi altul oprit de zgardtt; în faţa vînatnlui se prc1,entă doi juni, - unul cu arcul încordat, celă
blt cu suliţa îndrrptatăspre fiarrt. Toţi aleargă, toţi strig-a,
toti sunt aprinsi de cea mai fieroasă turbare 2;;. De nu s-ar
de-osebi, pe snbt această mişcare, sobrietatea de linii a artelor antice şi oarecare imperfecţiuni de forme, care denotă
o c·podi de scfldcre, s-ar putea crede că acest episod a fost
schiţat de pendul energic al lui Rubens.
. Căci ~i acest Domn al pictorilor flamanzi a zugrăvit scene
de ,·înătoric, în care fiarele sălbatice, --mistreţi, tigri, lei,
0
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ba chiar ipopotami şi croco<lili, - intră în luptă cn omul.
însă mai ales scene fioroase, în care geniul semeţ al
maiestrnlni a dat vînătoarii un caracter cu totul eroic sau
traR"ic, deştcptind a<lmiraţiuuca atît prin spăimîntătoarea
încăierare a luptătorilor, cit şi prin energia pozelor, prin
vîrtoşia musculaturii lor şi prin vioiciunea coloritului. 26
Un fior îţi trece prin vine cînd vezi într-un tabel al lui
Rubens, pe un cavaler numid sfîşiat de creştet şi de umăr,
de către un leu puternic, care i-a sărit în cîrcă 'şi s-a stîrcit
pe şoldul armăsamlni negru ce se rădică îngrozit pe picioarelc-i de dinderăt. Fiara aurie muşcă din umărul călăreţului;
un răcnet groaznic iese din buzele căscate ale acestuia; faţa-ie învineţită de spaimft şi de durere; ochii îi sunt holbaţi;
clin rnînă-i scapă lancea.
Dar aci artistul a trecnt peste hotarele vînătoreşti; dtci
ne-a pus subt ochi o dramă de cele care, şi daca aţîţă vitejia
croi lor, însă îngheaţă îndrăzneala simplilor vînători. Acestora le place ca cel puţin, printre primejdii, să se întrevază
izbînda lor. Numai în asemenea caz se poate aplica cua]iiicatiunea de curat vînătoresc unui tabel sau oricărui alt obiect
de' artă. Acolo unele fiara rărnîne învingătoare şi vînătorul
este sacrificat, se poate zice că artistul a ieşit din sfera artelor vîuătorcşti şi opera lui inspiră un interes de groază care
sfîşic toatfl armonia. regulelor cinegetice; aceea este o notă
discordantă în muzica vînătoriei, o greşeală de ortografic în
gt'amatica ci.
în secolul nostrn, un pictor francez cu talent de frnnte,
Horace Vernet, a rcînoit în pînzele pe care a zugrăvit vînă
tori Ic ele lei şi <le mistreţi din Algeria şi din Sahara, emoţi nni lc unor scene în care primejdia situaţiunilor joacă un
rol de căpetenie; <lar fiind însuşi el vînător, s-a ferit de a
comite incorecţiuni antivînătoreşti ca Rubens, şi tabeluri]e
tui, aşa vrednice de admirat, an toate acel caracter care chezăşuieşte întotdauna vînătorilor o superioritate măgulitoare
asnpra fiarelor vinatc 2i.
Un tabel de vînătoare africană a] lui Horace Vernet e
ca o povestire a vestitului ofiţer francez Jules Gerard, carele.,
în unsprezece ani petrecuţi în Algeria, a împuşcat do11ăr,eci
şi cinci de lei şi a cîştigat astfel meritata poreclt't de <mcigă~
Sunt
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torul leilon28 . Chiar basme d-ar fi cite p,lVcsteşte vinătorul
şi cite zugrăveşte artistul, tot pare că te !>Cuturi la ideea
că omul se joacă aşa lesne cn viaţa sa, pentru un simplu gust
de vinător; dar cîn,l citesti sau pri vesti, m:1 it nu trece si
afli sau cel puţin ghiceşti ~ă fiara cca primcjdioas;l este mai
în pericol decit omul, că ea are să pice învinsă de al ei prigonitor» şi atunci îndată, încrederea, bucuria, ba chiar ~i
mîndria se deşteaptă toate deodată în inima-ţi, acum liniş
tită şi mîngîiată. Atunci zici cu încredinţare: dată un frumos tabel vînătoresc ! »
Aceste-consideraţiuni pot să-ţi pară a fi idei metafizice
cam confuze, -adică, cum am zice, <lupe un termin inventat şi pus la modă de un vesel şi spirituos invalid al vînăto
riei, cam filosofie absolută 29 ; - eu însă stăruiesc a crede că,
şi daca nu ştiu eu bine să lămuresc aceste idei, s-ar putea
totuşi stabili în principiu că, pre cum arta vînătoriei consistă
numai din reguli care fac· pe vînător să învingă pe vina t,
şi nu viceversa~ tot aşa şi operile literarii sau plastice nu
se pot cualifica cu titlul de cinegetice decît atunci numai
cînd ele prevăd neîndoioasa victorie a vînătorului, chiar şi
daca uneori ele ar atrage un oarecare interes de milă sau
de admiraţiune asupra vînatului persecutat.
Admiţînd o asemenea definiţiune pentru toate ramurile
de bele-arte care se ocupă cu ilustrarea vinătoriei, putem
acum să trecem în revizuire pe toţi acei pictori din diferite
şcoli, cari se numesc mai special pictori de .1înâtoare. .
. Daca Italia şi cu dînsa Spania, rămîn mute la fanfarele
de chemare ale vtnătorilor3°, apoi şco::i.lele flamandă, olandeză, franceză, germană şi engleză răspund toate la apel, şi
fiecare din ele se prezentă cu unul sau mai mulţi artişti însemnaţi, avtnd această specialitate. În Flandra găsim pe
Francis Snyders81, amicul şi conlucrătorul lui Rubens; în
Olanda, pe Filip Wouwerm:m3 \ pictorul de cai şi mai ales
al calului bălan; în Franţa, pe Fram;ois Dcsportes33 şi pe
J .B. Oudry3-i, cari au fost pictorii oficiali ai vinătorilor da te
de regii Ludovic al XIV-leall!i şi al XV-lea 36 ; în Germania.
pe J. Elias Ridinger3 7 , portretarul vînatului înjunghiat de
prinţişorii şi de grofii nemţeşti din secolul din urmă; în
Englitera trăieşte încă Sir Edwin Henry Landseeraa, carelt>
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a înfipt cu penelul pe pîuză cele mai frumoase şi mai origi,ulc tipuri de cîni englezeşti şi a poetizat moartea tragică
a cerbilor măreţi din poie~ înorate şi din bălăriile fan
tastice ale Scoţiei.
4

VIU

BIBLIOGRAFIE CINEGETICĂ A SECOLULUI DE MIJLOC. - ÎNŞIRA-TE MĂRGĂ 4
RITE ARTISTIC ŞI V1N ĂTORESC. - l\UST REŢUL DE SNYDERS. - \VOU\VERMAN
ŞI CALUL BĂLAN. - V ĂZUT4Al LA LU VRU
PE BONNE, NONNE ŞI PONNE, SAU PR
.'lflTTE ŞI TURLU, ADICĂ PE DESPORTES
ŞI PE OUDRY? - PRINŢIŞORII NEMŢI Dl-:
l\iULT VISAU A VERSALIA - RIDINGER
ŞI BABll'A, TOT RIDINGER ŞI MAR
CHIZUL DE CARABA5 - TOt' IUDINGER
ŞI SIR EDWIN LANDSEER. - CUM TE D:\U
DE GOL BAIEŢII DE LA NOI. - CUM:
UMBLU EU SA TE ADUC PE TINE A DEVENI UN SPORTMAN FASHIONABIL
4

În acest şir de artişti, care se destinde peste
un spaţiu de trei sute de ani, avem ca şi o istorie întreagă a.
picturci vînătoreşti, a deosebitelor faze prin care ca a trecut;
se pare că destinele au voit ca, în timpii moderni, această
ramură a artei, bogată. şi variat:1 în identitatea ei caracteristică, să încolţească pe rînd şi să poarte rod treptat în fie
care din ţările culte ale nordului Europei, fără ca într-însa
să se ivească vreun interval de amorţire. Ca ramura aurită
a zeiţei de sub pămînt 1 , abia un penel consacrat Dianei în
cepea a şovăi în mina artistului îmb-ltrînit, şi altul răsărea
subt o climft vecină, ca să întretină tot vie admiratiunea
pentru estetica vînătorească:
·
·
4

4

Primo avulso non deficit altcr
Aureus, et simili frondescit virga. metallo.'
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După ce, în timp demni mulţi secoli, vînătoria n-a avut
alţi interpreţi plastici decît pc migăloşii miniaturişti, cari
inluminau cu poleiele şi cu văpsele cleioase-, mulţimea de

manuscripte, <lupe care castelanii secolului de mijloc învă
ţau, prin citire şi prin exemple zugrăvite, regulele însemnate
în cărţi vestite pe acele vremuri, precum De arte vena11di

wm avibus, scrisă de împăratul Germanici, Frideric al
J.I-lca, Le livre dtt roy Mod1ts et de la royne Racio, El libro
de la 11!01tteria q-ue mando escrivcr el rcy Don Alonso de Castilla y Leon, Les dedu-itz de la chasse des bestes sa-uvaiges de
Gaston. ,Phoebus, pe care nu l-ai trecut nici tu cu vederea,
şi încă altele 3 , care au constituit mult timp toată literatura şi toată arta vînătorilor, apoi tocmai în secolul al
XVI-lea, artişti adevăraţi începură a se inspira <lin subiecte
v îuătoresti.
Am s'ims în cc mod, mistic sau dramatic, Albert Diirer
şi P. Rubens au conceput asemenea subiecte. Ei au fost fără
îndoială bărbaţi <le geniu, clar nu se pot numi curat pictori
,le vîn<ttoare. Altora, mai puţin geniali, dar nu mai fără talent, li se cuvine un titlu aşa special.
Sunt aceia chiar despre cari am zis adineauri că, în răs
timpul de trei sccoli, din al XVI-ka şi pînă acum, şi-au
trecut din mînă în mînă fitilul învăpăiat al opcrilor de J.rtl
cinegetia'i.,
Et, quasi cursorcs, vitae lampatla tradunt•.

În fruntea lor timpul a pns pc flamandul Francis Snyc1c:rs5, cel care a lucrat alături cu marele Rubens şi a împăr
ţit cu dînsul meritul multor picturi în care Rubens făcea
f,igurelc omeneşti, iar Snyders anima.lele, fără ca acestea să
dea de ruşine productele ieşite din rnîna faimosului maiestru.
Viaţa care fierbe în oamenii lui Rubens, mişcă cu aceeaşi
vigoare şi pe fiarele lui Snyders. Ochii lor scînteiază, nările
lor răsuflă, Ltkik lnr spnmcgi'i, hotul lor căscat c jihv r!P.
sînge, şi cîn<l artistul ne arată cîni întărîtaţi dînd năvală
asupra unui mistreţ, rupîndu-i şalele, muşcîndu-1 de urechi,
lăsînd pc unii dintr-înşii spintecaţi la pămînt, pare că se şi
aude răsunetul lătrăturei lor, chelălăitul lor de bucurie sau
de durere, grohăitul fiarei şi sunetul cornului de vînătoare.
76
https://biblioteca-digitala.ro

Mai bine decît aşa nu se poate reproduce cn pinsula impresiunea cc resimte cîmpeannl care, trecînd prin p{tdure, vede
clecdată strccurîndu-sc pe lîngă dînsul un dobitoc mare şi
negrn, cu haita lui de dulăi, urlînd în urmă-i cu turbare.
Aci se poate mai cu seamă pricepe deosebirea cc există
între Snyders, pictor din şcoala flamandă, şi artiştii din
şcoala olandeză, cari au tratat asemenea subiecte. Filip
\Vouwerman 8 , spre exemplu, în loc de a ne duce chiar pe:
scena dramelor vînătoreşti, ne prenmblă numai în preajma
lor, arătîndu-ne, cînd pregătirile de- vînătoare în curtea
castdului seniorial, cînd popasul în rari~tea pădurii, cînd
vesela întoarcere a Yînătorilor izbînditori. El foarte rar
ne [ace să fim faţă chiar la întîmpl~ile luptei; acelea pentru
not rămîn afundate în zarea aburoasă a peisagiului. Din
contra, Snyders ne mînă mereu pe cîmpul de bătaie, in mijlon1l vînătoarii, în sinul codrilor. Cerbul şi cînii sunt actorii
de căpetenie ai tabelului său; minutul ce-i place mai mult
a alege este acela cînd animalul, zădărit de haita primenită,
î~i ia inima în dinţi şi se apără cu desperare sau sare d-asnpra
cinilor sîngeraţi, pc cari i-a spintecatcu coarnele sak. Acela
e şi momentul cel mai dramatic, cei mai interesant al vînă
toarii; neştiind încă bine cum are să se aleagă urma, privitorul "îi închipuieşte că dobitocul, sprinten, uşor, pe care-l
împoi,;;bcsc chiar armele sale, va izbuti poate să scape şi
de dinţii aprigi ai dulăilor, şi de junghiem! vînătorului.
care se apropie.
\Vouwerman a fost cel dîntîi pictor care a ştiut să scoată
la iveală graţia călăriei şi carele, reprezentînd mai adesea.
:--.cenecu nobili de la ţară, cu cavaleri galanţi, cu vînători,
a făcut ca în pînzele sale calul să Iie întotdauna figura de
căpetenie; în mulţimea cca marc• de producţiuni ale lui nu
se găseşte o singură picturft în car.e să nu se zărească măcar
nn şold de cal, iar mai cu deosebire un cal bălan. A~a dl"
mult i-a plăcut a da cailor rolul principal, tncît chiar şi îrt'
dnălorile sale, pictorul măiestru, temîndu-se a răschira
interesul, mai niciodată nu s-a ispitit a înfăţiţra cerbul în
lllpta sa disperată cu cînii, precum au făcut Snyders, Oudry
şi chiar nnrelc Rubens; el a înţeles că atunci cînd cerbul,
în fuga :e;a minunată, se aYîntă ca în zbor, d-asnpra rovinilor,
11
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sau iese din crîng şi se iveşte un minut prin cîmpie, cu capul
uşor plecat pe umeri, cu trupul şui şi elegant, cu părul plă
viţ, încîntător de graţie şi de iuţeală, a înţeles că ar fi peste
putinţă ca atunci toţi ochii să nu se ţintească asupră-i şi
ca el să nu soarbă la sine tot interesul privcliştci. De aceea
\Vouwennan mai adesea lasă. a se bănui vînătoarea, sau o
schiţează în depărtare, chemînd vederea spectatorilor asupra pregătirilor şi urmărilor acestei plăceri; el îi pofteşte
să asiste la Plecare, la Băutură, la Popas sau la acea veselă
gustare ce se cheamă lntoarcerea de la vînat. Vînătorii, aci
înghit un pahar mai nainte de a se porni, aci se odihnesc p<>
iarbă verde, cu ca.ii lingă dînşii, aci iar sosesc voioşi, sunînd
fanfarele lor.de izbîndă. Damele, graţios plecate pe şclek
lor de-catifea neagră, se uită cum şoimii se răped în aer pc
păsărelele, spăimîntate; una din ele s-a depărtat în taină
spre pădure, şi dupe dînsa aleargă, în fuga calului său alb,
un galant.cavaler, <lucindu-i ·vălul pe care ea l-a uitat a tîrna t
de craca unui copaci; tocmai în fund, pc marginea pădu
rii, se zlresc; prin ceaţa umedei Olande, cînii urmărind un
cerb -abia profilat.
_
Pictorul din Harlem, ca odinioară francezul Jean Goujon, sculptorul Dianei de Poitiers, a privit vînătoarea, nu ca
Snyders,.pasionatul iubitor al sălbaticei naturi, ci oglindită
prin razele mai line ale unui prism de elegantă curtenie.
Tot .astfel, învăţăturile mîndrului amic al lui Rubens,
trecînd peste o gcneraţiune în mintea unui alt pictor de
vînătoare, francezului Fran,;ois Desportes 7 , au luat şi aci
un caracter mai puţin sălbatic, mai potolit. Pornirile impetuoase ale lui Snyders se preschimbară în mişcare, sub
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 întărîtată. Ce era foc şi zor pe
pînzele maiestrului flamand, deveni graţie naturală şi
vioaie pe ale discipolului francez. Snydt"rs zugrăvise, ală
turi cu amicul său Rubens, vinători la care se cerea o inimă
<le viteaz. Desportes reprezentă petrecerile vfnătoreşti ale
Curţii şi ale domnilor ce o înconjurau. Cu toate acestea, în
tabelurile lui, caracterul vînătoresc este cu mult mai bine
marcat decît în ale lui \Vomvcrman; "I nu se sfieşte a umple
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un cadru întreg cu chipul zbîrlit al unui lup, apărîndu-se
crîncen în contra unei întrege droaie de cîni, cari îl înhaţă
de gît, de urechi, de coamă, de pulpe, de pre unde-l pot apt1ca.
Botu-i rînjit le arată colţi ameninţători, şi limba, de goană
multă, îi iese uscată din gîtlej.
Negreşit. amice, că pe cînd te aflai şcolar în Paris, vei
fi rătăcit uneori duminica, - cînd ploua afară sau mai
ales cînd vîntnl fluiera în pungă, - prin lungile săli ale
Lunului, căptuşite cu tabeluri din şcoa b. franceză. Nu
se poate atunci ca tu, avînd fără îndoială de copil instinctul
vîn~'ttoriei, să nu te fi oprit cîteodată dinaintea vreunei
pînze pe care se văd frumoşi cîni de vînătoare, prepc licari,
copoi şi alte soiuri,stîndcu îngrijare prin bălării nn stol de
potîmichi, sau sml-înd răpede o păreche de fazani cu penele
aurii. Acela a fost un Desportes, daca nu cnm,·a ,·a fi fost
o operă a lui Oudry, căci amîndoi aceşti pictori ~i-au împăr
ţit, în lunga lor viaţă, favoare le Curţii Francici, zugrăvind
toate vînătorile regale şi portretînd pe rînd toţi cînii cei mai
aleşi din haitele de la St.-Germain, de Ja Fontainebleau,
de la Rambouillet şi de la Compiegne. Se zice că Ludovic
al XV-iea, ba şi strămoşul său marele Ludovic al XIV-iea.
se veseleau foarte cînd li se nduccau ace le portrete, şi le
plăcea să recunoască şi să-şi aducă aminte numele fiecăruia
din cînii lor de vînătoare: <cAcestea sunt Bonne, Nonne şi
Ponne ! 11 - va fi zis cu gravitate Ludovic cel Mare,, văzînd
cele trei căţele negre şi albe, zugrăvite de Desportes. <cAceş
tia sunt Mitte şi Turlu ! •> - va fi strigat rîzînd Ludovic
l\lult-iubitttl, recunoscînd copoii săi, portretaţi de Oudry.
J.B. Oudry8 , care luă hotărîrea de a deveni pictor de
vînătoare din momentul cînd într-o zi profesorul lui îi
zise, văzînd cum schiţase un cine: ~Tu n-ai să fii altceva
clccît un zugrav de cîni ! •>, - Oudry, care a ilustrat cu aşa
mult spirit şi talent fabulele lui La Fontaine, Oudry fu
contimporanul sau oarecum urmaşul lui Desportes. Nu
este tocmai lesne a deosebi unul de altul pe aceşti doi artişti;
modul de a vîna şi întîmplările vînătoarii fiind, pe timpul
lor, mai tot mereu aceleaşi, subiectele lor de tabelu.ri se
repeţesc neîncetat; apoi, amîndoi fusese mai la aceeaşi
!;,Coală, adică învăţase de la clC'vi ai mair~tri lor flamanzi.
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Cu toate acestea, observînd·u-i bine, se văd şi deosebiri în
spiritul lor. Desportes are un talent lesnicios şi îmbilşu
gat; el vede, pricepe şi imită natura mai mult cu o graţie
naivă decît cu ştiinţă şi precugetare. Din contra, Oudry
este cu mult mai priceput, mai dibaci în meşteşugurile artei;
el ştie să împarţă mai bine lumina, să întocmească mai frumos o grupă; el este, într-un cuvînt, mai academic; dar
prin aceasta chiar, inspiraţiunilc-i sunt mai puţin vioaie
şi coloritu-i mai ofilit decît ale lui Despo1ics. Pentru dînsul
natura e dominată de artă; tigrul, sub pinsula lui, se îmblînzeşte, pantera se înmoaie, leul se dornesniceşte; dar
cerbul îşi păstrează toată a lui eleganţă, căprioara, toată
gingăşia ci, şi, în genere, el ştie să aleagă minunat prive- Iişti plăcute pentru a grupa într-însele scene de vînătoare.
Amîndoi aceşti pictori au trăit foarte bătrîni şi se poate
zice că ci au fost analiştii plastici ai \'Înătorilor din secolul
de mărire al regalităţii franceze. Pe atunci plăcerile cinegetice ale regilor costau Statului milioane pe fiecare an;
slujitorii vînătoriei, mari şi mici, formau o întreagă armată;
cînii erau crescuţi şi hrăniţi cu miile; pădurile erau păzite
cu îngrijire ca să fie mereu pline de cerbi, de căprioare, de
lupi şi de mistreţi. Toate acestea se făceau cu lux, cu pompă,
cu o solemnă maiestate. Aşa se cădea marelui rege !
Înţeleptul La Fontaine, pentru care Oudry a lucrat
minunate gravuri, povestind despre brotăcelul care
aiît s-a umflat
încît a crapat,

a zis,

sfîrşin<l această jalnică

dar nefolositoare istorie:

Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages.
Tout bourgeois veut bâ.tir comme Ies grands seigneurs;
Tout petit prince a des ambassadeurs;
Tout marquis veut avoir des pages. 9

Potrivit cu această slăbiciune a omenirii, printisorii si
margrafii nemţeşti, cei despre cari, fără îndoială: fabli.Jistul zice că se umflau cit puteau ca să aibă ambasadori
şi pagi, voiră să ţină şi ci haite luxoase de· vînătoare, ba.
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şi un pictor ca să-i ilustreze, ca Dcsportes şi Oudry pc regii
de la Vcrsa.lia.
Acesta se întîmpltt stt fie un om plin de talent în naivitatea lui, precum se găsesc adesea oameni printre nemţi .
.Johann Elias Ridingcr 10 , născut Ia Ulm, printre şvabi,
lucră neobosit mai mult de o jumătate de secol, cînd cu
pinsula pictorului, cînd cu plumbul desemna torului, cînd
cn dăltiţa gravorului, ca să reprczcntc cerbii \'Înaţi de nohilii lui patroni şi animale sălbatice de prin mcnagerii,
şi ilustraţinni la fabule copilăreşti compuse de dînsul, şi
figuri de călărie si de vîn{ttoare cu cînii si cu soimii. C:1lă
torin<l din loc în ioc, el făcea pretutindeni' chiptil animaklor
cc întîlnca, însemnînd cu scrupulozitate proveninţa lor;
astfel, nu uită chiar a seric pc portretul unei babiţe guşate:
~Am împuşcat această pasăre pc Dunăre, între Pctcrwardin 11
şi Belgrad>>. P-aci p-aci Ri<linger era să vie şi pînă la noi !
Dar la nimic el nu fu mai meşter <lecit Ia rcprczentan:·a
vînfttorilor de cerbi, pc care Ic-a înfătisat cu o artă admirabilă în toate peripeţiile lor variate'. A trebuit ca în
secolul nostru să apară pictorul englez Landseer12 , cu mă
reţele sale figure de cerbi, dominîn<l printr-o nespusă putere
dramatică pcisage]e neguroase ale munţilor Scoţiei, pentru
ca tabe]urile şi gravurele în care Ridinger a scris epopeea
cerbului să aibă rivali vrednici de dînsele.
Dar Ridinger, subt a cărui mînă de meşter na tura să 1batică a fiarelor s-a destăinuit într-un chip aşa de măreţ,
a fost totdeodată şi artistul carele, cu o deplină na ivita te,
a făcut, cum am zice, şi catagrafia de răposare a vînaturilor senioriale din continentul Europei; numai în stampele şi în albumuri Ic lui se mai văd încă astăzi tipurile
şi costumele acelor slnjitori, puscasi, hăitari, bătăiasi, soimari, cari compuncati personal~l 'vînătorilor din ;ec~lul
trecut. Cînd răsfoieşte cineva acele pagine, pc care stau figuraţi numai oameni în livrele galonate şi cu peruci pudrate,
trubaci găitănaţi, cu cornul de vînătoare încolăcit subt
umere, şi păsărari înzorzonaţi, cu şoimul pc mînă, parc
că şi aude fanfarele cîntate pc ton piţigăiat de chorul vînă
torilor din oratoriul bătrînului Haydn.
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În timpu1 de acum, cu tot talentul artistului ce k-a
gravat, acele imagine, a căror vreme a trecut, ne a.duc
aminte pe faimosul marchiz al lui Beranger, carele, în
secolul nostru egalitar, visează scutiri şi drepturi ce au
fost de mult spulberate de suflarea limpezitoare a timpului.
Vivons donc cn repos,
'.\Cais l'on m'ose parlcr d'impots I
A I 'Eta t, pour son bicn.
l:11 gcntilhommc ne doit ricn !
Vous, pages ct varlets,
(~uerre aux vilaim1, ct rosscz-les !
Et toi, peuple animal,
Porte encore le bftt feodal,
Seub nous chasscrons
Et tous vos tendrons,
St?biront l'honnenr
Du droit du seignctu.
Chapeau bas ! Chapeau bas!
li-loire au marquis de Carabas !18
Dacă

în aceste pagine învălmăşate am făcut o parte
<le însemnată bătrînului Ridinger, pe care cele mai
multe cataloage de muzee şi pinacotece îl trec în tăcere,
cauza a fost că am găsit în capul biografiei lui, scrisă de
neobositul istoric al pictorilor din toate şcoalele, de Charles
Blanc14 , cîteva cuvinte care, - cu gîndul la tine, -- mi
l-au semnalat într-un mod cu totul particular.
Dar mai nainte de a copia dnpe Charles Blanc, să nu
uit a mărturisi un păcat în care am picat, zău, numai din
dorinţa ce m-a pătruns ca să mă supun, în sfîrşit, !;-i eu
preţioasei şi pnţin urmatC'i poveţe a lui Oraţiu:
aşa

$tii, frate. c-au ajuns băieţii să te dea dP prinwjdi~ în
1a noi'. Nu poţi să mai scrii un rînd, fără ca să te- des,.

ţară
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coasă

si să-ti ia socoteala că adică de unde ai fumt cotar<idee ş{ de unde ai tradus cutare pasagiu? Ce plăcere mai
poate gusta atunci un biet român care şi-ar fi pus binişor
numele său pe o carte sau pe o cuvîntare, rumegate de altul
şi scrise în vreo limbă străină, scrieri pe care el, mintosul,
le-ar fi scos frumuşel pe româneşte, curate şi luminate şi
numai bune de deochi, ca apa nencepută?
S-au deprins să stea mereu la pîndă, drăcoşii, ca şi cînd
altă treabă n-ar mai avea; caută, miros, se furişează prin
cărţi !:_;Î dibuiesc, mai rău decît copoiul cînd adurmecă
dîra fiarei prin ţărînă, şi bine n-apuci să te bucuri de vreo
nevinovată haiducie cc te-ai ispitit a face prin codrii Jitt-raturei, cînd, fără veste, te şi pomeneşti dovedit. Atunci Sf'
fac Dunăre demînic, d<om>nia-lor, pare că i-ai fi jăfoit
chiar pe dînşii, de averea lor.
La noi în ţară însă a dat Dumnezeu că n-an·m kge
care să ne poprească de a vina pc moşia altuia, şi pînă
acum nu s-a întîmplat ca vreun proprietar să facă pretenţiune că l-ai despuiat de vînatul său. Dar neamul scriitorilor, - totdauna şi pretutindeni mai arţăgos, -- nu
numai că-şi apără morţiş toate ale sale, dar încă duce şi
grija autorilor de peste şapte ţări şi şapte mări. îndată
ce te-a călcat focul ca să te dovedească vreun colţat din şcoala
nouă că ai făcut-în carte-ţi, oarecare împrumut mi tăinnite,
. adică, cum am zice, vreo ciupeală, fericirea lui e ~ă te scoată
în vileag. Se grăbeşte, păgînul, a da sfoară în ţarii că te-a
prins cu mina în sac: te aşterne prin gazete. cu frazele
originale ale hoţului de păgubaş de gît; te ba tjororeşte
cum îi vine la gură şi la pană; te pune la rînd cu pungaşii,
cu controbonzii, cu calpuzanii ... Vai de lunw !
Văz că tu, şiretule, te-ai ferit de asemenea neajunsuri,
şi judicînd <lupe vorba românului, că <ipaza hnnă întrece
primejdia rea•>, ai înşirat o listă de toţi autorii cinegetici
pe cari i-ai consultat pentru klanualtfl tău. la s.l vedem
şi eu daca se va găsi vreunul destul de priceput ca s;i ghi,·casr,';
cum că am tradus, de pe Charles Blanc, rîn<lnri întregi din
vieţele lui Snyders, Wouwerm:m, Desportes şi Oudry? (ît
despre Ridinger, iată, mă dau singur prins şi încep a trad11ce
de unde-ţi spusei:
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<<lhcă eşti vînător, trebuie să cunoşti pc Ridinger,
di.ci toţi vînătorii-1 cunosc, prea puţin, în adevăr, prin
pînzde sak, cc sunt rare, dar foarte mult prin numeroasele
stampe ce s-au gravat de pc dînsul sau pe care Ic-a gravat
însu~i d, de pre desemnele sale. Numai de le vei vedea;
acele gravuri, te apucă gustul vînătoriei; căci într-însele
se simte miresmele răcoroase ale codrilor si, ca să zic asa,
abureala pătrunzătoare a fiarelor sălbatice. Toate cuno~tinţclc vînătorului stau coprinse în opera numeroasă şi
variată a lui Ridinger ... >>
Negreşit că tu, ca şi mine, vei fi văzut adesea, în treacăt,
gravuri de ale lui Ridinger, precum ai văzut, la Luvru,
tabE'luri vînătorcşti ele Oudry şi de Desportcs, ba chiar de
\\'ouwerman şi de Snydcrs, precum încă nu este prin putinţă
ca sr1 nu fi văzut si să nu fi admirat cerbi si cîni zugrr1viti
de Lan<lsecr. Acest artist eminent, răsfăţat ~cum de o j n mdta te de secol de toată acea spumă a societăţii britanice care
poartrt numele de ldgh life16 , a avut meritul de a însinui
gustul frnmoasrlor arte printre petrecerile sport11!1li englez
si a creat astfel o întreagă scoală de artisti contimpornni,
~-c· s-c1r putea numi faşfonablU, şi printre 'cari s-a deosebit
mai cu scamă, pc continent, francezul Alfred Dedrenx 17 ,
pictorul ckgant al_cavalcadelor şi al vînătorilor du be-a'llmcmdc1~ parizian.
1n urma acestora, furnică astăzi prin capitalele Europei
apusene o gloatr1 de zugravi, cari, pc toată ziua, aştern,
pe pîndt şi pc carton, sau chipuri diafane <le cai de aler~ătoarc-, racc-lJ.Orse19 , şi de jo!?ey pestriţi, expuşi la ve<lcrca
;,matorilor pc înverzitul tmp0, unde ci se întrec la Sf('ep!echase~1, san portrete de dulăi, de cîni ~i <le cătci din toate
acde felurile rase, cu care englezii şi imitatorii lor petrec
:-:111 s0 scrv spre a goni şi a prinde tot soiul de vînat, înccpînd
dr- la mîndrul foxho1111d 22 , care s-aţinc nemiluit pe urma
fiarelor din codru, pînă la ciuful de pinch 23 , care suceşte
gîtul chiţcanilor, şi de la vîrtosul bull-dog~"', cu botul cîrn
ţ,i tnrtit, pînr1 la delicatul ldng-Charlcs 2" cu părul flocos
ţ,i moale ca mătasea.
Dar vîn:Uoarca, privită din punctul de vedere artistic al
p:t~ionaţilor sportmcn, îşi arc azi literatura ci, precum îşi
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artele sale, Aş repeta nnme de autori coprinşi în lista
de tine, <lac:1 m-aş încerca să fac o analizrt critică„
demnă de a figura în gazeta numiiă Sporting-Jfa.ga:jn,:, 0'6,
şi apoi vicomitelc Adolf d'Homletot şi d<ornnn> l Elzear
Blazc 27 au luat de mult asemenea sarcinc, pc care ştii bi,w
cu cîtă ştiinţă, talent şi spirit le-au îndeplinit. D-aş fi
mai vînfttor, sau dacă noi toţi am avea materie şi mij loacc,
mai bine ar fi să facem, pentru ţara noastră, un album sau
un kccpsakeis luxuos ca acela pc care o companie ele neme~i
maghiari, avînd în fruntea lor pe comitele Em. Andrassy~~.
omul politic de astăzi, l-au publicat, sunt acum cîţiva ani,
sub titlul: Vînăt.oareaşi sportul în Ungaria 30 •
are

şi

întocmită

JX

,L:\ CAH.PATI .:\U-Al\I ,\DUS JALEA!~
POEZIE PRELINSĂ Ş[ DICHISITA.
- PREPELICAHTJL ÎX GEA:--.TA ŞI BICATINA ÎN VÎ~T. -- LITERATUR,\ CINEGETICA A l\lU.:iCALlLOR. -- TIROLEZA
F ,\H .\ .\U)}f Pc\\ LUIE~T
DE .\IUZ lC\.
· . STL'EPLE-ClIA s1~·
SISTE::'IL\TIC D -A
CURl\IEZlŞUL ARTELOR \'ÎN ,\TOREŞTL
-- UF ! SA H}i.SUFL;\'.\I U.\r l\IOl\IENT SUBT
U.\IBRAIWL LU[ KYR 10xrr .\ BUZDIW.\l A.

Dar la ce să ne suim aşa de sus cu zădărni
ciile? La cc să călcăm orbestc pragul scmet al trufaselot~
palate, unde o să ne intîlnin.1 poate numai' cu neajmisnri
şi cu umilinţe? Nu sîntem noi oare strănepoţi ai poetului
carele a. pus mai presus de toate auream mcdiocritatem1,
viaţa simplă, modestă şi fericită, pc care tot omul şi-o
poate dobînui cînd stie să-si mărginească trebuintcle si
plăcerile dupc a sa p{1tinţă? '
'
'
Nu am învătat noi minte din zisele vechiului nostru
letopisiţ, cîn<l ei ne vorbeşte despre desşănţatclc pofte şi
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rîvniri ale Domnilor celor lacomi şi necumpătaţi? (I(),
nesăţioasă hirea omului, spre lăţire şi avuţie oarbă; pre cît
se mai adauge. pre atîta rîhneşte ! Pohtclc omului n-au
hotar ; a vînd mult. cum n-are a vca nitnica îi parc ; pre
cit îi dă Dumnezeu nu se satură; avînd bun al său, şi la
al altuia bun a-l cuprinde cască, şi aşa, lăcomind la al
altuia. soseşte de pierde şi al său ! •> 2
Şi apoi, încă, n-am fost noi toţi legănaţi din pruncie
cu acele strofe primăvăroase, în care ni s-a spus cum omul
poate să guste, sub poalele glorioşilor noştri Carpaţi, toate
bunătăţile vieţei ticnite? Obosit, dezgustat de deşertă
ciunile. de vicleşugurile. de zavistiile lumeşti, care l-au
făcut pentrn un timp să-şi oropsească. chiar şi citera favorită, --- scumpa moştenire de la glorioşii săi părinţi, --poetul român îşi aduce cu drag aminte de dulcea viaţă de
tt ţară, de liniştitele privelişti ale cîmpului, de învietoarele
plăceri ale vînătorici, şi atunci, în versuri limpezi şi lin
legănate. ci ne descrie traiul pacinic şi fericit pe care noi.
nesocotiţii, îl jertfim pe toată ziua zgomotoaselor amăgiri
ale vieţei de oraş.
Ascultă-l şi acuma, amice, cît de dulce şopte>şte, în vechea sa limbă:
Se întinde o cimpie
Pc sub poale de Carpaţi.
Cîmp deschis de vitejie
L-1 românii hi.udaţi.
Surpături

sunt de o parte
cc a d0mnit;
O ~irliţă-ncoaci desparte
Un crîng foarte-nvcsclit.
D-nn

oraş

Acolo am eu căşcioară
Pc un virf de dclişor;
Curge-u vale-i o apşoară.
1[urmurînd încetişor.
Împotrivă,

smălţuite,

Dealuri a !tele se, viid.

86
https://biblioteca-digitala.ro

Şi-n vălcelile-nfloritc

!\iieii pasc, ulcrg

şi şăd.

Lăsînd

ale lumei m.ire
Cins,ti, nădejdi şi fumuri seci,

Amăgiri

cu-ncredinţare,

Vrăjmaşi

calzi, prieteni reci;

Acolo cu sănătatea,
Cu odihna însoţit,
Toat-a vicţei bunătatea
Dobîndearn cu înmulţit.
Cînd la vie, la grădină,
Cînd la cimp, de multe ori.
Cu o muncă prea puţină.
Pildă dam la muncitori;
Cînd cu mreji amăgitoare
Vii prindeam pasări în zbor,
Cînd prin ţevi fulgerătoare
Cu plumb le-az,'irleam omor;

Cînd cu cînii prin pădure,
Vulpe, iepure fricos,
Lupul nărăvit să fure
Îl răneam mai cu prisos. 3

Astfel cînta «citera împăcată>> a poetului nostru, la
începutul acestui secol, de pe malurile tîrgoviştene ale
Dîmboviţei, cătînd şi el plăcerea lui acolo unde o arăţi
astăzi tu, acolo unde o aflase un alt amabil filosof şi graţios
versificator francez, nobil marchiz, <l-asupra căruia furtunoasa revoluţiune de la 1793trecu ca prin minune, fără casă-latin
gă. Saint-Lambert'", în poema sa didactică asupra Timpurilor
anului, a descris, în cîntul al treilea, consacrat toamnei,
vînătoarca falnică şi zgomotoasă de cerbi, cn tot alaiu I
ei de ogari, de vînători călări şi <le sunători de fanfare;
dar el, ca iubitor al tainicelor şi liniştitelor plăceri, şi-a
păstrat sieşi un rol în vînătoarea cea singuratică cu prcp1'lkarul, pe care o schiţează în următoarele cîtcv:1 versuri
annonioase şi plăcute:
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1·,rnt&t chns te taillis jc vai!i, au poînt du jour,
Ot1 li&Yre ou clu chcvreuil at.tcndrc le retour;
Et tantc?t, parcourant lcs buissons des campagnes,
le chcrchc la perdrix qu'appellcnt scs compagnes.
i1on chicn bondit, s'ccarte ct suit avcc ardeur
L'oiscau dont Ies zcphyrs vont lui porter l'odeur:
JJ l'approche, ii Ic voit; transporte, mais docile,
fi mc rcgardc alors ct dcmeurc immobilc;
J·avancc, l'oiseau part; le plomb quc l'oeil conduit
Le [rappc dans Ies airs au moment qu'il s'cnfuit;
li tourne, cn expirant, sur scs ailes tremblantcs,
Et Ic chaumc est jonchc de scs plumes sanglantcs,li

Sper, amice, că acum ccLpuţin, dupe ce lăudai, poate
cu ceva prisos, alexandrinele curat ţesălate şi frumos dichisite ale unui poet om de treabă, şi astfel mă rostii chiar
si în versuri, copiate de la dînsul, asupra plăcerilor vînă
toarii cu prepelicarul, acum, zic, sper că-ţi voi fi brodit
gustul, îţi voi fi intrat cn totul în plac şi că deocamdată
m(t pot răsfăţa plutind pc deplin în apele sa le.
Dar aci trebuie să mărturisesc că de cînd sunt cu n-am
avut cînc <le vînătoare şi nici n-am vînat cu vreun cine eh~
împrumut; astfel încît, de la mine însumi, adică din creierii
si din inima mea n-ai să astepti nimic întru lauda acestui
Id de plr1ccn·. - <<Atîta p;gubi ! >> vei zice fărfi îndoială,
şi vei avea dreptate, căci, în aşa prilejire, în loc de a spune
dc la mi ne, în loc ele a îmbăiera. cu ancvointrt cu însumi
descrieri dn nimerite şi cugetări prost îndrugate, mă văz
silit a cerc de la alţii să-mi arate şi mic cum se poate aprinde
închipuirea omului din vînătoarca ta favorită, şi cum condeiul şi pinsula au izbutit a ne destăinui fannccul ei.
ln zaclar însă caut în domeniul artelor imagine de acest
fel, care să mă fi oprit în loc de mirare şi să-mi fi strecurat în suflet acea plăcere, acel fior de mulţumire ce resimte
cugetul şi inima cînd o idee sau o simţire a.dînc încercată
k este transmisă printr-o operă de artă, concepută cu putere
şi realizată cn talent. Nu tăgăduiesc că asemenea opere
trC'bu ic s:t C'Xistc prin mulţimea de picturi, reprezentînd
scene- din vînrttoarea cu prepelicarul, care pe tot anul îna88
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vutesc colcctiunilc de tabeluri si albumele am;:i{orilor din
Europa întreagă; dar mintea mea poznaşă nu mă lasă dc-0camdată să mă gîndesc la altele dccît la păcăliturile prin c.1re
Philipon6 , Cham 7 , Berta 118, Daumicr 0 ~i tot veselul taraf
<:t-1 spornicilor caricaturi~ti de la Charivari1°, de la Jo11rnal
pour rfreu, ele la illo11dc ·illust.rc1~ şi de la alte atîtca foi glumeţe-, ilustrează în fiecare toamnă, la deschiderea vînătoarii,
pe bieţii burghezi pariziani, negustori cinstiţi ca şi Burtă
Verclc, Gnrtt-Cască, Ton-Patera 13 şi alţi nevinovaţi ipocln"meni de la noi.
Parc că văz colo, pc un biet vînător, bondoc şi pîntccos,
bălăcind, ca vai de dînsul, pe ploaie şi pc zloată, într-o
luncă noroioasă, cu pă.mînt clisos de-o şchio;:ipă pc încăl
fttmintc si trccîndu-1 mii de năduscli ca si"'t poarte în geanta
imbăiera'tă de gîtu-i gheboşat, m{ iepuri şi potîmichi ucise
cu grămada, ci chiar pc odorul său de prepelicar, căruia,
-ostenit.se wde,dc atîteaumblcte pc jos,-ccis-a părut?
dt, rlccît a sta vînatnl, mai bine i-ar veni să stea să se odihnească în mijlocul mocirlei, parc c-ar fi chiar şi la vatra
cninii de

acasă.

Apoi mai uite şi altul, slab şi costeliv ca un cal de brac;
cu ochelarii pc nas, cu gura căscată, descărcîndu-şi puşca,
--- mc,argtt unde o merge! -în cocheta becaţină cc se zărea pe
malul băiţei: - «Aport!>> strigă el cu îngîmfare prcpelicarnlu i, şi acesta se întoarce, cam pe două cărări, cu o
broască răsc;lcărată în bot, pe cînd pa-sărC'a fuge, leşinînd
<le rîs în zboru-i capriţios.
Tot fa hn la cea veche:
Parturiunt monks, nascetur ridiculus mns. 11

Spune, într-adevăr, dacă. nu sunt mulţi \"Înători, mari
cari ar putea cu tot dreptul să ia această poetică
antitczi"'t ca deviză nemintită a vredniciei lor vînătoresti.
Din norocire, tu nici gros nu eşti, nici ochelari nu porţi ;
prin urmare n-ai să te zbîrlcşti, bănuind că în vorbele melc
joacă nrsul prin vecini. Dar nu se ştie în cc mîni pot să pice
aceste foi zburătoare, - habcnt sita fata libelfi1&, - şi,
c:t să rămîi în bună pace cu toţi vînătorii, chiar şi cu aceia
şi mărunţi,
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cărora

şi

le place numai

vînătoarea singuratică

prin crînguri

pe mirişti, lasă-mă să-ţi aduc aminte despre o carte pe

care am citit-o şi o recitesc adesea, eu, carele nu sunt vină
tor, cu o nespusă plăcere.
Se vede că ruşii, de cînd au început a compune opere
literarii, au arătat un fel de predilecţiune pentru scrierile
vînătoreşti. mai ales cînd acestea le tlau ocaziune de a
desfăşura sub pana lor priveliştile naturei, pe care tot
vînătorul se învaţă a o iubi.
Cunosc numai din spuse cartea lui Aksakov16 , care mi
se pare că, sub titlul de 3anuc'/iu oxomnu1.a 17 • Scrisele ttntti
vînător, a împrospătat şi a dezvoltat, cu un talent admirabil şi <le tot original în sălbăticia sa, acel tabel al stepei
din Rusia meridională, pe care l-a schiţat mina de maiestru
a lui Gogoli. şi pe care eu am început, mai adineauri, să-l
jumulesc ca să-mi dreg şi să-mi împodobesc cu strălucitoarele
lui pene păuneşti, ceea ce spusese despre Bărăganul nostru
condeiul meu cel smead, molatic, searbăd şi spălăcitY'.
Ca şi Aksakov. Ivan Turgheniev 19 a scris un şir de istorioare 5au povestiri vînătoreşti, Pacc1.aaw oxommi1.a 20 ,
ale căror scene se petrec cînd într-una din acele bătrine pă
duri de mesteacăni, de brazi şi de anini, ce cresc sub cerul
înorat al Rusiei, pline de sitari, de cocoşi sălbatici şi de
ierunci, dnd într-un sohat fără margini unde, printre copitele
,,globiilor mtnji ce pasc în crghelii, se strecoară pitpalacul
limbareţ, cînd pe un heleşteu cu zăgaz de taraci, din trestiile stufoase ale căruia se înalţă în aer plotoane colţurate de
rate sălbatice.
' (<Aidem la Lgov ! •> - - îi spune într-o zi tovarăşul său
de vinătoare, Iermalai, curat tip de ţăran - 1.p1inocmnou21 - muscal, plin de frica Ţarului, a Stăpînului şi a
Jui Dumnezeu, dar priceput şi meşteşugariţ la vreme de
nevoie. - «,\idem la Lgov: acolo o să împuşti, batiuşca,
raţe cît vei binevoi să-ţi placă»; şi cu toate că raţa sălbatică
n-are nici un preţ în ochii unui adevărat vînător ... 0 22
Acum înţeleg, amice, pentru ce tu n-ai vorbit în cartea
ta despre aceste zburătoare, care însă din punctul de vedere
al ornitologiei naţionale nu sunt tot aşa vrednice de
11.esocotit, de vreme ce este un vinător din cei de frunte de
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la noi pentru care Petrache, preparatorul -do la muzeu~
a împăiat peste treizeci soiuri felurite de raţe sălbatice,
împuşcate toate pe bălţile de la Greaca şi de la Căldăruşani,
pe eleşteiele de la Obileşti, de la Coconi şi prin alte locuri
tot vecine. Ar fi interesant de a culege numirile poporane
ale acestor specii de raţe, chiar daca uneori elo nu ar ţiM
seama de buna-cuviinţă a saloanelor; apoi ar trebui con·
fruntate cu cele despre care vorbesc naturaliştii, sau cel
puţin cu cele zugrăvite în cartea lui Chem1~ 3 , L'Ornlthologie
d1t cliasuitr. Iată un suplement pentn1 a dou.a ediţiune a
M am1al11lili tău I
Poate că atunci, vorbind cu osebită laudă despre adao~
scJe ce vei fi făcut operei tale, <lupe ale mele povăţuiri,
voi sfîrşi eu istoria lui Iermalai, carele p-aci p-aci era 5ă se
înece în balta de la Lgov, împuşcînd raţe ca un păclltos;
iar deocamdată mă mărginesc a spune, în trei cuvinte, dt
descripţiunile lui Turgheniev sunt curate tabcluri ieşite
dintr-un penel <le meşter:
Ul pictura poesis ft 4

De cite ori, citindu-le, mi s-a părut că-mi trece pe di~
naintca ochilor una din acele simple privelişti ale naturei,
în care pictorul olandez Ruysdacl a ştiut să răspîndeasc~î
o umbră de melancolic care pătrunde aşa de adînc inima I
Pe povîrnişul unei păduri a cărei verdeaţă începe a se păli
de suflările toamnei. se deschide un drum năsipos ce se pierde
în 1.area întunecată a depărtării, sub nori posomortţi ;
vîntul bate şi apleacă crăcile pe jumătate goale; pămîntul
c presărat cu frunze uscate, ce par a se rostogoli, fîşiind
d-a lungul căii. Un biet drumeţ cu o sarcină de nuiele la
spinare, suie cu greu dealul, urmat de trei cîni. Atît, şi
nimic mai mult !25 Dar chiar şi în umbletul apăsat al călă
torului se simte tainica întristare a firei ; dintr-însul si
din toate se resfiră preste tot tabelul acel farmec duios
în care inima omenească cu plăcere se afundă, cînd uneori
fugim obosiţi de lume şi rămînem, singuratici şi neturburaţi, în mijlocul ncsimţitoarii sălbăticimi.
Fi-va, oare, şi aceasta una din simţirile în care îşi găsesc
'.I. lor mulţumire vînătorii izolaţi? De este aşa, apoi a trăi
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dteva ore cel puţin numai cu sine şi departe de ochii acelora
cari în lume îţi urmăresc gîndurile şi mişcările, sau cu grij.:i
sau cn nră; a se simţi singur, fiinţă cugetătoare, în faţa
nnri firi întregi fără de simţiri, şi a-şi pune toate silinţele
spre a o supune la a sa voinţă: iată negreşit o nobilrt ispită
pentru mîndria omenească; şi daca dînsa ajunge a se înc;u~i
în trudele singuraticei vînători, apoi neapărat acea vînă~
toarc este o mîndră, o nobilă patimă.
Aimcr, boire <'t chasser, voii~ la vie humaine
Chcz Ic-, Iils du Tyrol ! - pcuplc hcro1que ct fier!
Montagnard comme l'aigle et librc commc l'air !
Cc n 'c:it pas son mcticr de trainer la charrue;
J l couchc sur la ncige, ii soupc quand ii tuc;
li vit dans l'air du cicl, qui n'apparticnt <Jn';\ Dil.'11.
L'air dn ciel! l'air de tous! viergc commc le fcu!
Tu n'as ricn, toi, Tyrol, ni tcmples, ni richcsse,
Ni poetcs,nidicux; - tu n'as ricn, chasscrcsse!
l\[ai,; l'amour de ton cocur s'appelle cl'un beau nom:
La libertc. 2 •
Aşa cîntă poetul viaţa unui popor de vînători, care, în
singurătăţile muntoase ale Alpilor, trăieşte de secoli pîndind
vulturul şi căpriţa pc piscuri fără urme. Arta chiar l-a identificat cu ideea vînătoriei, şi cine poate spune că n-a văzut
adesea tabel uri în care, pc o pajişte înverzită cu brazi uriaşi,
trec tirolezi cu pălăriile lor ţuguiete şi împodobite cu pene
de păun, purtînd puşca pc ai lor umeri, iar pe stînci albicioase,
ce se pierd în văzduh, s-arată sfi'aţă capra-neagră cu corniţe
lc-i crescute în formă de cîrlig .. Există, mai ales în Germania meridională, în Bavaria şi în Austria, printre şvabi
şi stirieni, o şcoală întreagă de pictori cari reproduc neîncetat
asemenea scene; dar trebuie să şi spunem că magnetul lor
pitoresc s-a cam trezit, chiar prin spornica lor înmulţire.

Vorba francezului:
Faut du Tyrol; mais pas trop n'en faut P 7
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sau, ca ~ă fim mai clasici şi să. aplicăm artelor axiome de
o natură. mai filosofică., mai poetică, mai estetică, să amintim regula pe care s-a întemeiat mult-cumpătata cultur.l
a poporului elen şi pe care Pindar~ 8 , printre alţi mulţi
poeţi şi prozatori greci, a exprimat-o într-astfel:
1
,..., )(O('t'> otU'C'O\I
'
' ' 7t'0(\l'C'u,.,
"· opotv
1. '
211
X p·,,.l,. o~
O(Z~
µ.:;;'C'?O\I
Ce bine ar fi fost, - nu este aşa, amice? - să-mi fi
adus eu mai demult aminte de o aşa înţeleaptă învăţă
tură! Ai fi scăpat mai ieftin şi ţi-aş fi cruţat multe din
rătăcirile netrebnice, din cărările înfundate, din cotiturile
zadarnice, din urmele pierdute, din mhtcimiile vrednice
de cel mai îndărătnic vulpoi, prin care te mîn fără de milă,
de cînd ai avut păcatul să iei aceste foi în mină.
Să voi eu însumi a rezuma acuma cîte am spus pînă
aci, zău, nu ştiu de aş putea. Măcar în privinţa artelor
vînătoreşti s-ar cuveni însă să-mi adun în mănuchi notiţele răsipite aci ca aşchiile ~i ca surcc le le ce se împraştic
fără folos cînd, cu o teslă rău mînuită, o calfă de dulgher
stîngaci ciopîrteşte bîrna care ieşise mîmlră şi tf'mcinică
din pădurile unde, sub paza Domnnlui, l'a a crescut în
largul ci.
Dar cum? Să mai vorbesc iară~i despre plastica Yînt1torească a anticilor, cu idealul lor întrupat în statua Dianei
vînătoriţe, cu expresivele lor basorC'liduri cinegetice de
pe Arcul lui Constantin, cu picturile lor curioase din mormîntul Nasonilor? Să ne mai întoarcem la vînătorile concertante ale Sasanizilor din muntele Bisutun? Ş-apoi d-acolo să răsărim tocmai în fundul Europei, ca să scotocim în
peşterile Dordoniei siluete de fiare :rntidilnviane zgîriate de
samoiezii Franciei? Şi aci srt-mi găsesc beleaua cu galii,
vînătorii cei vestiţi, pe cari en am nitat să-i pomenesc, şi
pe dînşii, şi pc cînii lor aşa mult Jrrndaţi de toată antichitatea, şi mai ales pc zeul lor Ct·-rnmws, a cărui căpăţînă,
frumos împodobită cu o minunată părcchc de năprasnice
coarne de cerb, s-a descoperit, la 1711, chiar in temeliile
catedralei din Paris, şi şade acum în rîntl cu zeii pc nn
altar păgîncsc, expusă la privirile şi la răzgîndirile tutulor
oneştilor consorţi pariziani cari se preumblă curioşi prin
instructiva grădină a Muzeului de la ospclul Cluny?t 0
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Să trecem, să trecem înainte, uitînd miniaturile scălim
bate şi ticluite <le prin cărţile didactice ale secolului de
mijloc; să nu ne oprim nici la gra vornl Albert Diirer, ojei
la sculptorul Jean Goujon, cari fiecare a creat în treacăt
cîte o splendidă emblemă a vînătoriei, unu I în spiritul
mistic al Germaniei, cellalt dupc ideile elegante şi răsfăţate
a le francezilor.
Ajunşi la timpul Rcnaşterei, să mai salutăm încă o dat.ă,
dar de departe, pe marele Rubens, care a zugrăvit lupte
dramatice între fiare şi oameni, iar nu vînători dupe cum
le cerem noi. Am.icul său însă, Snyders, îndată ne va împăca prezentîndu-ne pe dobitoacele codrilor turbate şi îngrozite de goana vînătorilor. \Vouwerman ne va abate un moment de la trudele vînătoriei spre a ne desfăta cu plăcerile
ci cîmpcneşti şi galante. Dar apoi pictorii francezi din gloriosul secol al Ludovicilor, Desportes şi Oudry, artişti pă
trunzători şi dibaci în studiul naturci, îns[t cumpătaţi în
pornirile ei ca tot aparatul pompos al regeşti lor petreceri, nt'
vor strămuta din nou în pădurile cu vînat şi în mijlocul haitelor de cîni. La dînşii mai întîi încolţeşte sub penel figura
corectă şi deşteaptă a prepelicarnlui.
Neamţul Ridinger, păstrînd şi inventoriind, pc de o
parte, tradiţiunile oficiale ale artei din secolii trecuţi, St:
alătură, pe de alta, şi mai mult, în naivitatea sa ţ;ennanică,
de sălbăticia naturei.
Cu secolul nostru apar Sir Landseer şi Horace Vernet.
Înzestraţi amîndoi cu talente de frunte, unu] deschide orizontul dramatic al vînătorilor de cerbi din munţii neguroţ;i ai Scoţiei; cellalt recheamă, cu mai mult instinct
vinătoresc decît Rubens, priveliştea animată a periculoaselor vînători din pustiile prigorite ale Africei.
Operile acestuia dau naştere la o şcoală de pictori moderni, cari îşi aleg subiectele de tabeluri în vînătorile de
prin tot felul de ţări străine şi depărtate de continentul
nostru. Acea şcoală noi am numi-o .'jcoală de pictură ,nnă...
tarească

exotică.

Dupe Landseer, carele pe lingă cerbi a mai zugrăvit şi
cîni, cai, lorzi şi ladie.~ 1 engleze, -- imitat, în Francia, de
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Alfred Dt-dreux. -- a r;is."irit o
u sfiorll.' l.ti.

Şcoală

de j>ictm·,'i

vi-nătorcască

Apoi. IW o tn-aptă mai modtstă a societăţii, în Enghtera, în Francia şi chiar în Germania, s-au i,·it pictori cari
au reprezentat serios vînătoarea cea mică, cea cu prepdicarul, şi au creat astfel, - în laturi de toţi caricatmiştii
din aceleaşi ţări, cc neîncetat se leagă de biată bras la vînii•
torilor mănmţi, --- ceea ce am putea nunti Şcoala de pic!i;,iJ
,+nătorurscă

burgheză..

În fine, Elveţia şi Tirolnl, piscurile şi căpriţele, au inspirat pe numeroşii artişti cari constituiesc romantica odraslă a Şcoalei de picfară vînătorească alpestră.
Dupc această nomenclatură substanţială şi d1.1pe această
clasifica ţiunc sistematică a artelor vînătorcşe, cel cc va
cuteza să zică că eu n-am cunoştinţe specia.le în arte. nici
metod în scrierile mele, îl rog să pofteascft domnia-lui fa
întrecere cu mine şi să-mi spuie, drept prohă, cării şcoak
de pictură vînătorească atribuie d<umnea> lui tabla zugră
\'Îtă de subt umbrarul cîrciumei lui kyr Ioniţă Buzdrună, de
Ja morile Ciurelulni ,unde trec nemţii la vînătoarc, în care
tablă figurează, pe un fund portocaliu, un vînător albastru
trăgind cu puşca într-un iepure roşu, care ţine vesel în
bbc o ploscă cu vin, şi toate acestea înconjurate cu urmă
toarea dcvizft, plină de dulci şi iscusite adimcniri pentru
orice \infttor:

A-1.x•

Te

.,i.i!'II 1\4 11-1uT,

U11H'o'11~04 ci. 3H'll BlK4T(

J\ 1.K4
I•

Hp,i

(11,

,JIRl.llftl ŢŞH,

nOXTUJK 114 ntHII El>H 13 ~ ( Sic)

l

mi-aş lua acum ziua bună de la tine
închina ţie cu plecăciune, mulţumindu-ţi pentru momentele plăcute ce m-ai făcut să petrec, mai întîi citindu-ţi cartea şi apoi gîndindu-mă la dînsa, ca să îndrug
toate aceste nevoiaşe glume - dijficiles 1wgae33 , Dar şi
aci mi-e teamă că o să te superi, socotind că am vrut să
t~ las singur-singurel, tocmai subt umbrarul lui kyr Ioniţă,
Să căutăm, dar, pentru acest ite ntissa est 3' al tovără~
~iei noa!-tre \1nătoreşti, un aer mai curat, mai învietor,

Amict: autorule,

şi m-aş
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în care vechea noastră prietenie să se simtă mai la locul ci,
ttndc să putem repeţi împreună versurile lui Musset pe care
ni Ic ziceam şi acum vreo cincisprezece ani:
Oui, la vie est un hien, la joic est une ivrcssc.
I I est donx d 'cn user sans craintc ct sans souci,
11 est doux <le icter Ies Dieux <le la jeuncsse, [?]
D'avoir vecu trentc aus commc Dicu !'a permis
Et ... si jcunes cncore [!?], d'etrc de vieux amis. 3&

Dar ca să căutăm şi să găsim acel loc dorit, trebuie,
amice, să te mai îngrijeşti despre un mertic de răbdare,
trebuie să faci din nou inimă vitează. Haidi !
!lfactc, nova virtute, pucr; sic itur ad astra !31

De a te duce drept Ia stele nu prea. am speranţă ; dar
vino cu mine pînă colea, în munţii Buzăului, şi poate că
vei petrece pe acolo şi tu cîtcva minute plăcute, cum am
petrecut eu, sunt acum cîţiva ani, rătăcind cu ochii pc plai uri încîntătoare, iar cu auzul şi cu gîndul prin fantasticele regiuni ale basmelor vînătoreşti.
X
ÎNC AU~ HOP! - SUS PE PLAJUL BUZAULUI. -- STUDIU A;,;TJWPOLOGIC, LEXICOt;JUFIC Şl :\WH.AL ASUPH.-\ LOCUITORILOl{ Dl~ CO:\IUNA JIISOCA. - BASMUL
CU FATA Dl::-J PIATJL\ Şl CU FECIORUL DE
Î:.\IPAIL\.T, CEL CU .\OROC LA \'Î.'{AT.
- \'ULTUH, DIIJOH ŞI H.ÎS, SAU ZA~lFlH,
S~IARA~D Şl HUDI~. - CÎTE SE POT
bTî~Il'LA u:-.u1 ;--.;E.BIT DACA NU PRICEPE RO:.\L\~EŞTE.

Pc o frumoasă zi de vară, mă odihnisem cîteva
ore la schitul Găvanul - o minunată înfundătură călugă
·re.ască din munţi, cîteva colibe şi o bisericuţă de bîrne, semă96
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nate printr-o pajişte smălţuită cu flori, pe care o încinge un
semicerc de nalte stînci pestriţe, ce poartă numirea foarte
nimerită de Curcubeata. De acolo plecai călare că să merg
Ja Bisoca, sat în două chipuri interesant: mai întîi fiindcă
de sub dealul pe care el şade, izvoreştc Peceneaga, un pîrîu
cu nume preţios pentru etnografii ţărci; al doilea, pentru
că într-însul trăiesc şi se prăsesc, din neam în neam, cei
mai frumoşi bărbaţi din tot plaiul împrejmuitor. Ca probă
despre această din urmă particularitate a satului Bisoca,
- particularitate pe care am putut mai tîrziu să o constat
în toată întinderea ei, - aveam cu mine, drept călăuză
de la Găvanul pînă acolo, un voinic bisocean, un fel de oacheş
Apolon muntenesc, carele cunoştea ca în palmă toate cotiturile munţilor şi se mai pricepea şi la multe altele, căci
era si vînător si cioban, si cosas, si cîntăret la biserică, si
cîntăreţ cu cavalul, - Doamne· i~rtă ! pare-mi-se că mai
meşter era la fluier decît în strană, - ba încă ştia să spunft şi
basme de-ţi era drag să-l asculţi.
Cît a ţinut calea, - vrro şase orr, - gmiţa nu i-a
tăcut. D-apoi nici cu nu-i dam vrrme să răsufle: <(Bădiţă,
ce livedc e asta?>> - îl întrebam, trecînd prin nişte guşi de
văi care mă îmbătau cu dulcele lor miros de fin proaspăt
cosit. - «Cum se cheamă icrbile celea care par împletite
şi la vîrf găitănite?>> - Şi el îmi spunea numirile tutulor
florilor, icrbelor şi burienilor, arătîndu-mi chiar şi pe acelea
care sunt bune de leac: <((cea este <lobrişor şi cealaltă ghizdei;
asta c laptelc-stîncei şi astălaltă, zîrnă-miţoasă; ici iată
brîndnşc şi colea dcdeţei; apoi lobodă şi drob, vîzdroagă
şi siminoc, iarba-ciutei ~i piperig, pojarniţă şi sefterca 1> şi
altele multe ... Dar cine le mai ţine minte! O-aş fi stat să
k însemnez pe toate, poate că îmi da ~i mic Societatea Academictt să lucrez, - nu, vai de mine, la Dictionariulte
cel cu vorbe numai plivite, alese şi mai cu seamă croite de
pe curata lătinie, - ci la păgubaşul ele Glossariu, unde
pricopsiţii noştri lexicografi şi scornitori de grai nou şi pccit
azvîrlă, ca borhot, mai bine de jumătate biată frnmoasa
noastră limbă românească 1 •
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Din norocire, bisoceanul meu nu ştia nimic despre chipul cum ne batem noi joc în oraşe de ce avem mai scump ră
mas de la părinţi, şi el, în limba sa pe care aş da ani din
viaţă-mi ca s-o pot scrie întocmai <lupe cum el o rostea, în
acea limbă spornică, vîrtoasă şi limpede a ţăranilor noştri,
îmi povestea păsurile şi plăcerile oamenilor de la munte.
Cînd ajunserăm pe muchea plaiului ce desparte văi le
despre Buzău de cele despre Rîmnic, priveliştea, din veselă şi plăcută ce era, se făcu deodată măreaţă.
În spate aveam culmea întinsă a Penteleului, starostele
munţilor din Buzău, şi pe sub <linsul se rînduiau, ca trepte
ale unei scări de uriaşi, plaiul Răboiului, munţii Neharniţa, îmbete Muşe, Macieşul, Brezeul, Piatra Penei, Carîmbul şi multe altele mai aşezate; dar drept în faţa noastră,
adăpostite sub piscurile semeţe ale Furului şi ale Steşi
cului, se înălţau, ca nişte păreţi suri şi măcinaţi d-a lungul
unei perdele de brădet, stincele Năculelor, la poalele cărora
se aşternea, întocmai ca nn lăicer verde şi înflorat, o poiană
largă şi desfătată.

într-adevăr ai fi zis, ca balada păstorească, că acel
picior de plai este întocmai o gură de rai 2 •
Stam şi mă uitam cu acea uimire produsă adesea în noi
de priveliştile neaşteptate cc ne izbesc vederile pe unele
culmi despărţitoare de văi. Călăuzul meu, carele, cum am
spus, avea sămînţă multă de vorbă, mă deşteptă din acea
mirare mută: <<Aşa-i, domnule, că-s mindre Pietrele Fetei de la
Năcule? Văz c-ai rămas cu ochii la ele; darmite cînd ai sti
şi povestea lor!>>-<< Apoi ce mai stai, voinice?-îi răspunsei
cu grabă ;-spune-o, dacă o ştii. Osă-mi ţinădeurîtpedrum. •
Şi bisoceanul meu, carele atîta aştepta, începu a-mi spune
următorul basm, povestindu-] în al său grai poetic şi armonios, pe care în deşert mă mi sili eu a-l rechema în amintirile
mele:
<<Basmul meu, boieri domnia-voastră (aveam cu mine
pe un neamţ care nu înţelegea româneşte), basmul meu e
cam copilăros; dar pare-mi-se că nu e tocmai fără de folos ! ,
Aşa fu precuvîntarea lui şi, precum zice bătrînul Omer:
1,npC' a lui

limbă

dccit mierea mai dulce curgea viersu1 8 •
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<iÎn vremea de demult, pe cînd oamenii de pe lumea
asta ştiau şi puteau mai mult decît ce pot şi ştiu cei de acum,
pe cînd pruncul de trei zile îţi număra numai într-o clipă
toate stelele de pre cer, şi vedea cu ochişorii cum creştf'
iarba cîmpului şi auzea cu urechile cum sfîrîic fusele cînd
toarce păiajinul... pe vremea de atunci trăia, în plaiurihBuzăului, o împărăteasă tare şi mare, pe care o chema Doamna
Neaga 4 • Ea îşi avea palatele ci tocmai colo, în codrii Cislă
ului, unde se văd şi astăzi, pe o măgură marc, ocolităcu
pîraie, temeliile de zid ale cetăţii ei, iar grădinile şi livezile,
în care ea se preumbla cînd i se făcea urît acasă, şi le avea
pe colnicele La poşului, unde stă şi acum puţul ei cu colac
de piatră, săpat cu slove, pe care, zău, nici cei mai cărturari
din ziua de astăzi nu le mai pot ghici.
Din toţi copiii cîţi Dumnezeu îi dase şi-i luase înapoi
la sine, Doamna Neaga rămăsese în văduvie numai cu un
fecior pe care-l iubea ca lumina ochilor. Era şi drăgălaş,
- bată-I fericea! - puiul de împărat! Mîndru ca strălucitul
soarelui la amiazi, blînd ca razele line şi mîngîioase ale
lunci, sprinten ca luceafărul sclipitor al dimineţei şi înţelept
ca si întreaga tăria cernrilor. Nu stia maică-sa, nici lumea
toată, cu ce să-l mai <lesmierde, at:ît era tuturor de drag şi
de plăcut.
De micuţ îl dase Doamna la carte, şi, cînd abia începusetuleiele bărbei să-i umbrească pieliţa copilărească, el vorbea
pe-de•rost toate limbi Ic de pe lume, ba încă înţelegea şi
graiurile tăinuite ale paserilor şi ale fiarelor.
Atunci Doamna, cu inima îngînată între dor şi bucurie,
îi vorbi asa: ,,Fătul meu, cartea, cită a fost, ai învătat-o
toată, din' scoarţă pînă-n scoarţă; acum, ca să te faci om
pe deplin şi voinic cu temei, precum se cade unui bărbat
şi, mai ales, unui fecior de împărat, toţi de toate părţiJ,,
îmi spun că trebuie să te duci lumea să o colinzi, ca să încerci
si să ispiteşti viata prin tine însuti, si să afli multe si mărunte
~Je lumei, care ~e vede că în carti~ nu se pot scrie, Du-tf',
copilul meu; mergi de vezi şi de învaţă; dar cată a nu te prea
depărta de pe aci; adu-ţi aminte, voinicelul meu, că pre cită
vreme nu te va simţi mama colea, în preajma ei, grija,
chinul şi mîhnirea din sînu-i nu vor lipsi."
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A doua zi, dîn-zi-dc-dimineaţă, feciorul de împărat, mai
mult vesd dccît duios, îşi luă zina bună de la Doamna
maică-sa, care se silea, sărmana, pc cît putea, ca să-şi stă
pîm·ască plînsu1 şi obida ce o-necau. Era vesel voinicelul,
fiindcă în curţile palatului îl aşteptau ca s;:'t-1 însoţească în
cale o sumă de
boic·ri mari ai oştilor,
puterea domniilor
i;;i groaza duşmanilor,
toţi dtlări şi înarmaţ.i

cu săgeţi. cu buzdugane,
~i la l>rîic cu arcane;
gata-a merge <lupe soare,;
sfL

înceapă-o

vînătoare,

<lupe urşi şi căprioarl',
dnpc pascri gftlbioare.
cc sunt bune la mîncare
i;;i plucute la cîntarc.
Apucară înspre miazănoapte şi, trccînd pc la Scărişoară,
unde-i lesne cui scoboară, luar:L apa Buzăului în sus, tot
cîntînd si veselind. RfLsunau dealurile si văile si apc-k
rîului
unde trecea mîndra ceată de {·oinici. riar cîncl
sosiră la înfurcitura Bîscei, acolo unde sc aşterne o poi<·niţă verde umbrită de plopi, de stejari şi de fagi, fecioru I
de împărat deodatfL îşi opri armăsarul în loc, şi în gura
mare strigă aşa către soţii săi: .,Măi fraţi! vedeţi colo drept
în sus muchea naltă şi pleşuv~"t a Penteleului; acolo am să
mă duc, tot în fuga calului. Cine poate ţie-se dupe mine!" -Şi dînd pinteni sprintenului strn fugar, ca un fulger se
rftpezi prin valea îngustă a pîrîului. Sub copita pintenogului,
pietrele scăpărau, apele colcoteau, pulberea în sus se întdţa,
cu norii s-amesteca, ş-apoi în jos iar cădea, vălccaua încgura, şi pc voinic mi-l ascundea cu totul din vederile boieri lor, cari rfLmăsese departe, departe în urma lui.
Trecu el ca în zbor, cn fugarul spumegat, prin valea
Rosilor, pe sub muchea Paltinnlui, pe la gura Teghii; sări
ca un zmr,u pc d-asupra Curselor de Piatri't; îşi zări ca prin

pe
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vis chipul oglindit în apele cătrănite ale Ghenunei Dracului,
şi printre brazi, printre molifzi, printre afini şi ienuperi,
sui mlaca Cernatului pînă în vîrful muntelui. Zbura calul
nebun, cu coama si cu nara în vînt; iar călăretul, cu mintile
răpite de mulţumire, sorbind cu desfătare în' piept mir~sul
răcoros al brazilor si al florilor, dor' că se simtca dus ca
vîntul şi ca gîndu( peste stînci, peste verdeaţă', peste gol
şi iarbă creaţă.

Cînd fu la amiazul-mare, fugarul stătu locului, şi feciorul de împărat se trezi singur-singurel chiar d-asupra Penteleului. Jurîmprcjur, cît cuprindea ochiul, zări numai
creste de munti, cari mai mari, cari mai măruntî. D:1r mai
presus de toţi' se ridica creştetul gol, de pc care el privea
şi vedea, jos pămîntul cu verdeţile, cufundîndu-sc în toate
părţile, iar sus, cerul limpede şi senin, scăldat numai în
raze de lumină. Soarele dogorea drept <l-asupra, şi, în .m~iţa
amiazului, parc că contenise orice adiere; nici o suflare nu
se simtca, nici un sunet, nici o miscare.
Sta 'mărmurit voinicul; - nici' că mai pomenise ci aşa
tăcere, aşa pustiu, aşa mîndreţe ! cînd, deodată, pc
sub roata aurită a soarelui, se ivi o pasăre măreaţă, un
vultur negru cu aripile falnic întinse. Degrab' puse voinicul mîna pe arc, îl încordă şi gata era să răpează săgeata,
cînd, pc sus, auzi vulturul croncănind în limba sa cea păsă
rească:

,. Împărate luminate,
nu-mi lua zilele toate;
ia-mi-Ie pe jumătate;
că-ţi voi da eu nestemate,
chiar piatra zamfirului,
limpezimea cerului I"

Feciorul de împărat dcs_trună arcul, minunat de aşa
cuvinte; iar paserea, drept mulţămită că o iertase cu viaţă,
lăsă să-i pice din cioc pe oblîncul şelei voinicelului o piatră
de zamfir mare şi frumoasă, limpede şi albastră întocmai
ca seninul cerului.
Din ceasul cînd căpătă această nestemată şi o puse în
sîn, nu mai rămase pasăre pe cer care să nu fie robită la
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voinţa lui. Pentru dînsul, toate zburătoarele! mîndri pău
sălbăticoşi cocori, bufniţe cobitoare, şoimi dîrji, găi
nuşe moţate, dumbrăvence cu aripi verzi, pupăze cu creste
bălţate, grauri pestriţi, sitari, dropii şi ierunci, toate picau
ca fermecate, cînd ieşea el la vînătoare; iar de se preumbla
numai prin codri şi prin livezi, mierlile şi privighetorile.

n~i,

pitulicele şi sticleţii, presurele şi sfrancîocii, pietroşeii şi
sfredeluşii, botgroşii şi scatiii, ţoii, ţintezoii şi piţigoii, toţi
îl întîmpinau peste tot locul cu dulcile lor cîntări; cucul îi
vestea la tot ceasul mulţi ani cu noroc, şi prigorii cu pene
albastre îl însoţeau pretutindeni, chiuind şi zburînd vesel
d-asupra capului său.
Trecu o zi, trecură două, ba mai trecură şi alte nouă,
voinicelul nu se îndura ca să se înstrăineze de la mîndrele
plaiuri ale Buzăului, în care el domnea acum cu voie bună
peste toată firea zburătoare cită fîlfîie sub soare. Noaptea pe
la cîntători, pînă a nu se revărsa bine de zori, el era purces
la vînătoare, şi mai adesea seara îl apuca prin păduri, ucigînd
şi stîrpind alde pasări cobitoare ce se arăta numai prin întuneric.
Rătăcea într-o zi pe culmea păduroasă a Istriţei, - tocmai colo jos, la curmătura dealurilor, sub care încep a se
aşterne cîmpiile, - cînd, deodată, fără veste, pe ]a sfinţitul
soarelui, se ridică din vale un vînt mare şi turbat, care îndoia
fagii, frîngea plopii, smulgea ulmii şi cletena cu urlet tot
codrul şi tot muntele. Într-o clipă norii de pretutindeni la
un loc se adunară, negurele se îndesară, şi preste tot cerul
se destinse un pod întunecat de fier şi de aramă, peste care
trecea şi se învîrtea sfîntul Ilie, încurîndu-şi armăsarii cu
tunete şi cu plesnete, şi scăpărînd numai fulgere şi trăsnete
de sub roatele carului său. Apoi, dintr-o năprasnică detună
tură, se sparse deodată podul, brăzdat de mii de săgeţi luminoase, şi începu a curge pre pămînt o ploaie groaznică,
şi

ploaie cu şiroaie,
de făcea pîraie;
ploaie cu băşici,
de strica potici;
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ploaie spumegată
•neca lumea toată;
ploaie de potop
făcea lumea snop.

Cînd se mai potoli furtuna, feciorul de împărat cătă a
se urni din scorbura unde stătuse pitulat; dar el nu mai
ştia încotro s-apuce, aşa de tare era, în codru, şi frunza
deasă, şi noaptea întunecoasă, şi calea pietroasă; pc unde
căta urma umblată, urma era ştearsă: pe subtatîtea tulpine
surpate şi în lapoviţă înecate, pe subt atîtea frunzare căzute,
toate cărările se făcuse nevăzute. Nu vedea, nu auzea, nici
în greul pămîntului, nici în uşurelul vîntului; numai cînd
trăgea bine cu urechea, îi venea din depărtare la auz, chiotul
ghionoaiei, ce-şi ascuţea noaptea ciocul de coaja copacilor,
şi miorlăitul cucuvăilor care se chemau jalnic una pe alta prin
mijlocul beznei; apoi, uneori îi trecea răpede pc dinaintea
ochilor şi cîte o umbrft neagră de lăstun rătăcit, care cădea
din văzduh, cu lungele-i aripe îngreuiate de ploaie.
Toată noaptea ar fi umblat el fără spor; dar noroc că avea
cu sine pe coteiul lui cel mai bărbat, cel mai priceput, cel
mai credincios,
Miclăuş, cine-nvăţat.

seama la vînat;
spre colnic,
uşor, sprinten şi voinic;
tot spre vale se lăsa
ştia

el

apucă

şi cărarea căuta,

botul prin iarbă vîrînd,
urmele tot mirosind.
Urma-i ici, urma-i colea l
Miclăuş n-o mai pierdea,
prin 'tuneric o simţea,
noaptea-ntocmai ca ziua.

Astfel, cu cînele călăuză bună, voinicul apucă, d-a lungul în jos, valea Orgoaiei. Prin volbura apelor ei se rostogoleau acum cu vuiet, rădăcinile de copaci şi bolovanii
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de piatră, surpaţi de la munte. Şi cinele şi stăpînul umblau
încet şi cu sfială pe costişnl lunecos; dar cînd a ;unseră toc ma I
. d-asupra priporului <le unde se văd, în poală, urmele unei
cetăti de Uriasi si brazda vladnică a Troianului, Miclăuş
stătu în loc, mî/îind ca în preajmă de vînat. Voinicelul
sticli ochii. Flăcăraie alburii ieşeau pc acolo din pftmint
r;,i zburau d-asupra tainiţei unde stătură ascunse, atîta marc
de vreme, comorile de la Pietroasa, cloşca cca vestită cn puii
ei de aur; dar la lumina sclipitoare a văpaielor, vină.torul
zări, printre ierburi şi pietroaie, căpăţîna lungăreaţft a unui
dihor carele, cu ochii răzleţi, căta drept la dînsul. Trupul
~i coada, dobitocul şi le încolăcise, le făcuse ghem în faţa
coteinlui, cum fac dihorii cînd n-au Joc de scăpare în vizuinele lor de sub pămînt. Voinicul nostru era gata să azvîrle
într-însul ghioaga lui cn ţinte poleite, ca să-l prăpftdcască,
cînd dihornl începu a chiţăi în limba lui de lighioană :;,ia zice:
,. Împărate luminate,
nu-mi lua zilele toate;
ia-mi-Ic pe jumătate;
că-ţi voi da cu nestemate,
chiar piatra smarandului,
verdeaţa pămîntu lui !"

Feciorul de împărat, adncîndn-şi aminte cit de bun
augur îi fusese asemenea ,·orbe din graiul vulturului, lrtsă
ghioaga jos şi goni cine Ic în laturi ; iar lighioana, bucuroasă
de a se simţi scăpată, începu să rîcîie ţărîna cu labele şi
scoase dinaintea voinicului o piatrft de smarand, marc şi
frumoasă, de strălucea verde şi rămuratft ca spicu] crud al
griului, ca rodul pămîntului.
Atîta fu voinicului, pînă ce ridică de jos smarandul fermecat şi-l băgă în sîn; ş-apoi de atunci înainte toate jivinile cîte se tîrăsc prin ţărînă şi cite se ascund pe sub pămînt,
toate îl cunoscură pc dînsul de stăpîn. Viezurii cu perii suri,
lungi şi drepţi ca ţepele, şi bursucii somnoroşi, cari ies
numai noaptea din vizuini; şderii pădureţi cu blana ruginie,
deasă, moale şi frumos netezită, şi vidrele colţate de pe malul bălţilor; nevăstuicele cu trup prelung şi mlădios şi cu
guşe albe, care se furişează printre răzoare, vînînd cuiburi
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de păsărele, şi veveriţele şugubeţe, cn coada vîJvoi, care sar
zglobii pc crăcile copacilor rortţ:ăind alune, ghindă şi scoruşe ; pinţele cu labe scurticele la piept, iar la spate cn picioroange, care cînd umblft se saltă ca locustele, şi căţeii
pămîntului, - <le le zice şi şuiţe, - ~ cari scot capul la amiazi
din găuri, ca srt latre la soare; apoi miştmii cei cu gropanele
pline de grînc, şi şobolanii din smîrcuri; toate lighioanele,
pînă şi cîrtiţek orbeţe şi aricii ghimpoşi, ba chiar şerpii,
guşterii şi şopîrlelc, toate i se arfttau lui în calc, sau ca să-l
slujească Ja vreo trcbuinţrt, sau ca să piară de mina lui, cînd
avea plăcere de vînat. Cu dînsul vulpile îşi cheltuiau de
pomanft si viclenia mintii si iuteala piciorului, căci, de fiecare min~iună a vulpci' el afla prea lesne mijloace om'ie ca să-i
vintt de hac. Apoi şi cu ursul cel ma.i sălbatic el îşi făcea jucărie; fftră secure, fări'i cuţit el intra semeţ în viwina lui, se
lua cu <linsul la luptă dreaptă şi întotdauna ursul cădea
mort la pămînt.
Astfel prin ,·ăzduh, astfel pc sub pămînt, el era mai tare,
el era mai marc; de aceea si traiul lui era acum si mai mult
pornit pc Yînătoare.
'
'
Cîn<l feciorul de împărat trecea pr <kalul Balaurului,
d-a stînga Slănicului, lighioana ,cC'a înfricoşată, cu o falcă
în cer şi cu alta în pămînt,
Şerpoaica

-

cu solzii verzi,
si't n-o vezi, să n-o vi5ezi !

degrabă se zvîrcoka, se pitula şi se afunda pînă la
gurile iadului, ca să nu o vază viteazul vînător, să
nu-i reteze cu paloşul şapte capete şi să nu-i stingă
şapte suflete. Oricît de mult se silea dînsul ca să-i apuce
înainte, iazma iadului prididea cu fuga, şi voinicul rămînca
mereu să-şi scoată necazul pe paserile cerului şi pc lighioanele pămîntului. Da zi peste zi şi nu putea nimeri.
Aşa mai păţi într-o noapte; şi a doua zi, de ciudă şi de
minie, se porni de pe dealul Balaurului în jos, cînd abia se
miji de ziuă, şi ajunse deodată cu zorile, cînd se deschideau
florile, la valea stearpă şi pustie a Pîclelor de Glod.
Dacă nu stiti si n-ati vrtzut, să Yft spui cu că acolo si-a
aşezat Necur~tul cazan'ete cu catran şi cu smoală colcotită:
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gîlgîie şi fierbe glodul noroios, mai rece decît
mai negru decît ceaţa; apoi, pe guri căscate prin tot
ocolul acelei văi fără de scursoare, tîşneşte tina în sus, cînd
de o şchioapă, cînd de o palmă, cinel de un stînjen şi mai
mult; la fiecar~ gură împrejur s-a durat muşuroi, şi balele
cătrănite, pe care Ucigă-1-toaca le scuipă din văgăune, se
scurgnăclăite d-a lungul moviliţelor, se adună în nomol, se
usucă de vînt, se crapă de soare şi aştern tot fundul văii cu
o humă sură şi jilavă, pe care nu se prinde, Doamne fereste ! nici troscot, nici ciulini.
'Cînd, de pe culmea vecină, feciorul de împărat făcu
ochii roată d-asupra văii urgisite, el văzu o biată căprioară
rătăcită, călcînd cu sfială prin nomolul uricios al mocirlei;
mai departe, o fiară sălbatică, un rîs sta stîrcit la pîndă;
părul de pe dînsul, lung şi subţire, alb şi cu pete negre, se
zbîr1ise în sus; urechile-i ţuguiete cu pămătufuri de peri
negri la Yîrf se ridicase drepte, şi ochii lui, vii şi pătrunză
tori ca ochii de femeie, scăpărau scîntei. Numai în doufttrei sărituri de pisică, el ajunse căprioara, se acăţă cu ghearele de pieptul ci, îşi înfipse dinţii în beregată şi se gătea
să-i sugă cu desfătare sîngelc din vine, cînd voinicelul învîrti
răpede praştia ca să o izbească în fiară. Dar ochii rîsului,
care văd şi în miezul pietrelor, zăriră ce i se gătea; el se
smulse de la pieptul căprioarei şi începu să latre în Jimba
lui de fiară:
pe sub

pămînt

gheaţa,

,.Împărate luminate,
nu-mi lua zilele toate;
ia-mi-Ie pe jumătate,
că-ţi voi da eu nestemate,
chiar piatra rubinului,
colcotirea sîngelui !''

Ş-acum, pentru a treia oară, feciorul de împărat iertă
viaţa rîsului, precum iertase pe a vulturului, precum iertase pe a dihorului: el strînse praştia pe mină, iar fiara,
veselă şi mulţumitoare că scăpase cu zile, scăpără din ochii
ei o piatră de rubin, mare şi frumoasă, roşie şi vie, mai
roşie decît fraga muntelui, mai vie decît para focului şi

întocmai ca sîngele voinicului.
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Cînd o luă voinicul în mină şi o băgă în sin, pare că
îi mai crescu de o şchioapă inima într-însul. De aci înainte
toată firea cu suflare era prada lui. Toate fiarele pre care
iuţeala sîngelui le împinge, în fuga lor, a se aşterne pămîn4
tului ca iarba cîmpului la suflarea vîntului. toate cele care
trăiesc din vărsarea sîngelui, toate cite din sînge îşi iau
puterea şi prin sînge o şi pierd, toate se supuseră şi ele la
voinţele voinicului, ca pasările cerului, ca lighioanele pă
mîntului.
Dinaintea unui aşa minunat vînător,
cerbii de la munte
plecau a lor frunte,
mistreţii colţaţi
cădeau

împroşcaţi,

capra săltăreaţ~
nu scăpa cu viaţă,
lupii din pădui;e
picau sub secure,
iepurii fricoşi ... >>

Cam pre aci ajunsese cu povestea bisoceanul meu, cînd
deodată auzirăm, la spatele nostru, o detunătură de puşcă
urmată de un Donner-lVetter-Saperment / 5 exprimat cu
o energie de adevărat granadir chesaro-crăiesc. Ne întorserăm iute ochii îndărăt ; dar nu mai era nimeni ; tovarăşul
meu neamtul se făcuse nevăzut.

- Sărăcuţ de maica mea ! - strigă din băierile inimei
bisoceanul, - s-a răpus domnul Ininger. (Acest fel găsise
el cu cale ca să localizeze titlul de inginer al tovarăşului
meu.)
Alergarăm degrabă la locul de unde venise zgomotul şi,
subt o tufă, găsirăm pe neamţ răsturnat pe spate, dind din
mîni şi din picioare ca să se scoale; alături era puşca lui
din a cării ţeavă ieşea încă fum; puţin mai departe se tăvă
lea o păsăric~i printre fulgii ei răsipiţi pe iarbă. Calul,
de pe care căzuse inginerul , se zărea departe în vale: cu
şeaua pe <linsul, el apucase, vesel şi în goana mare, drumul
casei, lăsînd călăreţului libera facultate. 13.U de a rămînea
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unde căzuse, sau de a-şi urma calea cu orice alt mijloc de
locornotiune.
- Bine, prietene, - zisei în sfîrşit eu păţitul ni, <lupe cc
constatarăm că nu se află în nici o primejdie - fă-mă să
înţeleg, mai întîi, cum ai căzut dupc cal?... Apoi, pentru
ce ai tras cu puşca? ... În sfîrşit, pentru ce te-ai depărtat de
noi?
La toate aceste întrebări, el nu avea alt răspuns dccît:
- Asta, zău, nu ştiu!
Călăuzul nostru nu era mai puţin curios <lecît mine ca
să afle cum se petrecuse lucrurile, dar el cel puţin găsea
însuşi, pentru toate, cite un cuvînt <le răspuns şi <le mîngîiere.
- Lasă, domnule; nu e nimica, că ai căzut pc spate şi
te-ai răzimat în coate. Rău era daca cădeai pe hrinci, că
puteai nasul să ţi-l frîngi.
Căutînd apoi prin iarbă, el dete peste păsărica rănitft şi
jumulită, care, sărmana, se zvîrcolea ca vai de ca; C'ra o
biată ciocîrlie. Bisoceanul, luînd-o în mînă, cunoscu îndată
că era ucisă, nu de alice, ci de ciocul gaiţei.
- Cu bună seamă, domnule, dumneata ai vrut să tragi
în pasărea răpitoare, şi nu vei fi nemerit-o; dar lasă, că
nu e nici o pagubă; vînatul cel bun tot al domniei-talc a
rămas. Vorba românului:
« nu c pentru cine se găteşte, ci
pentru cine se nimereşte>>.
Dar neamţul se apără că el n-a tras de fel cu puşca, că
puşca s-a tras singură şi că, din aceea, calul, speriindu-se,
a sărit şi l-a trîntit jos, unde l-a şi lăsat fără ruşine nici
păcat.

- Lasă, domnule, că si asa e bine! zicea bisoceanul.
Dumneata tot nu rămîi păgubaş, că, şi daca n-ai dat în
vînat, vînatul ţi-a picat din cer, jumulit gata. Ş-apoi,
despre căzătură, să n-aibi vreo mîhniciune, că pămîntuJ
nostru românesc c bun de obrinteală;
Cine cade pe el jos
Se scoală mai sănătos.
Şi, într-adevăr, domnul lninger se rădicasc teafăr şi fără
vătămare. Se vede că somnul îl podidise pe cînd bisoceanul
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îmi povestea basmul, pe care el nu-l putea pricepe, şi astiel
pe nrsimţite rămăsese în urmă de noi. Pc cînd dar neamţul
moţăia călare şi calul îşi urma calea în ticnă, o veselă ciocirlie sc legăna prin aer, ciripind la soare, întocmai ca şi
ciocîrlia cea din graţioasele strofe ale gfomci vechiului poet
francez R.onsard, cc] de viţă româncască6 :
Hei! Doamne, 1Ţ111lt îmi sunt dragi
plăcerile dulcei talc vieţi.
ciocîrlic, care despre amor
cînţi

din-ii-dc-dimincaţi't,

sculurînd în aer roua
cu care c stropită pana ta!
l\Iai nainte ca soarele- să răsar."i,
tu înalţi trupu-ţi sp{dat
spre a-1 şterge de nori,
cletinînclu-ţi aripelc mărunte
şi săltîntlu-tc în mici sărituri.
Tn spui în aer aşa dulci cîntări
in a ta vesc-fft ciripire,
incit orice amant ar dori,
cînrl t<." aude cîntînd primăvara,
ca tine să fie păsărică. 7

S-a întîmplat însă ca, în loc de poetici amanţi, ciocîrlia
noastră să fie auzită numai de o gaiţă flămindft şi, în cazul
de fată, urmasul banului Mărăcine se vede silit să treacă

lira în mîn·a st;ămosului său Virgiliu, ca să sfîrsească această
istorioară.
'
'
Pasărea vrăjmaşă se răpczi, zbicrînd prin aer, ca sft prindă
pe cîntăreaţa, şi aceasta, mititica, în zadar cerdi să-i scape
prin fugă. << Pretutindeni unde dînsa, fugind uşurică, tăia
văzduhul cu aripile ei, iată si dusmana, cruda gaită o urmărea cu chiote mari prin aer.\ 8 '
•
La ţipetele de bucurie ale gaiţei, la ,·[Lietărilc sărmanei
ciocîrlii, somnorosul, plecat pc oblîncul şelei, tresări şi,
în mişcarea-i zăpăcită, îi căzu puşca de pe umeri; cocoşul
se lovi de scară ; împlutnra se descărcă cu zgomot ; gaita
şi calul se spcriari"t amîncloi deodată; una lăsă prada să-i
pice <lin cioc; cclalt trînti jos pc călăreţ, şi astfel vînătorul
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fără

voie şi vînatul neaşteptat se întîlniră alături, pe iarba
verde a plaiului.
Dar calul, ca şi gaiţa, îşi văzu de calea sa, şi tovarăşul
meu rămase pe jos. De aceea şi bisoceanul, carele era cam
atins în amorul său propriu de povestitor, prin somnul
inginerului, îi spunea drept mîngîiere:
- Vezi,· domnule Ininger, dacă dumneata ştiai româneşte şi ascultai la basmul meu, nu erai să paţi atîtea nevoi! Dar fie I Cînd este vorba de vînătoare, apoi poţi să mi
te lauzi că eşti născut cu tichia în cap, şi
Vînătorul
umblă

norocos

bucuros

pe jos.

Astfel ne

urmarăm

calea spre Bisoca.

XI

LA COTUL MUNŢILOR. - TOT BASMUL
CEL CU FATA DIN PIATRĂ ŞI C<ELE>L<ALTE>. - PORUMBIŢA ŞI l\lARGĂRI
TARUL. - CE AU SPUS DESPRE MUNŢII
NĂCULELE, DE LA OBÎRŞIA RÎMNICULUI,
CAIU VALERIU CATUL, FRAN«;:OIS VILLON,
AUTORUL ANONIM AL ROMANCERULUI
DEL ClD CAMPEADOR ŞI MULŢI A.L"fll.
- IEPURII DIN CODICELE CIVIL ŞI CEI
DIN DIGTIONARIULU ACADEMICU.
NE LUĂM ZIUA-BUN A ÎN TINDA D<OMNU> LUI STERIE, ARENDAŞUL DE LA
BISOCA. POST-SCRIPTUM UNDE SE
SPUNE CEEA CE N-A ŞTIUT SĂ SPUN A
RĂPOSATUL C. NEGRUZZI, ÎN STATISTICA
CE A F ACUT LUPILOR DIN MOLDOVA.

Eram acum tocmai pe culmea dealurilor sub care
se adăposteşte, ca într-o copaie, satul Bisoca. Gata
a cîrmi la dreapta ca să coborîm în sat, aruncai împrejurul
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lungă şi mulţumitoare privire, voind să-mi iau astfel
ziua-bună de la întinsele privelişti ale plaiului, mai nainte

meu o

de a le pierde cu totul din vedere.
Soarele apunea drept dinaintea noastră; cercu I lui roşa tic scăpătase pînă pe zarea orizontului, şi razele-i, calde
şi senine, pare că se aşternuse preste tot şesul r{lSăritean
al ţărei, care ni se destindea acum subt ochi. De pe acest
tăpşan culminant, de unde munţii Săcuieni cotesc spre lara
Vrancei, tot Bărăganul, tot cîmpul Brăilei, tot şesul Galaţilor, cu matca Rîmnicului, cu valea Buzăului, cu lunca
Siretului, toată acea lată şi oablă cîmpie se arăta scăldată
într-o lumină gălbuie şi lucioasă, ca faţa unei ur'iaşe sinii
de aur; printr-însa, liniile şerpuite a le rîuri lor se desprinclt·au ca fire creţe de beteală argintie, iar suprafaţa netedă a
apelor sărate din Balta Albă şi din Balta Amară oglindeau
ca nişte ochiuri de sticlă, ferecate în mijlocnl dauritei
table. În depărtarea cea mai afundată, dealurile dobrogene,
tivite cu aburoasa cordea a Dunărei, încingeau, ca cu un
cerc plumburiu, acest curios tabel, al cărui aspect devenea.
cu totul fantastic, prin neobicinuite şi metalice reflexe.
Mai aproape de noi însă, sub forme şi rn colori mai
reale, se vedeau, pe vîrful Bisocei şi pc al l'lmuşornlui,
mari pietroaie sure şi murgi, uncie grftmădite la un loc,
ca turme de vite adunate la repaos, altele răsipitc prin
livezi, ca vacile cînd pasc pribege. Apoi, subt aceste muchii,
la stînga, pămîntul se Hisa la \'ale în costişe ~i pripoare
gradate, pînă se cufunda în jgheaburile mult llmbrite ale
Rîmnicului şi Rîmnicelului; tot pe acolo, la Jocul ce se zice
Între Rîmnice, se zăreau încă poienile fragede şi verzi ale
Năculelor. adăpostite sub stîncilc roşcate, care se numesc
Pietrele Fetei; şi, în fund de tot, înălţîndu-se în albăstreala
înegurată a cerului, se pierdeau culmile păduroase ale Steşi~
eului, învelite în umbre viorii, civite şi negre.
Preumblîndu-mi ochii, cînd preste şesul cu străluciri şi
scînteie, cînd prin munţii cu tainice şi răcoroase raze, mă
aşezasem pe un bolovan de piatră şi, aşteptînd Eă dispară
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cu totul soarele, nu mă puteam sătura de asemenea privc1işti,
ce nouă, orăşeni]or, ne este dat arareori a le vedea; dar că]ău
zul nostru stia că noaptea are să vină iute si că scoborîsul pînă
la sat ne ~a cere, prin întuneric, poate 'o oră şi m~i bine;
de aceea el ne îndemnă să ne pornim îndată, şi, drept mîngîiere, îmi spuse că arc tocmai vreme ca să isprăvească şi
basmul cel cu Feciorul de împărat, norocos la vînat, pînă
vom sosi dcva le.
- Bine zici, bădiţă, - îi răspunsei; - negreşit că trebuie să mi-l spui tot, dacă mai este. Dar stăi ! Unde rămă
scsesi?... Pare di începusesi a îndruga o sirctcnie de li'
ghio~ne ca cea din hora dez'govelei:
Ursul cn cercei
umb!rt <lupe miei,
Lupul cu cimpoi
umblă. <lupe oi.
Vulpea în papuci
umblă. clupe curci,
Ş-un iepure şchiop,
într-un vîrf de plop,
treieră. la bob.
Aşa este?
. -Cam aşa, dar iar nu prea, ...... îmi răspunse munteanul, pierzîndn-şi oarecum sftrita, în urma glumei melc de
care mă şi căiam, şi scărpinîndu-sc 1a ceafă ca omul care stă
]a îndoială. Pesemne, boierule, - adăogi el, - ţi s-a făcut
urît unde am tot spus anume toate soiurile de paseri şi de
jivine care trăiesc pe la noi, la munte. Dar de ! cc să-i fac
eu, dacă aşa c basmul? Va să-l spui şi cu <lupe cum este şartul
şi datina lui. D-acum înainte însă nu mai avem nimic a
face cu lighioanele cele cu patru picioare, nici cu ce Ic multe
zburătoare; destul numai să vă fie în ştire că Feciorul de
împărat nu avea seamănul său pe lume la ale \'Înătoarii. Cînd
d-abia da cu gîndul să facă vreo izbîndă la vînat, voinţa pe
dată i se şi împlinea; d-aceca şi lumea întreagă, cînd pomenea despre dînsul, nu-i zicea într-altfel pe nume, ca: Feciorul
de împărat, cel cu noroc la vînat.

112
https://biblioteca-digitala.ro

De va fi stat o

lună,

sau un an sau doi, petrecîndu-si

viaţa fără alte nevoi <lecit numai cu plăcerea şi cu mîngîie-

rea de a prinde şi de a ucide fiare pădureţe şi păsări cîntă
reţc, cine va şti, spună-o. Pe noi ceştia, plăiaşi şi vînători
de munte, atîta ne taie capul, că omul la vînătoarc, fie pe
ger şi ninsoare, fie pc năduf de soare, nici nu prinde veste
ca ce timp mai este, nici nu vrea să ştie cum arc să-i fie,
nici nu bagă-n seamă h muncă de-I cheamă, nici că ia aminte
de orice cuvinte, ci vesel omoară vremea care zboară,
fără griji trăieşte, pe pămînt domneşte, şi e la vînat ca şi
împărat.

Acum daţi

şi d<umnea>voastră

cu socoteala, dacă chiar

nouă, - nişte bieţi păcătoşi plini de trude şi de nevoi, vînătoarea ne ~ţeleştc sufletele şi ne răpeşte minţile, apoi ce
încîntic de fală şi de vitejie trebuie să fi fost pe voinicul
fecior al Doamnei Neagăi! Vesel şi voios la inimă, ager şi
vîrtos la trup, el zîmbind ieşea dimineaţa din palatele
părinteşti, zimbind se înturna seara la maică-sa înapoi.
Asa viată, lină si neturburată, dor' că în rai poate să mai

fi 'gustat cineva.'
Dar grijclc şi mîhniciunea lăsat-au vreodată multă
vreme pe om fără ca să se lege de capul lui? Firea omenească aşa este ca de la Dumnezeu osîndită, ca să nu plutească
neîncetat uşor ca fulgul pe apă şi să nu calce mereu tot pc
căi desfătate. Căci, acolo unde este poiana mai înflorită
şi cu frunzari acoperită, acolo e şi cursa priponită. Dai într-însa fără ca s-o vezi; te apucă, te glodeşte şi uneori
chiar ele rea nu vrei să o crezi.
Ia să vedeţi acum în ce fel păsul avea să-l ajungă pc
voinicelul nostru, şi cu ce gingaşe amăgiri avea să-i sece
puterile şi să-i stingă fericirile.
Într-o seară ca cea de astăzi, pe la apus ele soare ca
aenm, el şezuse să se odihnească pe unul din pietroaie}~
măcinate de pe dealul UJmuşorului, tocmai d-asupra gîrliciului de piatră, căruia îi zicem noi Grajdul Zmeilor, fiindcă
acolo se adăposteau odinioară, în vremea de demult, fiarele
cele aripate. Şedea el şi privea în jos cum negurele întunecaµ
treptat văile şi culmile, cînd văzu trccînd încetinel, pe d-asupra capului său, o porumbiţă, uşoară şi albă ca spuma lapteltl
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]ui ]a mulsoare, ca florile crinului la raza de soare. I se făcu
dor de acea păsărică şi, ca s-o prindă de vie, puse mina în
sin, ]a zamfirul cel fermecat; dar ea, uitîndu-se la <linsul
cu ochi dulci, fermecători, gunguni galeş în limba ei cea
păsărească şi-i zise:
,,Ah, voinice, voinicele,
nu opri căile mele;
ci te ia dupe-al meu zbor;
căci, cu sînnl plin de dor,
te cheamă să-ţi facă dar
un scump, alb mărgăritar
mîndra Fată-a Pietrelor
din valea Năculelor.,>

Acest{' cuvinte, aşa dulce şoptite, deşteptară în inima
voinicului un freamăt necunoscut; în sinul lui se aprinseră dorinţe nedesluşite, pe care pînă în ceasul acela nici
în vis nu le încercase. Fără de a mai sta să cugete, el se
rădică iute în picioare; sîngele i se încinsese ca focul prin
vine; pieptul îi zvîcnea; în tot trupul simţea un a\'Înt
neînstrunat ce-l pornea să meargă supus ~i ascultător la
chemarea porumbiţei. Urmărind cu piciorul pe uscat zborul
ei lin, cumpătat, el scobora văi, suia dealuri, străbătea
păduri, trecea lunci şi pîraie, şi de ce umbla, pare că mai
uşor păşea. Cînd raza cea mai tîrzie a soarelui se prelungea
sfiaţă pe foiţele ierbei înflorite din poiana de sub stîncele
Năculelor, păsărica se opri pe o răsură îmbobocită şi, cu grai
dulce cîntător, strigă aşa:
«Tu ce plingi în stîncă,

la

umbră adincă,

ieşi

acum din

albă,

piatră,

dalbă fată,

vie şi frumoasă,
blindă, răcoroasă,

cr.. i:hip luminos,

cu trup

cu

păr

mlădios,

aurit,

!i4
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pe 11meri leit:
ieşi,

Fată din Piatră.
te vază-o dată
scumpul tău ursit:
că.ci iată-l sosit!•>
să.

Ca un vis, ca o părere, se cohbrî de· pe st încă, mtndra
ca o trestioară, cu părul de aur,
C1l ochi de balaur, ruptă din soare, întocmai ca Ileana Cosîl)Zeana. De frumoasă ce era, de albă ce s-arăta, la soare
ptfteai căta, iar la dînsa ba! Cine-i vedea mersul, cine-i zărea
chipul, cine-i auzea glasul, nu putea să o privească şi să nu o
îndrăgească, nu putea să o auză şi să nu i se încrează.
Cu zîmbet g_ingaş pe guriţă, cu ochi galeşi şi pătrunză
tori, venea mîndra cam descinsă, păşind uşor şi legănat
prin iarba moale şi deasă a pajiştei. Ea se opri dinaintea
voinicului şi, arătîndu-i între degeţele, un bob mărunţe I
de mărgăritar alb, curat şi luminat ca laptele la mulsoare,
ca floarea crinului la soare, ca dragostile de fată-mare, ea,
cu viers dulce femeiesc, care mai lesne decît săgeata stră
punge inima voinicului, îi grăi, rîzînd, aşa:
albă fată, naltă, mlădioasă

tDa-ţi-1-aş şi

nu l-aş da,
tem îl vei uita
cînd la vînat te tot plimbi ! Ba l-aş da, de vrei să-l schimbi
cu piatra zamfirului,
limpezimea cerului,
cu piatra zmarandului.
că.

mă

verdeaţa pămîn.tului,

cu piatra rul>inului,
colcotirea sîngelui.,,

Feciorul <!e în,părat rămăsese uimit Cd. ;linai11tea unei
n~U(:iri încîntătoare. Nu ~tia bine claca ,ste deştept sau
daca visează. Nu-i venea să dea crezămînt nici vederilor,
nici auzalui; şi cu toate acestea, zîna ce-i sta în fată ii
privea cu ochi fermecători, aruncînd prin tot trupu-i, 'cînd
aburi fierbinţi, cînd fiori de gheaţă; vorba ei îi răsuna pini
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https://biblioteca-digitala.ro

în suflet, dulce şi înduplecătoare. Pe cînd ca căta la <linsul
zîmbea, lui i se nftlncea pare că cîmpul înflorise şi cerul
se luminase, iar cînd ca deschise gura ca să-i vorbească, pentru dînsnl, munţii răsunară, apele se turburară, brazii se
scuturară, codrii se treziră, frunzile şoptiră, stelele sclipiră
şi în loc se opriră. Atunci viaţa, să i-o fi cerut dînsa, gata
şt bucuros era el să i-o dea, numai ca mereu să poată privi
la ca, numai ca în veci să o poată auzi.
·
Degrabă scoase din sîn cîteşitrek nestematele fermecate,
care pînă atunci fusese şi toată puterea şi toată bucuria lui
şi, fără să se mai gîndească, fără să se îndoiască, k- aruncă
cn mulţumirc în poala drăgălaşei copile. Buzelc ci fragcdc
şi rumeioare se răsfoiră într-un rîs dC' nebunatică bucurie,
şi apucînd margăritarul între dinţii ei albi şi mărunţi ca ~i
bobul nestemat, îl puse binişor pe buzele voinicului, într-un
dulce şi lung sărutat.
Atunci umbrele călduroase şi bălsămite ak nopţii dc
vară ascunseră în negură şi în tăcere pe fericiţii miri; singură
porumbiţa cca albă îi desmicrda prin întuneric, cînd cu vcSC' lC' cîntări, cînd cn blîndP ,·ăietări ; dar cînd răsăriră wrik,
dcodatft cn florile, porumbiţa amăgitoarC' şi la dragosti
îndemnătoare, peste ţări şi peste mări zbnrasC', prin Yăzdnlt
se dcpftrtase, fugind ca să nn mai vie, şi luînd cn sine, în
vecie, scumpul, feciorescul dar, bobul alb de mărgăritar.
Zile şi nopţi, luni şi săptămîni trecură. Feciorul df' împărat şi Fata din piatră trăiau înstrăinaţi de lume, singurisingurci, C'l numai cn dînsa, ea numai cu el, şi altft grijă nu
purtau, alttt plttcere nu gustau <lecit ale dragostelor lor.
Cercuind lumea întreagă în poieniţa înflorită şi cu frnnzari
acoperită de sub Pietrele Fetei, voinicul năpustise codrii.
urîse i;i;hîm~ilc vietci sale de mai nainte. Vînătoarea era
uitată; inima lui s'e scălda acum toată în desmierdări nouă
şi necumpătate. Pasări, fiare şi lighioane trăiau de e I oropsite;
toate se înstrăinase si sl· lepădase de al lor ;i;burdalnic
stăpîn; nici una nu-1 n~ai cunoştea, nici una nu-l mai asculta;
dar nici lui, nesocotitul, de ele nu-i mai păsa. Arcul şi
săgeţile, ghioaga şi praştia stau aruncate la pămînt; rngina
şi putregaiul se lipi~ de C'lc şi le rodeau puterea. Aşa, Feciorul elf' împărat, -1.1itînd vitejia vînătorească, uitînd şi
şi
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casa părintească, şedea ziua şi noaptea lungit moale pe
covoare şi cu capul în poala copilei, se uita cu ochii în ochii
ei, îi sorbea suflarea dupe guriţă şi-i cerea mereu să-l dcsmicr<lc cu cînticcle ci .
• Cîntă-ţi, mîndro, cînticul,
că mi-e drag ca sufletul
Cîntă, scumpul meu odor!
Ici cu tine aş vrea să mor!•>

Dar muierea tot muiere! Dă-i ce-ti cere, că o să. te certe
de ce i l-ai dat. Cu încetul cu încetul, începu fata a lua
seama că sufletul voinicului se înmuiase la dogoreala dragostelor femeieşti; acum îi părea rău şi-i venea ciudă d't
iubitul ei nu mai era ca mai nainte, vitcjelul plaiurilor,
căruia lumea îi zicea cu laudă: Feciorul de împărat, cel cu
noroc la vînat ! În zadar îi cîntaea, cu viers dulce femeiesc
mîndru cîotic haiducesc; în zadar îl ruga să se trezească din
traiul lînged şi trîndav în care îl cufundase viaţa de iubire;
în zadar îl tot îndemna ca să iasă cu dînsa din pustietate, ca
s-o ducă să vază lumea. El în braţe o strîngea, dulce mi şi-o
desmierda, şi aşa îi tot vorbea:
(,Facă lumea cc va face
noi trăim aci în pace,
eum n-e drag şi cum ne place!
Zică lumea cc va zice;
fericirea el~ aice
tot nu poate să ne-o strice I
Spunft lumea cc-o voi,
noi aci cit vom trăi
fără griji ne vom iubi.+

Dar uritul, urîtul cel pocit, boala cea fără de crezămînt,
care din plăceri trezite încolţeşte, sufletul îl amărăşte, cu
doruri se hrăneşte şi la noi plăceri rîvneşte, urîtul cel urgisit,
care usucă şi topeşte, mereu şi necurmat tn inima copilei
se prefira şi pe fiece zi mai adînc o pătrundea, în ea zilnic
sc-ncuiba, mai amarnic o rodea. Feciorul de împărat vedea
şi simţea toate; dar leac şieşi nu-şi ştia găsi. Fata umbla
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mai adesea razna prin păduri şi prin livezi, cu fruntea îno-rată, cu fata lăcrimată, si cînd se întorcea la soţul ei şi-l găsea
văitîndu-ş'i triştea, lungit sub tulpina brazilor, ea îi zicea
plîngînd şi suspinînd:
"Scoală. dragă, scoală,

frate !
nn mai tot zăcea pe spate,
că mi-am urît zilele,
mutind căpătîîele,
cind la cap. cînd la picioare,
cind la umbră, cînd la soare.•
,,Of! dragă, iubita mea!
nu pot. nu pot, chiar d-aş vrea:
boala mea nici că s-o duce
pin 'ce tu nu mi-i aduce
mură-albastră

sloi de
,,Of!

şi

gheaţă-n

amară,

miez de

vară.•

dragă,

iubitul meu!
Dumnezeu!
cu toţi munţii i-am călcat,
mură-albastră n-am aflat,
sloi de glleaţă n-am găsit,

ajuta-ţi-ar

că pămîntu-i încălzit.~
,,Fetişoară

din

Buzău,

mură-albastră-i

ochiul tău,
care mă ucide rău ;
sloi de gheaţă netopită
e chiar inima-ţi răcită
~i de mine deslipită .•

Cînd ajunge inima să fie sleită de dragoste, apoi curînd
piere şi mila. Fata din piatră, sătulă şi de pustiul munţilor
şi de iubirea singuratică, visa acum noaptea şi se gîndea
ziuliţa întreagă, la locuri desfătate şi pline de lume, la oraşe
cu zgomot, cu petreceri şi cu veselii, la cetăţi unde toţi să
cate la dînsa cu dor şi cu drag, şi dînsa cu rnîndrie la toţi
să se arate frumoasă şi împodobită în haine trufaşe şi în
pietre nestemate. Destul, destul îşi închisese ea tinereţele
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în depărtări, de lume înstrăinată; destul gustase plăcerea
iubirilor tăinuite. Acum inima-i zbura ca fluturele, dupe
lumină; sufletul ci cerea zgomotul veseliilor, strălucirea
averilor, vîlva trufiilor. Astfel de dorinte îi frămîntau mereu minţile' şi ştim cu toţii că ce se naşte în cap de muiere'
într-însul neistovit nu piere.
Într-o dimineaţă, cînd Feciorul de împărat se trez.i din
somn, îngreuiat de lingoare şi de inimă-rea, Fata din piatră
pierise de lingă <linsul. O aşteptă să vie la amiazi, o aş
teptă să vie scară; dar umbra molifzilor se aşternu încetinel
d-a lungul pajiştei, scăzu şi crescu iarăşi, dovedind scurgerea
vremii, şi nimeni, nimeni nu veni ...
Atunci pricepu dînsul că copila a fugit şi în păduri l-a
năpustit; atunci văzu bine că puica a zburat, s-a dus, şi
pe <linsul l-a răpus. Atunci înlăuntrul lui se făcu adînc întuneric; în piept inima-i zdrobită se încolăcea ca crîmpeic
trunchiate de şarpe veninos. Ziua, la soare, el se frămînta în
durere; noaptea, la stele, <lin ochi îi picura izvor de plînsoarc, şi la tot ceasul, noaptea ca şi ziua, ziua ca şi noaptea,
'lg_lasul lui duios răsuna prin codri: <<Doamnă a inimei mek,
stăpînă a acestor locuri! de ce m-ai părăsit? Unde te-ai dus?
Ah, unde? ... »1

Îsi aducea aminte d-ale ei dalbe frumuseti, d-ale ei
dulci cîntări, de zilele fericite pc cînd glasul 'munţilor şi
al apelor răspundea cu vesel susur la glasul copilei, pe cînd ea
umbla legănîndu-se, gingaşă şi uşoară, pe verdeaţa livezilor,
pe cînd ea, tremurînd, scutura de pe cosiţele-i bălaie, zăpada
mai puţin albă <lecit pieliţa ei. Atunci inima lui, cu suspine,
întreba în zadar pc codrii şi pe stînci: << Unde şi în ce ţară va
mai fi acea mîndră floare, acea drăgăstoasă româncă, cu faţa
albă ca crinul, cu glas încîntător de zînă? ... Numai rîul
acuma, numai apele, cînd se clătesc, răspund cu v .iiet la
gemete Ie mele ... Ah ! unde mai sunt, stăpîna ffi('a dorită, ah,
unde mai sunt chiar şi viscolile de odinioară! >> 2
Dar toată jalea lui era în deşert; ce a fost verde s-a
uscat, cc a-nflorit s-a scuturat. Într-acele plaiuri, în care
el găsise mai întîi mulţumirea, vînînd şi prinzînd cu nepăsare paseri de pre cer şi fiare de pre părnînt, în acele dum119
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hrăvi unde apoi îşi aflase fericirea la sînul drăgălaşei
fecioare, acum totul era veşted, totul era ofilit, totul se îmhrăcase într-un giulgiu de ger şi de întristare. El cercă să.
rădice de la pămînt arcul şi săgeţile, ghioaga şi praştia;dar
armele f>rau ruginite, putncle-i erau slăbite, ochiul vedea
turbure la ţintă, braţu-i nu mai ştia să nimerească ţălu l.
Deodată cu nestematele pierduse şi farmecul lor puternic;
Fata din piatrrt le luase cu dînsa ca să facă cu ele cercei şi
ghiordane; iar ci, sărmanul, el îşi aduct>a atunci aminte,
ctt dor şi cu jale, despre locul unde <sP:>· născuse, despre
căminul unde crescuse, despre măicuţa dulce care pc sinul
ei îl legănase, despre toate bunurile, toate averile şi toak
mulţumirile pc care le pierduse. El se îngrozea văzîndu-sP
ajuns a rătăci, ca un suflet călător şi fără tărie, prin locaşele
s:tlbaticc ale fiarelor, a cerea prin codrii şi prin pustii nă
luca fericirilor, şi inima-i sîngera, răsipită în tîrzii şi zadarnice căinţe.a

Cîti altii pc lume îsi văd ca dînsul, vîrtutea si norocul
spulb~·ratc' prin nesocot'inţa lor! Cîn<l c omul tînăr, d nu
:;-tic, biet, s~i preţuiască bunurile cu care pronia cerească,
mumă darnică şi iubitoare, l-a înzestrat. Se îmbatrt de wselia
_iuncţci, de farmecul frumuseţilor, de plăceri trecătoare, dezburdări amăgitoare, şi, daca într-acea beţie îşi pierdP sau
îşi rttsipC'şte ncstematdc odoare cu care îl împărtăşise soarta, curîn<l, curînd în urmtt, îl ajunge şi ceasul amarnic al
ci"'tinţ<'i ; ş-apoi, dupe dînsu I, se cască, întunecos şi rece,
tăcutul, pustiul mormînt !

<<Aşa! vft veştejiţi voi toate, plăpînde flori ale vicţei,
tinereţi, iubire, plăceri, trecătoare frumuseţi, - frumuseţe,
clar din cer pe care ecrul pizmaş îndată ni-l răpeşte, - în

gnbft vft ofiliţi şi pieriţi toate, daca printre voi doară nu se
prefir:'i. vreun fulger cn arsură, vreun fior de nemurire!
Cată cu un ochi de mil:t la cca tinerime ele rînd care, în
toiul frumuseţilor trăieşte în dcsmierdări şi-n d~sfătări se
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îmbată ... Cînd va goli pînă la fund paharul cu-ncîntări Ic, cc
o să se mai aleagă dintr-însa? Cine o să mai ştie de ea? ...
Groapa, care o aşteapHi, o va-nghiţi întreagă. Tăcerea de
,·cei o să stingă dupc lume, cu a ei fiinţă, ş-ale ci sterpe
i ubiri."t

.................................................
Lacrămilc de căintă si duioasele cugetări ale Feciorului
de împărat, cel cc fusc~e odinioară norocos la vînat, mă
pornise şi pc mine pc triste gînduri ; îmi veneau acum
unul dupe altul aminte atîtea falnice visuri ale juneţei
melc, care, împreună cu anii cei răpezi, s-au nimicit în
zadarnicul deşert... căci răpezi, vai ! răpezi se strecoară
•• I
anu
....

Ehcu, fugaccs, Postume, Postume
Labnntnr anni.
. ........... 6

Dar era noapte în toati:'t puterea cinel începură să ne
salute lătrătorii din satul Bisoca. În bătătura casei arcndăsesti ardea un foc marc; descălecai la flăcăraia trosnitoare
a br~zilor, şi domnul Sterie arendaşul ne ieşi cu plin înainte.
într-o mînă ţinea o botă cu păstrovi vii, proaspeţi şi zglobii,
pescuiţi în părîul spumegos de sub poala umbrită a Pietrelor Fetei; în cealaltă purta o cuşcă cu iepuraşi de casă,
plocoane trămise de stariţul unui schit vecin, carC'le hră
neşte şi prăseşte în curtea mănăstirii . d-aldc aşa arzoi şi
spornic vînat, rar în ţarft la noi şi botezat in Codicele civil,
art. 468, cu numele poznaş de Lapinii ţinuţi pc Ungă casii,
iar în Diclionariu/.u limbei 1·omane, clabotatu ca proiectu.
dupo insarcinarea data de Societatea Academica Romana,
pagina 991, cu aceea, tot aşa diothcată şi puţin românească,
de: <<C11m'.cule sau cunicle, specia de animali, d'in gcnulu
1·ep11relui, forte asseminc cu fr.p1,rele, si de acea-a numitu
pre a )ocurea si iepure de casa, franccscc lapin >>6 •
Aş dori să aflu care sunt locurile unde, vorbindu-se
neaoş româneşte, se mai zice şi altfel, bunăoară, - cinel,
cinel, pus-ai degetul pe .el? - cmzicllt şi laph1.
12l
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D-aşa

lătinie

dobitocească.,

d-aşa păcălitoare franţuzească

unul Domnul
limba noastră

să ferească
părintească

I

Dar domnul Sterie, din tindă, ne pofteşte Ia mîncare.
Drumul, basmul şi gîndurile melancolice m-au secat Ia stomac; mă grăbesc dar a intra în casă, unde ne aşteaptă
masa, care de mult stă întinsă,
Fiindcă tu însă n-ai fost poftit împreună cu mine, te
las afară şi, drept mîngîiere, îţi trămit de departe, ca hrană
intelectuală, bună de rumegat, această poveste încurcată,
însoţind-o cu o prietenească salutare ... cam slabă şi searbădă mîncare !...
Dar
Căci

să fie cu iertare,
suntem la vînătoare !

Post-scriptum. - Nu mă iartă conştiinţa ca să nu indreptez o eroare cc s-a strecurat în paginele de mai sus.
Am zis că la noi guvernul nu s-a ocupat niciodată de a regula vînătoarea. M-am înşelat. Răposatul C. Negruzzi,
carele nu a fost numai un scriitor plin de talent, de spirit
si de inimă, ci a mai fost si directore al Oficiului de Statistică din Moldova, ne dă în scrierile sale următoarea notă
plină de interes şi sprijinită pe calcule nediscutabiJe:
«De la 26 ianuarie 1841 pînă la sfîrşitul lui decemvrie.
1845 s-au ucis, clupe cataloagele Vistieriei, aceşti lupi:

In anul
"

1841 .. . . . . • .. .. • • .. • 113 lupi mari
1842 . . . . . . . . . . . . • • . • 198 idem
1843 .. .. .. • . .. . . .. . • 318 idem •••• 59 pui

1844 ................
1845 • . .. .. .. .. • • • .. •

340 idem .... 111 idem
261 idem •.•. 101 idem
1.230 lupi mari, 271 pui
Total 1.501,

şi

s-a

plătit

din Vistierie 18. 450 Iei pentru 1. 230 lupi mari
ln total 20. 482½ lei.
vedem acum folosul acestei legiuiri.

şi 2. 032½ lei pentru 271 pui.
Să
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S1 închipuim că fiecare lup era să mănînce pe an cite
12 oi. Pare-mi-se că sunt destul de moderat. Care e lupul ce
s-ar mulţumi cu o oaie pe lună? În cinci ani vine de lup
60 de oi, care pentru 1.501 lupi face 90.060 oi. Socotin<l.
acum oaia cite 20 lei, face 1.801.200 lei, din care scăzînd
20.482½lei, preţul capetelor a 1.501 lupi, rămîne folos
1.780.717½ lei.»
Tot cu această ocaziune, autorul Păcatelor tineretilor
mai povesteşte şi o istorioară pc care am socotit că n~ va
strica să o transcriu aci, _căci ea va fi ca păhăruşul de Fine
Champagne1 , dupe un prînz îndesat şi anevoie de mistuit,~
r-udis indigestaque moles ! 8
lată cc scria Negruzzi în luna fevruarie 1846:
<' Viu de la vînătoare, prietene, unde am împuşcat un
Dă-mi voie deci să-ţi vorbesc despre el.
Toată lumea cu11oaşte lupul, fiara asta carnivoră şi nesă 4
ţioasă, duşmanul păstorilor şi groaza oilor. Din vremea regelui Edgard9 , la anul 966, lupii n-au mai văzut pămîntul
Engliterei; şi cînd, din toate staturile Europei, erau pros
crişi, numai în Moldova, - sunt acum cinci ani - vieţuiau

lup.

4

ca în sinul unei republice, incit era o blafoslovenie cum
lupii şi jidanii creşteau şi se înmulţeau! nsă la 1841,
Ministerul Trebilor Dinlăuntru făcu o legiuire prin care se
puse preţ capului de lup. Ţăranii începură a-i ucide, păstorii
a fi mai liniştiţi, şi oile a dormi mai fără grijă.
Spun, - nu ştiu de e aşa, - că lupii, văzînd osînda ce
li se pregăteşte, au ales o deputaţie dintre ci, care, viind în
capitală, şi-a tocmit un vechil ca să le apere dreptul ce-şi
închipuiau că au. Acesta le-a făcut o jalbă lungă şi lată, în
care dovedea tetragoniceşte că, de la descălicarea lui Dragoş10, lupii au trăit în bună pace în ţară, că n-a mai făcut
nimeni sprajcă ca să vadă cite oi s-au mîncat; că de vreme ce
lupii sunt lăsaţi ci să mănînce oi, şi oile ca să fie mîncate de
lupi, apoi, dupe toate formele, legile şi obiceiul părnîntului.
lupii se cuvine a fi volnici să mănînce oi, ş.c.l., ş.c.l.
Ministrul Lupu Balş le întoarse jalba cu nadpis zicînd că
obiceiul pămîntului poate sluji de lege, cînd nu este vătămă
tor legei, şi numai a1J,Jnci li se va lua în băgare de seamă re123
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clamatia, cîn<l vor <la înscris de chezăsie că nu vor mai mînca
carne,' ci vor paşte troscot, ca niştc'dobitoacc ce sunt.
Deputaţii ieşiră cu coada între vine, gîndind la nedreptăţile oamenilor. Viind la gazdă şi simţind apetit, se puseră
la masă. Ospătarul le dete borş cu mici, cotlete de miel şi
friptură de miel.
- E, bine! - strigă unul din ci, -- mai zi-mi că este
dreptate în lumea asta. Oamenii mănîncă oi, şi noi s":'i nu
mîncăm?

-- Ha să mîncaţi, domnii mei, - Ic zise un june supleant
de proksor, - omul şi lupul sunt lăsaţi ca să mănînce carne;
dintii lor cei cînesti o dovedesc. Eu, cînd nu mănînc carne.
nu i)ot pronunţa ~ici cel dîntîi vers din Eneida:
Arma virumque cano 11 etc.

Din vorbă în vorbă, lupii spuseră viitorului filosof
scopul soliei lor şi neisprava cu care au ieşit de la ministm.
- Advocatul care l-aţi avut era un ignorant, Ic zise
acesta. Sunt sigur că nici rudimentele limbei latine, ale
limbci mume, nu le cunoştea. Sunt sigur că petiţia cc v-a
fitcnt era plină de barbarisme şi de solecisme, şi scrisă cu
slove ciriliane. Să vă fac cu o suplică cu litere latine, şi
veţi vedea cum voi face capot pre ministrul cu tot departamentul său.
Îndată le scrise o jalbă cu litere latine, care se mîntuia
prin acest calambu_r:
Lup te cheamă şi lup eşti,
Lupii dar cc prigoneşti?

Omonimul lor ministru le rupse jalba, zicînd că nu-i
plac poeţii şi că, cu toată cuscrenia cc ei arată că ar avea cu
dînsul, nu poate călca datoria postului său; prin urmare,
porunci unui comisar de poliţie să-i întirească din oraş.
Ajungînd la barieră, nenorocitele fiare îşi scuturară
praful de pe copite, şi, lăcrimînd, tinseră labele spre cer,

cuvîntînd acest blestem ............................... .

...... ...... . . . . .. .... . . . . . . . . . . . .. .. ... . . . . .. .. .....
.
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Aci autorul îşi precurmă povestea, necunoscînd, <lupe
cum SL~ vede, coprinsul blestemului bietelor fiare nedreptăţite. Dacă pc lîngă tot spiritul şi talentul ce el avea,
răposatul C. Ncgruzzi ar fi posedat şi darul proorociei, el
negreşit ar fi pus în gura lupilor un blestem d<' felul acesta!
<<Fă, Doamne, ca toţi aceia cari au gînduri rele asupra
noastră să fie osîndiţi, spre pedeapsa lor, a citi dintr-un
capăt pînă-ntr-altul toată Prec1tvîntarca la Alanuafol Vînă
lomfoi românesc; dar totdeodată opreşte-i, Doamne, de a se
folosi cîtuşi de puţin de învăţăturile coprinse chiar în corpul
llfam1al1tl11i, căci fără de această a ta părintească ocrotire, va
fi de acum înainte vai şi am.ar de neamul lupesc, în ţara binecuvîntată a românilor, unde, de la descălicătoare,blajina
localnică stăpînirc ne-a îngăduit să trăim ca în sinul lui
Avram, fără de a ne mai sastisi cu statistice iscodiri!
Amin!•>
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'f'B l'A0-K l'N.f;l.rl:.lTIKO~

Această •divagaţie amabilă în jurul ideii de
~mozaic de citate erudite ... de numeroase analize de
opere plastice şi muzicale, printre care se amestecă amintirile pcrs:)nale ale omului iubitor de natură, de viaţă populară, de toate
dc$fătările vieţii, ale unui temperament sociabil şi jovial 1)3, ,
opera de maturitate şi cea mai reprezentativă a lui Alexan<iru :
Od'Jbcscu, care, d•1pă cum remarcă Tudor Vianu, îl situează, ln
cultura univer„ală, în aceeaşi <1serie ~ cu umanişti de tipul !ni
Lorenzo d·~ :\Icdicis, Rabelais şi Anatole France, a fost scrisă
acum nouăzeci şi şase de ani, în primăvara anului 1874, - •subt
aburoasele sărutări ale soarelui de aprilie,,, --- terminată la inc,,putul lui mai, - ~7 mai 1874 ,,, - şi tipărită în luna ium,~ a
aceluiaşi an, în Tipografia Statului, din Bucureşti, ,:u titlul:
tJ'E1>00-zwr,yo:TLX~ - Epistolă scrisă cu gînd să fie precuvint;<re
b cartea Jlanwzlul Vină 1orului 3 • În primăvara anului următor,
Mihai Eminescu, asociind, într-o recenzie, arta lui Odobescu artei
mozaicarului, remarca ,,erudiţia,, autorului, stilul epistolar aJ
eseului, care dă frazei fluiditatea conversaţiei -- ~lipsesc.. ;.{ritvînătoare o1 ,

1 G. Că!inescu, Istoria literaturii rnmâ11e de l" ,,ngm, Pinii
-fn prezent. Bucureşti, FunJaţia pentru literatnrt~ ,;;1 •• n,1,

1941, pag. 307.
2 Vezi, invollalacesteiediţii, pag. 73-74
3 ,lfa,mafol vi-11ăton,lui, al lui t..:on„tantin C. Ctlr.nes,;u
( 1830-1900). conţinîud, în trei plrţi, relaţii istorice şi tehnice
.,despre puşcl ~. ,despre ciine ·> şi ,,despre vinat t, precedate de •>
introducere savantă, cu referiri la autori clasici şi cu ,,o grindină.
de citaţiuni latine~. care, parc-se, i-a oferit lui Odobescu pretextul
,,prccuvîntării ~ sale (vezi cap. al IV-iea al Falşului tractat Je
.Ji11ii.torie), a fost tipărit prima oară în acelaşi an cn 'l~e1Jl)'l.l"J'l 17'1"eTLX0.; şi in aceeaşi tipografie.
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mădirile de abstracţii, perioadele încărcate cu propoziţii subordinate ... relaţiile logice ale cugetărilor se cunosc mai mult din
cuprinsul propoziţiilor decît din forma gramaticală a combinării
lor,1, - frumuseţea şi caracterul popular al expresiei: <<limba e
curată şi are farmecul noutăţii. <Autorul foloseşte> o mulţime
cic cuvinte şi forme idiomatice, pînă acum scrise puţin, sau defel,
clar a căror origine întăritoare este limba poporului nostru. 1>1
A doua şi ultima ediţie integrală 2 , tipărită în timpul vieţii
scriitorului, apare în volumul al III-iea al culegerii Scrieri literare
şi istorice ale lui A. I. Odobescu. Bucureşti,. Editura librăriei
Socec & Comp., 1887, pag. 1-219.

Precuvîntare
1. (gr.) Citeşte: Pseudo-cynegeticos.

I
1. Difficiles nugae (lat.) - Nimicuri anevoioase, <<glume
nevoiaşe». Acest motto, împrumutat de Odobescu dintr-o epigramă
a poetului latin :\Iartial (43-104), pe care o citează şi cu alt prilej 8 •
,,vrea să sugereze lipsa lui de pretenţii, dar şi truda cercetării.
! pe care modestia şi bunul lui gust preferă s-o ascundăt•.

2. Quinlus Horatius Flaccus (65-8 î.e.n.) - ilustru liric
latin, unul din cei mai de seamă poeţi ai antichităţii. Opera
lai se compune din Satire, Epode, (satire lirice), Ode şi Epistole,
în care un loc aparte îl ocupă Epistola căire Pisoni sau Arta poetică.
Horaţiu este, de asemenea, autorul unui Cîntec see1'1ar, imn
religios intru slava împăratului Octavianus Augustus.
1

E<minescu>, 'Y~o-x.UVl)~nxo~ de A. I. Odobescu. Bucu1874, un volum 8°, în Convorbiri literare, <laşi>, IX,
nr. 1, 1 aprilie 1875, pag. 24.
2 ln 1885 a apărut în colecţia <,Bib-lioteca naţională,>,publi
cată de Editura.. librăriei S. Samitca, din Craiova, 1lil fragment
din Pseud.o-cynegeticos (cap. al X-lea şi o parte din cap. al Xi-lea),
sub titlul Basm vtnătoresc. BasmuJ feciorului d8 iJNjHwat Ql elf
noroc la i:tnat.
3 Vezi, mai departe, sub cap. al IX-lea, nota 33.
6 Tudor Vianu, op. cit., pag. 72.
reşti,
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3. Horatii Ars poetica, v. 343-344:
Toată

aprobarea o

capătă

acela care

întruneşte

folosul

c11

plăceni:i,

Desfătînd pe

cititor

şi

instruindu-l

totdeodată.

(n. Od.J

4. I. V. Socec (1830-1896) - vestit editor şi librar bucua ţinut, din 1856 pini la moarte, «librărie şi papetărie•
la parterul unei case cu un singur etaj, clădită pe «Podul Mogoşoaiei, 'l» (azi, Calea Victoriei, nr. 13).
reştean;

5. Sosii - librari romani menţionaţi în opera lui
(în Arta poetică, v. 345, şi în Epistole, I, XX, v. 2).

Horaţiu,

6. Horatiî Ars poetica, v. 345-346:
Acea carte produce bani lui Socec; ca trece şi peste mări
Şi prelungeşte în secoli îndelungaţi numele vestit al scriitorului.
(n. Od.)
7. Xavier de llfaistre - scriitor francez, născut în 1763, la
Chambery, mort în 1825, la Petersburg, în Rusia ţaristă, und.e
s-a refugiat după proclamarea Republicii Franceze (1792), pe
care, arist.ocrat şi monarhist fiind, a refuzat s-o servească. Cea
mai cunoscută carte a sa, Voyage autoitr de ma chambYe (fr., Călii
toYie in jurul cameYei mele}, scrisă în 1794, îşi datoreşte celebritatea originalului dialog pe care scriitorul îl lntreţine cu presupusul
său cititor, făcînd, cu discret umor, «inventa.ruh amintirilor şi
impresiilor legate de obiectele din o<laia în caro la bete, «trupul~.
cum zice Odobescu, zace, suferind şi absent, in pat.

8. Nimrod, sau NemiYod - personaj legendar al cirui nume
se tntilneşte în Biblie, cu epitetul «vînător vestit înaintea Domnului Dumnezeu~ (Întîia carte a lui Moise, cap. 10. vers. 9). :Nimro.l
a fost, după. legenda biblică, stăpînitor tiranic peste Babilon (unde
a construit vestitul turn), peste Semaar şi peste Asur (Aşşur - Asiria).
9. ~Sfîntul Hubert, fiu al ducelui de Acvitania, şi apoi epi:icop de ;.\laestricht < şi de Liegc>, pare a fi trăit între anii G5!i
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şi 73{h;
departe,

mcnţioneaz;\,

şi

într-o notă ulterioară, Odobescu. Vezi, mai
not,1 9 de sub cap. al IV-iea.

10. A1'Cadia - n·giune muntoasă, situat/I. în centrul peninsulei ,
elene Pcloponcs (azi l\loreea), locuită de vlnători şi păstori viteji;
în imaginaţia pocticfl a antichităţii ~i. apoi, a evului mediu,
leagăn al vieţii patriarhale şi al idilei bucolice.
11. Et in A1·cadia ego! (lat., Şi eu am trăit în A1·cadial)
_ epigraf celebru al unui tahlott ,Ie pictorul francez Nicolas
Poussin (1594- 1665). Arca dia fiind ţinutul simbolic al vieţii
patriarhale, epigraful Et in Arcadia ego! exprimă regretul după
frumoasele timpuri de altiidată.
12. Aluziune la circiuma unchiaşului poreclit Dor~1\Iănm,t,
împrejurul căria s-a întemeiat un sat: acolo trăgeau mai adesea vînătorii din Bărăgan (n. Od.).

13. Dante Alighieri - ve;,:i, în volumul Iâ.1 acestei ediţii.- sub
titlul Cîtc·ua ore la Snar;oi·, cap. 1 - Pînă la 11uiruistire, nota 15.
14. Fmncesca da Rimini - giugaşă fiică a seniorului Guido
Novello da Potenta, din Ravenna. Căsătorită, fără ~oia ei, cu
seniorul Gianciotto l\falatesta din Rimini, bărbat infirm şi urît,
Francesca· sc-nclrăgosti de preafrnmosu-i cumnat, Paolo l\falatcsta.
Surprinşi cinel tocmai, înfioraţi, se sărutau, cei doi îndrăgostiţi
fură ucişi deodată şi cu aceeaşi spadă de dizgraţiosul Gianciotto.
Aceastr1 tragică poveste de dragoste i-a inspirat <,divinului>) Dante
Alighieri unul din cele mai frumoase episoade din Divi11a. Conimcdia 1 •
15. Dante, Dfrina Commedia, l'Jnfenw, Cant<o> V, <v,
46-49>:
Şi precum cocorii merg cîntînd ale lor doine,
Făcînd

prin aer din sine lungi şire,
viind, trăgînd vaiete,
Umure purtate de pomenita suflare.
Aşa văzui

(n. Od.)
1 \·ni: Dante Alighicri. {Jivina Comedie, Infernul .În române~te de GC'orge Coşbuc .. Studiu introductiv şi note de Alexandru
Balaci. Bucureşti. Editura de Stal pentru literatură şi artă, 1954,
pag. 86-87.
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16. Jidovitl rătăcitoy - personaj al unei legende orientale,.
sortit năpastei de a nu muri niciodată. şi de-a rătăci în VP-ci.
17. Eliad 1 zice in

Zburătorul său:

Dar cîmpul şi argeaua săteanul oboseşte,
dup-o cină scurtă. şi somnul a sosit,
(n. Od.)

Şi

18. Nikolai Vasilievici Gogol (1809-1852) -· scriitor realist rus, autor al celebrelor povestiri Serile în c1Uunul de lfngă
Dikanka, Cum saa certat Ivan lvanovici cu Ivan Nichijorovici,
Nasul, .Mantaua, PoYtretul etc., al poemului Suflete moarte - satiră
la adresa societăţii iobăgiste ruse, - al epopeii istorice Tatas
Bulba. şi al comediilor Revizorul şi Căsătoria.
19. 'Jepmb 6aC?J saabMu cmenu, 1'a1'1> Obl, xopowu! este o admirabilă descriere a vieţci ca.iacilor zaporojeni, cari au jucat un aşa marc rol în istoria ţărilor
române, sub domniile strălucite a lui Matei Basarab în Tam. Românească şi a lui Vasile Lupu, in l\loldova 2 (n. Od.).

Romanţul TaYas B1,lba.

20. La Fontaine, Les animaux tnalades de la p,:st~ 3 :
Păpindu-i, le-ai făcut, stăpine, multă onoar,~ !
(n

Od.)

1 Ion Ileliade (sau Eliade) Riiiulesrn (1802 - 1872) -- profesor, scriitor, filosof şi publicist, a dus o intensă activitate în
sensul idealurilor progresiste, cditînd primul ziar clin 'fara Românească, CuYierul romdnesc (1829), - prima revistă literară,
- Citrierul de ambe sexe (1825), - publicînd o fundamentală
Gramatică ,-omânească (1828), iniţiind .biblioteci,> . - colecţii
populare - ( ~Biblioteca universală_~. •Biblioteca. portativă~).
traducînd o sumedenie de cărţi din literatura universală (îndeosebi
clasici şi romantici francezi, italieni şi englezi), scriind lucrări
de iniţiere prozodică şi studii filosofice.
a Vezi, în volumu II al acestei ediţii, sub titlul Cîteva. •>re: la S11c1gov, cap. a lI-lea - lndoieli asupra ctitoriii, nota 34, ,;;i cap. a.I
Ul-lea- O Doamnă f'ea şi im Domn bun, notele 33 şi :i4,
8 (fr.) - Animalele bolnave de cfomă.
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Ironiile lui OdGbesel!' din. ultimile l'induri ale acestui capitol
în Petre Grădi.';lteanu (1841-1921), literat mediocru, care
desfigurase, în localizarea Rei,izonelui general (publicată. în Revista
Coittimporană, nr. 4, 5 şi 6 din 1'874) comedia lui Gogol Revizoml, şi în conservatorii din partida liberală. care, în toiul luptei
antiotomane a popoarelor slave din Balcani pentru emancipare
naţională., luptă sprijinită pe plan internaţional de marile puteri
europene şi în primul rrnd de Rusia, întreţineau, împotriva interesului politic al României de a se smulge de sub suzeranitatea
Porţii, o campanie ostilă Rusiei, recomandind, în locui alianţei
cu această mare putere vecină, potrivnică Imperiului Otoman,
obedienţa faţă de asupritorii de veacuri ai popoarelor balcanice
şi ai poporului' român. Împotriva acestei atitudini reacţionare,
antipatriotice, a taberii conservatoare, <•neutralisti'h şi fifootomană, atitudine care va ieşi mai pregnant în evidenţă în momentele
premergătoare izbucnirii războiului din 1877. Odobescu va lupta
cu condeiul în mină, publicînd• în paginile ziarului Românul al
lui C. A. Rosetti articolele: ~o cugetare politică.,) (9/21 fevruarie
- 16/28 fevruarie. 1877), Alianţa cu Rusia la caz de război (17
fevruarie/1 martie 1877} şi Convenţiunea de război cu Rusia (20
aprilie/2 mai 1877), în care va susţine netcsitatea obţinerii independenţei fără. compromisuri. prin război împotriva Imperiului
Otoman, şi ideea dreptului tuturor popoarelor din a.cea.,tă parte a
Europei la independenţă şi suveranitate naţională.
ţintesc

II
1. 24 de c11asuri ltJ Balta Albii, 7847, în Rom'ltnm literrwtl;
foaie periodică. Iaşi. 1855 (n. Od.).
Vezi i,i V. Alecsandri, Proză. Ediţie îngrijită şi stadiu introductiv de G. C. Nicolescu. <Bucureşti:>, Editura pentru literatură.. 1966. pag. m-187.

Inu-o

epistolă-jurnal. adresată din t!Ba.lta Albă, sa.tul
din Vale, miercuri.8 iulie 1847 ,>, mamei sale, Alexandru
Odobescu nota: «Luni. la 7 iulie~ colonelul Engel a. plecat la
Brăila. unde mă voi duce şi eu cu dtnsul. lunea cealaltă. După
obişnuita ba:ie. de· la 6 ceasuri. ne-am· întors. a.casă.; şi colonelul
s-a întors îndată; mi-a adus 0- puşcă. cu care ucid 1n fiecare zi

2.

Grădiştea
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mbii; pnn să le irigă, şi le m.încăm cn multă .poftă. Aş fi vrut
trimit şi ţie, dar păcat că nu se poate. Puşca asta e acum
pentru mine o distracţie foarte bună; merg foarte des la visat,
dar totdeauna .cu cite cineva. ~1
3. C. N.(lgr.uzz:i, 1n Aproditl Puri.ce (n. Od.).
Aprodiel Purice - <<anecdot istoric». publicat, prima oară,
la 1837, dezvoltă., - 1n versuri greoaie., lips.ite -de armonie şi suflu
epic, - o cwioacută legendă .din -colecţia O sanză :de ~uvintc a
crmiicar.u.lui :mold\>'W~an Ion Neculce.
să-ţi

4. Capşa - --cofet!rie, cafenea, braserie, .restaurant ·şi botei
de lux tn Bucureştii de altădată_, p~oprieta:t;e a lui-Grigore -Capşa
(1841-1902),. .adă.postite in ·wiohea clădi.re de J.a ris_pintiac.ăii
Victoriei ca strada Edgar -Quinet.

5. P4U

de ,gr.ives .(fr. )°: Pateu de sturz.

6. Hugues - restaurant -0e lux în Bucureş.tii secolului al
XIX-lea, pe Podul Mogoşoaiei (Calea Victoriei), peste drnm de
Teatrul Naţional, alături de «Grand Hotel Broft » (azi clădirea
restaurantului şi hotelului ~Continental>>).

7. Grives en caisse (fr .) : Sturzi in

coşuleţ.

8. Alexandru Odobescu a :fost ales 1<membru actnah, adică.
«activ», .al Societăţii Academice Române .(vezi,, mai departe,
.nota-~~ în şedinţa a XXXI-a, de joi, JO septembrie 1870, la
pi:gpnnema :istor.icului a:i:delean A. Papiu Ilarian (1828-1879).

9. Martial (cca. 40-104) - poet latin, originar din Spania
(Bilbilis), creatorul -epigramei moderne.
10. Martialis Epig,,atn<malrm>, XIII, 92.:
o.intre pasări, sturzul. - daca ,cineva m~ al~ge drept judicător, - iar dintre patrupede, cea mai dîlltii delica.teţă este
iepurele! (n. Od.).
11. Costache F{l/;IJ(J, {1800-1845) - poet şi dramaturg .. De pe
ami.a ini, cunoscută mai mult sub titlul FranJ-uzitsJe, a rămas o
1

N. Iorga, Alexandru Odobescu, în Oameni «wi 1111 fost, Bucupentru literatură şi artă, 1934, vol. I, pag. 56.

reşti, Fundaţia
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piesll. dn 3 acturh, Comoăia 1 t·remii, scrisă 1,tn anul ·1833. luna
lui aprilie~. - satiră la adresa <•preţioaSclor ~ franţuzite din micaburghezie bucureşteană. 2
12. 1cAmo14r sans fin" (fr., ~Dragoste fără sfîrşih). sau, cum
spune Elenca, una din eroinele <•comodiei ~ lui Costache Facca,
camur san fen ~ - <•Ah I mă şer, să-mi vezi mantela,mai suplim,mai lucru fen,
O dublură-nfricoşată şi faţă amur san fcn i,, este,. ne încredinţează editorul antologici Primii noştri dramaturgi,
simbolul comercial _al nuanţei unei culori la modă&.

13. Eliad a publicat în voi. < al> V dea·> (pag. 287...,;311) al
Biblfotecei portative (Bucureşti, 1860), puţinele fragmente de ~rieri
rămase de la Constantin Facca, carele a murit la 1845 (n. Od.).
Vezi, în volumul I al acestei ediţii, sub titlul Cttei•a ore la
Snagov, cap. al Ii-lea - l11doieli ampra clitoriii şi nota 36.
14. Horatii Epistol, I, XV. v. 39.:
•.••••... Zău, nu mă mir,
Zicea, dacă unii îşi mănîncă averea,
sturz gras
Nimic nu este mai bun.

deoarăce,

decit un
(n. Od.)

15. Marcus Teren(ius Varro (116-27 î.c.n.) - poet şi savant
latin, - 1,cel mai învăţat dintre romani, neobosit la carte precum
erau concetăţenii săi la arme~. îl caracterizează Odobescu în
Istoria a1·cheologiei, - ilnstru reprezentant al ştiinţei romane,
autor al mai multor studii monumentale despre cele mai vechi
obiceiuri religioase şi profane 1,ale lumii şi mai ales ale nemuritoarei sale patrii, ale Romei•> ( A 11tiq1titales rernm divinarum
humanarumque), despre limba latină ( De lingua latina), despre
agronomie (De 1'e rustica) şi altele, din care întîmplărilc vremurilor
au păstrat întreg doar tratatul de agronomic.

Comedia.
Vezi piesa lui C. Facca în: Primii noştri d,-amalu,·gi. Ediţie
îngrijită şi glosar de Al. Niculescu. Antologie, studiu introductiv
şi notE> biobibliografice de Florin Tornca. Bucureşti, Editura de
Stat pentru literatură şi artă, < colecţia> 1Scriitori români,;.,
1960, pag. 51-76.
1
1
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ro. ·v,a Salaria - unul din cele şapte mari drumuri ale Ita.
liei romane: Via Salaria începea de la Poarta Collina a cetăţui
Roma şi traversa Italia spre nord-est, pînă la Marea Adriatici.
17. Ţara Sabină - ţinut Io bazinul superior
vecinătatea nord-estică a vechiului Latium,
18. Tcr. Varronis De re n1stica, II, 5 (n.

al· Tibrului, in

Oă.).

19. Caii1s Plinius Secună11s (23 sau 24-79) - unul din cei
mai de seamă scriitori romani, autor al mai multor lucrări despre,
arta de-a arunca suliţa din călărire, despre războaiele dintre romani
şi triburile germanice, despre arta oratoriei, al unei istorii a
vremii salo şi, în fine, al unei monumentale istorii a naturii
(Nat111·ae /ris-toriamm sau llistoriae naturalis1 ) în 37 de cărţi,
· singura din lucrările lui care a ajuns pînă în zilele noastre.
20. Plinii Secundi 1/istor<iae> nat1wal<is>, IX, 25 (n. Oă.)
21. Georges Lo11is Leclen:, c~nte de B11Jfon - vezi, în volumul
I al acestei ediţii, sub titlul Cîteva oi-e la Snagov,~ cap, I - Pînă la
mănăstire, nota 7.
22. Horatii Epod.; II, v, 33-34:
Acaţă de nuiele laţuri
Momeli pentru sturzii

căscate,
mîncăcioşi.

(11. Od.)

23. Soîile comme ime grive (fr,): Beat ca un sturz.
24. Dantzig - numele german al portului polonez la Marea
Gdansk,

Baltică,

25. Austria de Jos (Unter-Osten-eicl1) - numele unei regiuni
muntoase, străbătută de Dunăre, la graniţa n•stie(1 a Austriei.
1 Cum citează Odobescu, după. ediţia Caius Plinius Sccundn!i
Historiae ,iaturali.s, libri XXXVII, cum indic. rerum ad. opt.
libr. fidem. emendatissime. Ed. currante C. H. Wcissii. Lipsiac,
1841, în 8°, ediţie pe care o avea în bibliotect, înctt din 1855 .
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26. Aceasd. delimitare politică între Polonia şi Austria,
ln'tt'-un moment în care aproape jumltate din Polonia dezmembr.a.tă. era încorporată. Imperiului Austro-Maghiar, merită, credem,
a fi reţinută .ca un indiciu despr~ caracterul democratic, paşoptist
al ideilor lui Odobescu 1n problema dreptul11i ·naţionalităţilor la
autodeterminare . 1
Cum nimic din ce aşterne pe hîrtie un scriitor ca Odobescu
nu este Jntîmplă.tor, ş.i cum, iarăşi, canavaua ideilor se -bănuieşte
sub flouea,euvintclor, nu putem să nu alăturăm implicaţiei politioe
menţiona.te,;rlnduriledin introducerea la articolul Cînticele popo,-ane in raport cu ţcwa, .istoria şi datinele românilor, publicat mai
tntii în Revis'ta .romiină pentru .ştiinţe., litere şi ar.te (186.Ll, in care
reproducînd elogiul entuziast făcut cîntecelor populare de «Demuritornl poet polonez Adam Miczkiewicz 9, conchide.: «Cuvintele
acestea ...• în care se simte dureroasa mîngîiere cc-şi crease poetul
exilat, cîntînd patria sa depărtată şi căzută, ne destăinuiesc
totdeodată şi una din cele mai solj_de virtuţi ale poeziei poporanc,
adică stăruinţa cu care .clnticele poporului, lipsite de toate mijloacele -de perpetuare ale literaturilor cultivate, se păstrează
necontenit, chiar în sinul naţiunilor bintuite de .soartă».
27. Aluzie la aşa-numita «afacere Strousberg•.• in ale cărei
ape murdari! era amestecată şi familia, pe atunci proaspăt domnitoJ.rc, H::,henzol1ern-Sigma:ringen. În 1868, statul burghezo-mosiercsc acordase b:mcheru1ui Stronsbcrg din Berlin o concesiune
pentru construirea liniei ferate Roman-Ploieşti-Bucureşti-Craio
va-Virciorova, ln condiţii financiare foarte grele: 270.000 lei km
şi 7 ,50% dobîndl anuală pentru capitalul investit. La 1 ianuarie
1871 Strousberg dădu faliment. Gu-vernul român retrăgînd conce.,innca, deţinătorii acţiunilor au creat o aşa-zisă Societate româna
a acţiona.Yilor dmnmlui-de-fier, căreia, în urma presiunilor lui
Bismark şi ale lui Carol 1, Sutul ttebui să-i plătească o dobindă

1

în

legătură

cu

această

chestiune, vezi

şi

articolul Idei

.esup"a progl'esului societăţii, publicat în: Ale,.<1.11drn Odobescu,
()pere voi. I. Te..-..:t critic şi variante de G. Pienescn. Note - Acad.
Tudor Viann şi V. Cîndea. <Bucureşti>, Edittira Academiei
Republicii Socialiste România, 1965. pag. 137 et sq.
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colonială. de 20.250 lei anual pentru fiecare km de Iinie.fernU
şi,

în 1872, un avans de 9.520.000 lei.

28. Societatea Academică. Română a fost instituită, prin decret, la 26 august 1867, şi s-a constituit, alegindu-şi organele
conducătoare, la 31 august 1867. La 25 martie 1879 Societatea
Academică Română şi-a schimbat. titulatura. în Academia Română.
Menţionăm că Societatea Academică deriva la rindu-i din
Societatea Literară Română, înfiinţată, prin decret, la 1 aprilie
1866.
29. Vocabulariul Jranceso-românesc, alcătuit de Petrache Poenaru (1799-1875), F. Aron (ţSOS-1887) şi G. Hihl, a apărut
în anul 184:t şi este primul de acest fel publicat în România.
30. Ironie, - prima din această scriere, dar nu şi ultima,_ - la
adresa academicienilor latinomani August Treboniu Laurian
(1810-188!) şi Ioan C. l\fassim (1825-1877), care, pină în 1874,
publicaseră <.dupo insarcinarca data. de Societatea Academica
Romana» primul volum (literele A-H) din absurdul Dic_tionariiili, limbei romane, elaboratu ,;a proiectu, îu care erau înregistrate
numai cuvintele de or.iginc latină, după ce, în 18-71, expurgascră.
lexicul românesc de ~vorbele straine~, grupîndu-le într-un. Glossarii, care co-frrinde vorbele d'in limb'a romana., straine prin originea
sau Jurm 'u; lorlt, ,umu şi celle dirnrigine incfuiosa, e ta boratu ca proiectu,
tot r>wpo- insarci:nareci· data de Societatea Academica Romana.
Tomll'l al- II-iea (literele I-Z) al Dictionariului lui Laurian
şi M-assim apare în 1876. Vezi mai departe. sub cap. al X-lea,
nota- 1-.

31. Maximilî1m Paul Emil Littr4 (1801-1881) - medic,
filolog şi filosof pozitivist francez, autor al unui monumcnlal
Dicţionar al limbii franceze ( Diction.naire de la langue franfaise),
apărut intre anii 1863- 1872.
32~ Martialis Epigram <maian>, IV. 66, v. 6:
Pădurile bătute

au dat sturzi

graşi.

(n. Od ..)

33. Pia11,U,ffl - nnmele unei.regiuni clin vechea. !talie, si:tuat:ă.
între Munţii Apenini şi Mai:ea.. Adriatică.. în:vooina.tă la aord: 4.:a
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Wm.bria, la vest cu

Ţara Sabină şi

la sud cu

Ţara

Vestinilor.

34. Martialis Epigram<maton>, IX, 55:
Da.ca

aş

avea sturzi

îngrăşaţi

cu

măsline

din Picenum

r

Dar acum [am numai] grauri buni de nimic ...
(n. Od.)

35. Plinii Ilistor<iae> 11atural<is>, X, 31 (n. Od.).
<:

36. Dante, Divina Commedia, l'Jnfemo, Cant<o> V, v,
40-45:
Şi precum graurii sunt purtaţi de ale lor aripe
Pe timpul rece, în stoluri largi şi pline,
Asa si acea suflare purta spiritele nenorocite~
ln~ac( încolo, în jos, în sus le mină;
Nici o speranţă. nn le mai mîngîic,
Nu doară. de repaos, ci de o mai mică pedeapsă,
(n, Od.)

"37,

Şved ia

- Suedia,

38. De vim et auditu (lat.): Pc

văzute şi

pe auzite.

39. :Mi-am luat seama, sau, - ca să zic mai adevărat, dupe cc am scris acestea, am aflat că grangorele este o pasăre galbenă şi mare cît mierla, care pe latineşte se cheamă oriolui galbula,
iar pe franţuze.5te loriot. Dar numele românesc al gustosulu·i
ortolan tot nu l-am aflat, ci, din contra, mai mult m-am încurcat
văztnd tn Muzeul de Istoric Naturală de la Academiei donă păsări
de mărime şi de formă cu totul diferite, purtind amtndouă nu-

-·--Academia -

1
Societatea Academică Română (vezi, mai
naintc, nota 28) - îşi avea sediul, la 1874„ cind scrie Odobescu
rîndurile de mai sus, într-o clădire situată între aripile Universităţii, în faţa statuii lui Mihai Viteazul. Acest vechi d>alat t
al Academiei, - construcţie în stil neoclasic a arhitectului Ale- .
xandru Orăscu, începută în 1856 şi inaugurată in 1869, - numit
mai Urziu ~Vechea Universitate~. a fost distrus în timpul bombardamentelor aeriene din anul 1944.
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roirea latină do Emeri.za T1ortulan1is 1 , fără de ccuivalentc româncşt i.
Confusio summa srq11et1tr!, R p1tr8 , cu am mincat ortolani, vinaţi
în ţară la noi (n. Od.).
40. I.a Fontaine, Le l'at de ville et le rat cles champs•;

Odinioari1, şoarccelo de oraş
Pofti pe şoarccclo de la cîmp,
Într-un niod foarte politicos,
La mezelicuri ge_... (?]
(n. Od.)

41. P1tbli11s Vergifius Maro - poet latin. născut la Au des
(Italia), la 15 octonibric, anul 70 î.e.n,.. mort· Ia Brindes (Italia).•
în anul Iil'î.e.n. Operele 'ui cele mai cunoscuto sînt: Bucolicele,
Georgicele şi epopeea Eneida.
42. Dante, Dit-i11a. Commedia, l'Jnferno, Canto V, v. 37--39:
la cazna aci descrisă
Erau osîndiţi cei cari au păcătuit cu carnea
Şi au pns înţelepciunea mai prejos ele plăcerile lor.
(11. Od.J

43. Dante, Dii'<ina> Com<media>, l'Jnferno, Cant<O>
\', \', 82-84:
Precum porumbii, de dor chemaţi,
Cu aripile deschise şi ţepene, la dulcele cuib
Zboară, purtaţi prin aer de ale lor dorinţe.
(n. Od.)
44. c,Dulcea limbă toscană~ - dialect italic, vorbit în provincia Toscana (\·cehea Etruric) din Italia. centrală, devenit limba
literară a Ita lief.
·
~

Corect - Emberiza ho1'f11lana..
(lat.) --Toate confuziile se înlănţuie.
3 (it.) Şi totuşi.
• (Cr.) - Şoa,,ecele de Maş :,i :,oa-recel-e. de cimp.;

2
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45. IenăchiJiJ Văc4rescu (1740?-1799?) - compled personalitate politică şi culturală de la sfîrşitul veacului al XVIII-iea,
autor al unei Istorii a preaputernicilor lmpli.raJi otomani, al uneia
dintre primele gramatici româneşti, presărată cu sfaturi prozodice - Observaţii sau băgări d4 seamă. asupra regulelor şi orfnditielelor gramaticii ,-omdneşti - şi al mai multor poezii de inspiraţie
lăutărească şi neogreacă.

III
I. Titus Ca,-us Lucretius (98-55 î.e.n.) - unul din cei mai
de seamă poeţi şi filosofi materialişti ai Romei şi ai lumii antice,
autor al poemului Despre natura facrurilor, In care expune doctrina
materialistă a filosofilor antici Democrit (aprox. 460-370 t.e.n.)
9i Epicur (aprox. 341-270 î.e.n.) şi combate credinţă. în zei.

2. <•Dezmierdătoarea zeilor şi a oamenilor, fecunda, neobosita prenoitoare a seminţiilor lumeşti•. •antica Vinere•- cum
o numeşte Odobescu, aducîndu-i pe româneşte numele: Venus,
Veneris - este, în mitologia romană, zeiţa «a.Urie » a frumuseţii,
a iubirii şi a fecundităţii.

3. Eneu, sau Eneas - erou mitologic, fiu al troianului Anchise
- cel ce se trăgea din Tros, întemeietorul Troiei, vestita cetate ai
cărei bărbaţi.

Suflete multe viteze <dintre ahei> trimise pe lumea cealaltă
ln timpul războiului troian, cîntat de Homer în Iliada - şi al
cspornicei » zeiţe Venus. După căderea Troiei, Eneas, purUnd în
circă pe bătrînul său tată, de mină pe fiul său Ascanius şi însoţit
de cîţiva războinici troieni, s-a refugiat mai întîi pe muntele
Ida, din apropierea Troiei, apoi, construind, cu ai săi, douăzeci
de corăbii, a părăsit ţărmul jalnicei lui cetăţi. După mai multe
peripeţii, povestite de Virgiliu în At1neida (vezi, mai nainte, &.IJb
cap. al Ii-lea, nota 41), Eneas cu fiul său Ascanius şi războinicii
care-i însoţeau au ajuns in Italia, pe malurile riului Tibru, unde,
căsătorindu-se cu Lavinia, fiica regelui Latinus, întemeie cetatea
Alba-Longa, pe carn romanii oconsiderau leagănul imperiului lor.
4. Lucretii De re,-um natura,

I, v. 1-20:
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Aeneadum genetrix, hominum divomque voluptas_,
Alma Venus, caeli subter labentia signa
Quae mare navigerum, quae terras frugifercnti~
Concelebras, per te quoniam genus omne animantum
Concipitur visitque exortum lumina solis.
Te, dea, te fugiunt venti, te nubila caeli
Adventumque tuum, tibi suavis daedala tellus
Summittit flores, tibi rident aequora ponti,
Placatumque nitet diffuso lumine caelum.
Nam simul ac species patefactast verna diei
Et reserata viget genitabilis, aura favoni,
Aeriae primum volucres te, diva, tuumque
Significant initum perculsae carda tua vi.
Inde ferae pecudes persultant pabula laeta.
Et rapidos tranant amnis: ita capta lepore
Te sequitur cupide quo quamque inducere pergis,
Denique per maria ac montis fluviosque rapacis
Frondiferasque domos avium camposque virentis
Omnibus incutiens blandum per pectora amorem
Efficis ut cupide generatim saecla propagent.
(n. Od.)
5. Charles Franfois Fourisr (1772-1837) - socialist utopic
francez, mnul dintre patriarhii socialismului~. cum îl numeşte
Karl Marx. Plecînd de la constatarea mizeriei materiale şi morale a societăţii burgheze. Charles Fourier a imaginat în lucrările
sale, din care principalele sint: Teoria celor patm mişcări şi o
destinelor generale (1808), Teoria unităţii universale (1822), şi
Noua lume industrială şi societară (1829), o nouă orînduire socială
utopică, menită, după el, să realizeze bunăstarea şi armonia
universală.

În textul pe care-l adnotăm.Odobescu îl numeşte pe Fourier
filo:mf ~comunist~. Termenul <lCOmunist» nu trebuie, de bună
seamă, înţeles în accepţia lui actuală, ci în aceea primară, ieşită
astăzi din uz, de adept al unei teorii umanitariste, care-şi propune
să rezolve problema buneistări generale prin viaţa în comun a
tuturor membrilor societăţii şi prin repartiţia în -comun a bunurilor.
6. Plutarli (46-127?) - erudit al antichităţii, autor al mai
multor scrieri cu conţinut filosofie-moral şi istoric, dintre care,
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cea mai ctmoscută - Vieţile paralele - conţine o sumă de -sinteze
biografice ast1pra unor personalităţi din antichitatea greacă şi
roman.'.'t.

7 . .Hcibiade (450-404 l.e.n.) - remarcabilă personalitate
politicii. a Grcciei•antice, e.xcelcnt orator şi strateg.
8. Plutarchi Vita A.lcibiadis 1 , IX (n. Od.).

9. Trei volume, Bucureşti, 1852- 1853 (n. Od.), tipărite
dn tipografia lui Anton Pann ,, (-1797?-1854)fcarte pe care G. Că
linescu o consid-:!ra:

•·O

comedie a cuvintelor ...

o comc<lie umană. ~ntegrală

şi

în

acelaşi

timp

.a.

10. Ahile - cel ma.i vitc;iz dintre danaii tă.b:lrîţi sub zidurile Troici, eroul eroilor eleni din ltia:l(i lui lfom~r. fiu al li.ii
Peleu, regele Ftiei (ţinut situat in centrul vechii Ela.de) şi al
celei mai frumoase clintre zînelc :\Jării Egee, nereida Tctis.
11. Diomed - H.:>rto:nanul,), ,,aprigul,,, ,,bătă.iosuh, ,-b:lrbatul ¾ fiu al craiului Tideu, cel ce d:>mnca în Etolia (regiune
situată în centrul vechii Elade), unul din cei mai viteji- comandanţi ai aheilor în legendarul război al Troici, ale cărui fapte de
arme le cîntii. Homer în Iliada, Cîntul al V-lea.
12. llomer (secolul al IX-iea î.e.n.) - ilustru poet epic al
Greciei ant icc, legendar autor al poemelor Iliada şi Odiseea.
13. Caliope - în mitologia

greacă

-

muza poeziei epice

şi

a elocvenţei.

14. Daca cumva nu cunoşti această expresiune, mă grăbesc
spune că astfel numesc ţăranii, în unele Jocuri, luceafărul
dimioeţei, căruia-i zic şi s~aua porcufoi. Expresiunea aleasă de
mine este, fără îndoia.lă, mai clasică, căci derivă evident din
două cuvinte elineşti: ~; a .lumina,, şi 9ine, • dua-ţi

1

(lat.) -

Viaţa

fai Alcibiade.

a G. Călinescu, Istoria literaturii române, de la

OYigini pfoii

ln p,e::ent. Bucureşti, Fundaţia pentru literatură şi artă,

pag. 214.
3
(gr.) - citeşte: phos.
• (gr.) - citeşte: phengei.
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1941,

cLJ.7te •. Tcrwinaţiunea, Llrcptul -lui Duwnc~cu, e cam
(n. Od.).

şocftţca.-:;ca

IV
1. Gottliold Ephraim Lessing (1729-1781) - estetician, dra•
maturg şi publicist, reprezentant al iluminismului german
( ,,Auflllărungj) şi european. Principalele sale lucrări sint, în
estetică: Laokoon sait despre limitele 1'espective ale picturii şi ale
poeziei şi l»aniat·zirgia din Hamburg: în literatură: .lllinna von
Ba.riihelm sa1, Fericirea soldatului, Emilia Galott-i şi Kathan ce!
foţelept.

2. Tipărită mai întîi la 1766 şi tratlu:s.1 în limba
la 1802, de Ch. Vanderbourg (11. Od.).

franc,•1,ă

3. <-Galeria Luvru~ ••Uuzeul central de arii, sau simplu Lu,w«,
- una din cele mai grandioase colecţii de artă din lume, amenajatăintr-un impunătorpalatdin Paris, construit în stilu I Renaşterii,
sub domnia regelui Franţei Fran~ois I {1515- 1547), mereu modificat şi adă.agit pînă către sfirşitul veacului al XIX-iea. După
cc .Marea Revoluţie Franceză a. înlăturat monarhia, palat ni Luvrului a devenit Muzeu al Repub}icii Franceze (27 iulie 1793).
4. Jean Goujon (1510-1568?) - sculptor şi arhitect francez
din epoca Renaşterii (vezi, mai jos, nota 14).
Plccînd de la cercetarea registrelor castelului Anet, -- proprietatea ducesei de Valcntinois (vezi, mai jos, nota 16), - de unde
a fost adusă la Luvru statuia zisi"t Diana de Po·itiers, registre în
care nu figurează numele artistului, şi rcmarcînd că Jean Goujon
a sculptat mai cu scamă rcliefuri, unii critici de artă au contestat,
încă. de la sfîrşitul veacului trecut, paternitatea. lui Jean Goujon
asupra acestei statui, atribuind-o cîn<l sculptorului Pierre Bcautemps (1-$00?- 1562), cîndsculptorului Gcrmain Pilon ( 1535 ~-1590).
Dar, în lipsă de documente peremptorii, chcstimwa. este înc."t şi
astăzi, vorba lui Odobescu, <·În judicatii. ,>.
5. Despre Diana cu cfota, 'care SC numeşte şi Dicma de: I"
Vef'salia, fiindcă a stat lung timp în acest loc, dupc ce mai întii
s-a adus în Franciu sub Francisc I <1515-1547>. llescopcrită

145
https://biblioteca-digitala.ro

fiind ln lacul Nemi (?) 1 din Italia, şi a fost succesiv expusă în
castclurile de la Meudon şi de la Fontainebleau, vezi: Braun.,
Vorschule der Kunstmytkologie 2 , Gotha, 1854, n<r> 52. - Clarac
Musie de sclllpture 3 , Paris, 1850, voi. <al> IV <-lea>, n<r>
1202, stampa 284. - W. Frohner, Notice de la sci1lpture antique
d11 M11Sk Jmptrial du Louvre", Paris, 1870.
Diana de Poitie„s a lui Jean Goujon e reprodusă în Clarac,
<oJ>. cit>, voi. <al> V<-lea>, n<r>. 2600, stampa 359. O
notiţă despre J. Goujon figurează in voi. I. - Reveil a pu'blicat
toate operile lui, care se află şi tn Musk des Monumentsfranfais6,
de Robillard Peronville, Paris, 1803- 1811.
Gravura lui Albert Diirer, intitulată St. Hllbert, şi executată
cu apă-tare pe fier, se află reprodusă în P. Lacroix, LBS arts au
l\foyen-dge et a l'i!poque de la Renaissa11ceG, Paris, 1869, pag. 343.
Pentru biografia artistului, vezi: Histoire des peintres de toutes les
ecoles' par Ch. Blanc, J::cole allemande 8 , şi viaţa lui de Eye,
Leipzig, 1860. - Pentru diferite reprezentări ale sfîntului Hubert
se poate consulta: Guenebault, Dictionnaire iconographique des
Monuments de l'antiquitJ chretiennc et du Moyen-âge•, Paris, 1843
şi Dictionnaire iconographique des figures, Ugendes et actes des saintslO,
de acelaş, Paris, 1850, edit. J. P. Mignc (n. Od.).
Lacul Nemi, cunoscut în antichitatea romană sub denumirea Nemo-rensis lacus, se află la 338 m altitudine, într-un crater
din munţii Albani (Italia). Pe ţărmul lacului, se-nălţa, în antichitate, un templu al Dianei, unul din cele trei sanctuare comune
ale federaţiei celor treizeci de «oraşe fi latine fortificate ( oppidaJ.
11 (germ.) Jntrodw;ere la mitologia în artă.
8 (fr.) Muzeu de sculptură.
• (fr .) - 1nsemnare despre sculptura antică din Mvzeul lfflf>e,.
1

rial al Luvmlu-i.
6
(fr.) - Muzeul monumentelor jrlmceze.
• (fr.) - Arteu in evul mediu şi in epoca Rtmaşterii.
7 (fr .) - Istoria picto,ilor din toala şcoli 18.
8

(fr.) (fr.) -

Şcoala germană.

iconografic al monumentelor din antichito.~
1i din et11.'1 mediu.
~o (fr .J - DicJionar i«Jnografic al fiprilor, legendiJlor şi fat,161"'
8

Dicţionar

creştină

.
6/inţilor.
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6. Artemis - ln mitologia greacă; Diana - 1n mitologia
- fiica Latonei (vezi, mai departe, nota 11} şi a lui
Zeus sau Jupiter, sor' gemenă şi totodată mai mare a zeului
Febus-Apolo (vezi nota următoare), zeiţa fecioară a vinătoriei.
remană

1. Febus-A.polo - în mitologia greacă şi romană - fiul
Latonei (vezi, mai departe, nota 11) şi al lui Zeus sau Jupiter,
fratele geamăn al Artemidei, preafrumosul zeu cu arc de-argint
al soarelui, al muzicii şi al poeziei, al elocinţei, al medicinei,
al profeţiilor şi al artelor.

8. Hymni Homerici 1 , XXVII, In Dîanam~, v. 1-9.

„Apnµ.tv «cta(,) vnau>AXlmlV, xeÂcc8E!.vijv
,totpW'IIOV or:laoh1v, l:>,otip7j(3oMII lo:;icc«&(:IGN.
Cl1J'îOXot.lll."yv1i-nJv :;(p\la@pou 'J\,r6U<a>llo,;•
~ xoti:' li PYJ crxt6tv-rot KCtl fix~ -1uavofaaaci;
ă:yplJ ,:e:p,roµ.lVYJ, 1tot"(Xpuot0t ,:(,;or. -iuor.tve:,,
~no1JCJai: a,:ovaev,:or., (3e).11· -rpoµte& Be xip-,i~
{xj,'lli.ii>V 6p'4>v ~;(EL
B«crxto.; UÂ'll
Bs:,vbv w6 ~~ -&1Jpli">v- qip!.GO"et. Be: 't'I: yriia.

a· "m

~

-r'l;x&\16.:~ • • . . • • • • ' • • • • • • • • •
(n. Od.)

9. Aluzie la legenda medievală despre convertirea. cavalerului
Hubert, care, plecînd să vîneze în vinerea Paştilor, cind; după
canoane, petrecerile, deci şi vinătouea, sînt interzise, s-a trezit
deodată-n faţa unui cerb care purta intre coarne o cruce mir.iculoasă. Răpus de uimire, după această revelaţie, Hubert şi-a
gonit cîinii, a aruncat armele şi costumul de vînătoa.re şi, plin de
cucernicie, s-a călugărit, devenind, în viaţă, episcop de Maestricht
şi de Liege, şi, după moarte, sfînt al .Bisericii catolice şi patron
al vînătorilor.

10. Aluzie la legendara vînlitoare a mistreţului din Calidon
(ţinut al Greciei antic~), -:- <•o ~ăprasnic~ fiarlh; "1Jlare, cum
Epirul ierbos n-are tauri mai man~. cu ochu tde foc şi de sînge ,,
1

(lat.) - Imnurile hcme,ue.

a (lat.) -

ln onoarea Dianei.
141,
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cu coama stînd tţeap,ăn!-n sus, ca un gard de suliţi înalte>>, cu
colosali, <deopotrivă cu dinţii elefanţilor iodici•>, care,
cînd grohăia, 'JlC latele spete-i curgea spumă fierbinte~ şi dulgere-mproşca din gură>>, - trimis, în minie, de tzîn-Artemida-ntrooat~ în aur~ să pustiască ogoarele regelui Aioeus, pentru
că «după un an de belşug,), uitase altarele-i <<fără tămîie •> şi
făr1i de jertfe; acest mistreţ a fost ucis de (<mina 'regescului vîoător
Meleagru >>, fiul lui Aincus.
.
_ Vezi, mai departe, snb cap. VII, descrierea basoreliefului
Mistreţul din Calidon, şi nota 25.
colţi

11.. Aluzio la una din crudelo răzbunări ale zeiţei Artcmida.
fratelui său geamăn Febus-Apolo, împotriva frumoşilor fii
şi a frumoaselor fete alo nesocotitei Niobe, soţia regelui teban,
Am(ioo, care, îndrăznind să se considere pc sine superioară La.tonei,
atrase asupră-i mîoia acesteia1 •
O versiune a acestei legende, prelucrată după Tales of ancient
Greece (engl., Basme din Grecia antică) de G. W. Cox, a fost publicată de Odobescu în ediţia Scrieri literaro şi istorice, Bucureşti,
Editura librăriei Soccc & Comp., 1887, volumul <al> lll<-lea>,
pag. 299-303, sub titlul Niobt şi Latona, în ciclul Zece basme
şi-ale

mitologice.

12. Aluzie la tragica legcnd:l d :spre tebanul Acteon, care,
pentru vina de a-şi fi desfătat, din întîmplare, <,vederile cu uimitoarea privelişte>> a zeei Artemis scăldîndu-se în pîrîu, fu preschimbat, de-această feciorelnică şi ncndurfitoare zeiţă, în cerb,
şi sfîşiat de propriii săi cîini de vînătoare.
13. Il:ymni I/omerici, XXVII, In Diana-m, v. 9.:._ 10:

'ii 8, d:).xiµov YjTOP l:;(OUO'IX
7t&v-:-n btia-rpt9~TIXt, 8l)pwv OAEY.01J<JIX ye:vto:1:r,11 •
(11. Od,)
1 Vezi: Ovidiu, Jt.fetamorfoze. Traducere: Ion Florescu. R.evi.
zuirea traducerii, prefaţă, note, anexe: Petru Creţia. <Bucureşti>.
Editura Academiei Republicii Populare Române, 1959. Cartea VI,
v, 204-312.
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- grandioasă epocii. ştiinţifică, literară· şi
al cărei început cade la mijlocul secolului al XV~lea,
şi ai cărei partizani <<au deşteptat ştiinţa <= cunoştinţele antichităţii> din lungul somn în care a zăcut în secolul ele mij,
loc >>1 , sub dominaţia dogmelor bisericii catolice: ,<Din manuscrisele salvate după căderea Bizanţului < 1453>, din statuiJc
antice dezgropate de sub ruinele Romei, în faţa Apusului uimit
a apărut o lume nouă - antichitatea greacă; în faţa chipurilor ci
luminoase, fantomele evului mediu dispărură; în Italia începu,
ca un reflex al antichităţii clasice, o înflorire nemaivăzută a artelor,
care de atunci nu a mai putut fi atinsă niciodată. în Italia, Franţa,
Germania se ivi o literatură nouă, prima literatură modernă;
Anglia şi Spania cunoscură curind clupă aceasta epoca literaturii
lor clasice. Limitele vechiului „orbis terrarum" fură sfărîmatc,
pămîntul fu descoperit, de fapt, abia acum; tot acum se puseră
bazele comerţului mondial de mai tîrziu, precum şi ale transformării meseriilor în manufactură, care la rindul ei servi drept
punct de plecare pentru marea industrie modernă. Dictatura spirituală a bisericii fu înfrîntă; popoarele germanice, tn majoritatea
lor, se scuturară pur şi simplu de jugul ci şi adoptară protestantismul, pc cînd la popoarele romanice se înrădăcina tot mai mult
libera-cugetare optimistă, împrumutată de la arabi şi nutrită.
de filosofia greacă redescoperită. >>2
15. 1/enric al II-iea de Valois (1519- 1559) - rege al Franţei, între anii 1547 şi 1559.
16. Diana de Poitiers, ducesă de Valentinois (1499-1566)
- favorită a regelui Henric al II-iea de Valois.
17. Gaston Phoebus, comite de Foix (1331-1391). Cartea lui
s-a tipărit mai intîi la 15-07, sub titlul: Des dtduitz de la chasse
des bestes saiwaiges et des oyseaux de proie 3 : ~En chassant on evite
14.

Renaşterea

artistică,

A. I. Odobescu, Istoria arclieologiei, Studiu introductiv la
- I - Antichitatea - Renaşterea. Bucureşti, Libră
ria Socec ct C-ia, 1877, pag. 43.
2 K. Marx şi F. Engcls, Despre artă şi literatitră O culeg{rtl
din scrie1·ile lor. Bucureşti, Editura pentru literatură politică,
1953, pag. 216.
a (fr.) - lnvăţăminte trase din vînarea animalelor sălbatico
şi a păsărilor de pradă.
1

această ştiinţă
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le ~ht d:.'01sivete,. car qui ftryt les sept peches mortels, selon
notre foy. ii devroit estre sauve: donc bon chasseur sera sauve •.
- Siîntul Hubert, fiu al ducelui d,! Acuitania şi apoi episcop la
Maestricht, parc a. fi trăit între 656 şi 730. - Cit despre Albert
Diirer, pictor şi gravor din Ni.ircmberg, viaţa lui se întinde de
la 1471 pînă. la 1528 ( n. Ud.).
18. Ludwig van Beethoven - miarele om în care c persoarta. muzicală~. cum il caracterizează. Od:>bescu într-un
interesant articol din tinereţe, - Viitoml a1•f.elor în RtJm4nia
(1851}, - a trăit între anil 1770 şi 1827. Evocînd, în articolul
citat, tabloul armonic al celei de a şasea simfonii beethoveniene,
- Simfonia pastoralii, - Odobescu nota ~într-o pagină vrednică
a sta alături de cele mai bune descrieri ale unor opero de artă
din Pseudo-cynegeticos •> 1: «Cine poate să audă furtuna descrisă
de dînsul in Simfonia pastoralii, fără de a se simţi pătnms de
aceeaşi groază care o simte omul în luptă cu elementele dcsfrînate I
Îţi pare mai întii că auzi tunetul, murmnrînd groaznic în cer;
deodată un fulger străbate norii, ii sparge, şi auzi ploaia izbind
cu putere pămîntul; viscolul începe, se aud şuierînd· frunzele
pomilor, şi vîntul chiuie ctt sunete ascuţite, în vreme ce un
tunet, din ce în cc mai slab, se aude abia în depărtare; cu încetul
totul se linişteşte şi nu mai auzi dccît un vînt uşor scnturînd
picăturile de ploaie după foile ierbei; pe urmă se face soare pe
cîmpii, îţi pare că vezi soarele ieşind· luminos dintre nori, cari
[ug către or-izont. în vreme ce curcubeul se destinde pe cer; atunci
se aude deodată strigătul de bucurie al prepeliţelor cari ies iarăşi
la soare, şi, departe, ca <lin ecoul unei văi, se aude mugetul oilor
şi fluierul păstorului: cine va putea descrie mai bine decit Beethoven această scenă a cărei frumuseţe nu e de comparat cu nimic alt? •

nificată

19. Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) - compozitor german: a scris simfonii, oratorii, uverturi, muzică de cameră
şi liduri.
20. (gr.) -

citeşte:

Cynegeticoi.

21. T.aată. lumea ştie că generalul atenian Xenof011 a
cam de la 445 pînă pe la 335 înainte de Chr. ; dar scriitorii
1

Vezi, în

ediţia

de

faţă,

vol. I, pag. 18.
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trăit
citaţi

·fiind cu mult mai puţin cunoscuţi, însemnăm aci epoca
patria lor: Flav<ius> Arrian, istoric elen, născut
la Nicomedia, în Bitinia, la anul 105 dupe Chr., a căutat mereu
să. imite pe Xenofon ; s-au păstrat din scrierile lui: E1tpediţiunea
lui Alexandru, Indicele, Periplul Pontelui Euxin, Manualul lui
Epictet, Tractatul rk tactică, Tyactatul de vtnătoaYe şi altele. - Iuliu
Pollux (Polydeucte), sofist şi gramatic elen, născut la NaucratiS
în Egipet, pe la anul 130 dupe Chr., ne-a lăsat un lexicon in
10 cărţi, care poartă nuntirea de Onomasticon şi în care cuvintek~
sunt dispuse dupe materii;laînceputuh:ărţei <a> V <-a> tractează pe larg despre ale vînătoriei. - Poetul elen ·opian a trăit
în al II< .:1ea > secol dupe Chr., .şi a murit foarte june, lăsînd o
poemă despre vînătoare (sflrşitul pi'erdut), şi alta despre ·pescuire.
Alte opere ale "lui s-au nimicit. - waţiu Faliscu a "trăit la Roma.
pc timpul lui August <30 î.e.n.-14 e.n.> şi a •lăsat numai
poema Cynegeticon 1 • - 11'l<are1ts> Aier<elius> Olimpius Nemesianus a trăit în secolul <al> III<-lea> d~pe Chr. Din trei
poeme ale lui, - despre vînătoare, despre pescuire şi despre
plutire, - au rămas numai 325 versuri din cea dintti (11. Od.).

în

urmă-i,

vieţuirii şi

22. (gr.) -

citeşte:

Vytos ton chariton.

23. «Sholiastuh Ioan Tzetzes, erudit bizantin, a trăit in
secolul al XII-lea al e.n. De .la el au rămas mai multe lucrări:
o culegere de anecdote istorice în versuri. intitulată Chiliadele,
o colecţie de ,povestiri mitologice sub titlul poemului lui Hesiod 11
Theogonia, cît.eva tratate de .metrică poetică şi un comentariu a.I
Iliadei lui Homer.

24. AnazaYba, sau AnazaYbus - localitate in provincia roCilicia, din Asia Mică.

mană

25. Jean Louis .Armand de Q241Jt1'efaces de 'Briaut (1810- 1892)
- naturalist şi antropologist francez, membru al Academiei
Franceze de Ştiinţe.

26. Opiani De venatione2, I, v. 394-413:
"Etht«

lf'!-LM
1
2

O'O! xuvav tl&(LllTOÂtoVTt µt).fo&w,
-r'cii.i.~).otcnv -r'll;ox,x «pu).« •••

(gr.) - Tratat de vtndtoare.
(lat.) - Despre vînătoa,·c.
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08e: µtv e:?.i >cepiiae:tix;· chci:p m>);O Cj)tp-r1XTa; r.iiVT<,)V
c;>:j>.« µive:w µo~u);a: -ro: -r'l~oxa: Te;Y.µf,pa;•r.o

«v8pe:; btocx't"ijpe:i;· TO: 8e µu?!a: 'i'U).ix Tte);u,ixt,
-rl;;v ciµo&e;v µopCj)ix! Te x:x! eJ8e:a: -:-oîa: r.e;);fo&c.>·
Ml)1<e:8ixvov, xpa:-re:p>-.v 8fµa:i;. &pvto•,, .;,at XIXPljVOV
xoiiiqlov, ~y1.r,11ov· xua:va:t a-rl);~oe:tv lm<urra:t·
xa:prxa:p611, bc-r&:8tov -re:);i:Oot «n6µa:· ~ar.a; 8'u;;-e;p-&e:11
OUIX'tlX AE:l't"l'a:Motat ,re;pta,t););ot&' uµtve:aat·
8e:r.p~ fL'l)Ke:8av-l;, xccl. a-r~&e:a: vtp&e: K~a:Tatii;
eupta:· -rol 1rp6a&e:v 8t -:'0).t~6-:-e:pot 1t68e:; fo<:c.>v. ·
op&o-re:ve:î; xw);wv -ra:vixot 80).tzf,pe:e:; !a-rol·
E~e;i; ~µor.M,11t, ;;-);e;•}pwv ETttXIXFGtlX ,a:pmx·
oaCj)6e:i;, e:~ixpxot, -µ-l; dove:;· aU'l"ccp 01ttaOe
<rrpUCj)Vl) -r'l:x-rcc8t6.; TE: ;;-t);ot 8oAt):6G)CLo.; o½f,·
Totot ..µe11 Ta:va:oîatv eCj)o?t);l~otll't'O 8p,6[10t(7t
86pKot,; .;,a· eMCj)otcnv &:e:norr68r, Te: AIX)'c.>W,

27. Gratii Falisci

(n. Od.)

Cynegeticon, v. 263-278:

Junge pares crgo ; et majorum pignore signa
Feturam, prodantque tibi Mctagonta parcntcs,
Qui genuerc sua pccus hoc immane juvcnta.
Et primum cxpcrtos ,mimi, quac gratia prima est,
In Venercm jungunt; turn sortis cura secunda,
Ne rcnuat spccics, aut quae dctrcctct honorem.
Sint celsi vultus, sint hirtae frontîbus aurcs,
Os magnum, ct patulis agitatos morsibus igncs
Spirent, adstricti succingant ilia vcntres,
Cauda brevis, longnmque latus, discrctaque collo
Caesarics, non pexa nimis, non frigoris illa
Impaticns; validis turn surgat pcctus ab annis.
Quod magnos capiat motus, magnisque supersit,
Effuge, qui lata pandit vcstigia planta;
Mollis in officio; siccis ego dura laccrtis
Crnra ,·elim, et solidos hacc in cNtamina calces.
(11. Od.)

28. (gr.) -

citeşte:

sll'yplmi.

29. (gr.)

citeşte:

e-cfndios.
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30 (gr.) . -

citeşte :

do lichoscios.

81. Horatii Ars poetica, v. 78:
pînă

acum pricina este în

judicată

(11. Otl.).

32. Soc,-ate (469_;_399 î.e.n.) - filosof idealist din Greci~
antică.

33. Xenophontis DeTenal<ione>, IV: o,'.iP«,; µrt>epiu;·6pi~ 1 ).tj'U•.~. - Arrian i De i:enat < ione > ; li bel. V: o,'.ipi:b; >-e:it-r&i: l'IXl<P«,;
8a:ae:kt; TlJ" -rp(x:ci:, {iyp~, e:').Cott.trre:i:;, -rl! dcxpov ~,;-- 06~~ 8cx•
cr~Te;pov ( n. Oă.) .

34. De cauda canis (lat.): Despre coada cîinelni,
V

1. Urbis e.t Orbis (lat.):

Cetăţii

<Romei>

şi

Universului.

2. Pe piaţă, nu!. Dar ia să ne abatem, în treac{tt, prin sălile
de jos ale Academiei, ocupate provizoriu de Muzeul de Antichităţi.
Scenele de vînătoaro au fost foarte mult întrebuinţate ca
subifcte decorative de către sculptorii antichităţii. Chiar şi în
muzeul nostru, unde nu ne prea putem lăuda pînă. acum cu multe
sculpturi antice, tot însă se văd două scene vînătoreşti.
Una e pe un fragment de piatră (0,19 m nălţime, 0,24 m
lărgime), purtînd jos inscripţiunea elenă A l'PI:IAIOI: 6l0l'ENI1~ 1 •
Pe această lespede trunchiat.'\ se mai văd picioarele unul
călăreţ, cu partea de jos a calului alergînd;
sub <linsul,
ritul şi copitele unui mistreţ, asupra căruia se azvîrlă. un cîn!t
cu botul căscat şi cu coada în sus. Săpătura e cam · grosolană 1
dar deserunul e plin de mişcare.
Cealaltă scenă de vînătoare e, în adevăr, mai dcsvoltată, dar,
din nenorocire, mai puţin distinctă. Ea se află pc un brîu îngust
care incingo buza de sus a unui sarcofag, ale cărui laturi externo
sunt acoperito cu sculpturi. Acest interesant monument a fost
adus de peste Olt (de Ia Reşca sau de la Celei, după toată proI-

(gr ,) -

citeşte:

A ure-lios Diogenes.
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babilitatca), de ciitre răposatul ban Mihalache Ghica, şi depus to
curtea caselor sale, care, apoi, vînzîndu-se prefecturei de Ilfov,
sarcofagul a servit cîţiva ani d-a rîndul drept jghiab şi iesle pentru
caii dorobanţilor. Sunt însă doi ani de cînd. am i%butit, cu aju•
torul prefectului, d<omnu>l C. Manu, şi al ComitetuluiPerma.
nent, a face să se aducă la muzeu toate pietrele antice care zăcea11
neîngrijite în acea curte. Printre dînsele e şi sarcofagul.
Pe una din laturile sale cele mari sunt patru personagie ·in
picioare, înfăşurate in togele lor; fiecare se află subt -0 osebită
arcadă, formate fiind acestea prin doi pilaştri, la colţuri, şi prin
trei coloane-despărţitoare. Pe cealaltă lature mare se văd trei genii
aripaţi, fiecare pe cite un osebit postament; geniul din mijloc
sună din cimbale, şi ceilalţi doi dănţuiesc, ţinînd în mtni cttc o
ciorchină de struguri şi cit-e un mînnchi de căpăţîne de mac. Pe
una din laturele mici, alţi doi genii, tot aripaţi şi tot pe postamente, cîntă, unul din flaut şi altul din nai. Pe laturea opusă,
iarăsi doi genii, dar pe un singur postament, se ţin îmbrăţişaţi_
Trag ei oare împreună un· danţ îmbinat? sau Sllllt ei .chipurile
emblematice ale luptei amorului, pe care elenii le numeau Eros
şi A nlet'os? La colţurile sarcofagului se văd patra Victorii I, purtînd
foi de palme şi coroane: doul. mai mici, două mai mari.
Acum să venim şi la brîut superior, pe care, jurimprejur,
se zăresc, sab ~ rozătoare a timpului, vreo douâzeci -şi
patru animate, vreo trei sau patru bărbaţi, toţi ln poze foarte
animate, şi poate încă şi clţiva copaci. Animalele par a fi lei,
mistr~ţi, cerbi şi tauri sălbateci, atacaţi cu furie de cîni colo_
sali şi pîndiţi sau izbiţi d-e către vîoAtori. L1. un loc, între altele
se vede lămurit cum un vînător, proptit tntr-un genuchi, tşi tndreptează. suliţa ci!;tre 1lll taur, carele, cu coarnele plecate, se răpede
asupra-i. Oare nu vom fi avînd aicea reprezentarea unia din acele
~cene vînătoreşti, care negreşit se petreceau adesea prin pădurile
Daciei, între colonii romani şi buorii uriaşi ( bos urus), ce au lăsat
şi piuă azi creştetul lor fioros pe -stema Dacici răsăritene? (n. Od.)

Vietoria - în mitologia c-omană; Nike - 1n mitologia
- fi.id. a nimfei Styx, una dintre cele mai puternic3
divinităţi ale lumii antice greco-zomane, reprezentată de obicei
1

greacă,

înaripată, ţinlnd

în mîini o

ramură

de palm

lauri,

154
https://biblioteca-digitala.ro

şi două

~r-oa.De de

3. Forul Roman - piaţă. politică. şi judiciară, situată în· centrul vechii Rome, intre colina Capitoliului şi muntele Palatin,
lungă de cca. 150 m, înconjurată de numeroase edificii publice,
printre care, multe temple dedicate zeităţilor din panteonul
roman. ln jarul Forului Roman, Caius Iulius Caesar (49-44),
împăraţii Oc.tavianus Augustus (30
t.e.n.-14 e.n.), Marcus
Ulpias Tra.ianus (9S- ll 7) şi al ţii au construit alte pieţe, iimperiale,, sau au împO(bbit-o pe cea veche cu monumentale construcţii fi statui, din care, cîteva, ruinate, s-au păstrat pînă în
timpurile noastre.
4. Coliseul, sau Cotosseum - magnific monument arhitectonic al Romei imperiale, amfiteatru cu patru etaje, cu o cir
cumferinţă de 524 m, tn care încăpeau aproape o sută de mii
de spectatori, proiectat în timpul lui Augustus (30 i.e.n. - 14
e.n.), început în timpul impăratului Titus Flavius Vespasianus (69-79} şi, inaugurat sub imperiul lui Titus Vespasianus
Augnstus (79-81) prin (!jocuri foarte pompoase şi foarte bogate~. care au durat, ne incredinţează istoricul latin, grec de
origine, Dio Cassius (155?-235?), o sută de zile.

5. Cafas Flavitts Aurelius Claudius, devenit, prin creştinare,
Constantin, supranumit ~cel Marc» (274-337) - împărat roman
intre anii 306 şi 337. În anul 330, Constantin a hotărît ca vechiu I
oraş comercial ByT.antion, de pe malul Bosfondui, să devină
capitală a Imperiului Roman, sub numele Constantinopol, adică
«Cetatea <lui> Constantin~6. Giallo antico (it.):

cu fondul galben.

rectangulară
din vechiul
iotraiea. in curtea mănăstirii şi apoi a
spitalului Colţea, la ciţiva metri peste drum de poarta palatului
cu blazon al familiei Şuţu, astăzi Muzeul de istorie a oraşului
Bucureşti. Construit în 1715, Turnul Colţei, fiind cel mai înalt
edificiu din oraş, era folosit ca foişor de foc; a fost dărîmat in
anul 1888.

7. Turnul

Bucureşti,

care

Gaiţei

Marmură

-

construcţie

străjuia

8. Parţi - conglomerat de triburi asiatice, de polisuri (ceelenistice şi de mici principate asiato-elenistice, care, în
secolul al II-iea i.c.n., alcătuiră, sub conducerea despotică a
tăţi)
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regelui Mitridate I (171-138/137), un mare stat.monarhic, cunoscut în istoric sub numele de Regatul Parţilor, întins pe. un vast
teritoriu între Marea Caspică şi Golful Persic, fluviul Eu.irat şi
fluviul Indui,. Deşi intre anii 114-116 împăratul roman Marcus
Ulpius Tra.ianus (98'-- 117) a obţinut mai multe victorii împotriva oştirilor parte, totuşi despre o .biruire,>, adică o infringerc
totală a parţilor de către legiunile lui Traian, nu poate fi vorba,
căci, după moartea marelui împărat şi strateg, Roma va avea.
de purtat încă multe şi foarte grele războaie cu parţii. Pe la
mijle,cul veacului al III-iea e.n ., are loc descompunerea mar-eiui
regat al parţilor într-o sumă de principate rivale, peste care se
va ridica o puternică dinastic, - a Sasanizilor, - domnitoare
într-un ţinut al vechiului regat, în Persida, lingă Golful Persic
(vezi, mai departe, sub cap. al VI-lca, nota 58).
9. Apolodo, din Damasc, sau Damaschinul (pentru că s-a
in Damasc) (aproximativ 60- 125) - ilustru a'rhitect,
sculptor ş.i inginer al antichităţii; a construit Forul lui Traian,
Arcurile de Triumf ale lui Traian de la Benevento şi Ancona,
podul şi poarta de la Ancona şi un monumental pod de piatră
şi cărămidă peste Dunăre, - pe care au trecut legiunile romane
cînd au invadat a doua oară Dacia, in anul 105, - pod ale cărui
ruine se mai văd şi astăzi la Turnu-Severin.
născut

10. Calea Apiană, sau Via Appia - •regina marilor dru•
muri» ale Italiei, cum a numit-o poetul latin Statius (40-96)
- a cărei construcţie a început în anul 312 i.e.n., din dispoziţia
censorului Appius Claudius Caecus, - se întindea, la început, de
la Roma (Poarta Ca pena) pînă la Capua; in secolul 1 i.e.n. a
fost prelungită pînă la Brundisium, pe ţărmul Mă.rii Adriatice,
Indicaţia lui Odobescu +la capul Căii Apiane * - nu trebuie înţeleasă ad litteram, căci,dupăcum însuşi spune, mai departe,
Arcul de Triumf, zis al lui Constantin, se afla .Ia răspîntia Căilor
Sacră şi Triumfală~.

11. L <uigi > Rossini, Gli arcl1i t1ionfali, onorat'ii e funebri
degli anticl1i Romcu1i 1 , Roma, 1836. - L<uigi> Canina, Gli

-~----1

(it.) - Arrnt'ile de TYiwmf, 011oraYe

şi

· ,omani.
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Junebt'e ale vechile,

- edi/i~i d-i Roma antica 1 • Roma, 1851. - Dr. H <einrich > Franckc,
Zur G('scMchte T,·ajan's m1d seiner Zeitgcnossen 2 , · Leipzig, 1840.
-· DioniCassii II istor <iamm>rpman <omni >. LXVIII (11. Od. ).

12. Ca.lca- Sacră, sau Via Sacra .,... calc romană care unea
col~na Capi_tolină. - unde se afla cel mai vechi templu al Romei
antice, închinat lui Jupiter Optimus l\Iaximus, - c .1 colina
P11}atină, pc care străluceau marmorele pafatelor imperiale, ale
locuinţelor patriyienilor şi ale numeroaselor temple dedicate princi.palelor _zeităţi romane.
- l3. Calea T,·ium/alti --- calc -română cc unea. Cîmpul lui
Martc, -- locul de desfăşurnre a întrecerilor de arme şi de prcgă
t ·rc a cortegiilor triumfale; - cu colina Capitoliului, unclc triumf,"itornl adµcea cuycnitcle jertfe lu-i Jupiter Maximus - zeul
s:ipr~. zeului _Marte - zeul razboiului, şi celorlalţi zei ai panteonului roma_n.
t,f. J.faxîmiam,s Aw·elius Va.leri11S 1Ua.:rentius - împărat ro_
man î~tre anii 306 şi 312. Învins de imul din competitorii la
onorurile_ imperiului, cacsarul Caius Flavius Aurelius Claudius
·cvezi, mai sus. nota 5), .Maxentius se înecă în Tibru, lingă podul
Mulvius, - azi Ponte l\Iollc, - la doi kilometri departe de Roma.

15. Spre deosebire de Grecia antică, - unde Ilel'acles, fiu
fogendar al lui Jupiter şi al reginei din Teba, Alcmcna, personifica ferţa atletică şi curajul în lupte, - la Roma, Ilercule, al
cărni cult fusese introdus în secolul al IV-iea î.e.n. era venerat
ca zeitate protectoare a solului şi a muncilor agricole.

16. (gr.) --

citeşte:

ecevolos.

17~ Martc - unul din cei mai vechi zei ai mitologici romane,
venerat. la început, ca protector al muncilor agricole de primitvar{t,
identificat, în epoca clasică, cu Ares, adică <<Viteazul•> - în mitologia vechilor greci, sîngerosul zeu al rf1zboiului.
1

(it.) - Edificiile Romei antice;
Cu privire la- istoria lui Traian

e (germ.) tttlot" săi.
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şi

a conteinpQ1·a-

18. Platon (427-347 î.c.n.) - filosof idealist din. Grecia
adversar al democraţiei ateniene.

antică,

19. Platonis Leges 1 , VII, 824 :fl,6V7j 8~ ,ri," :>-otmi xcil ciplat"l) 7]
Tii>11 ·tnpa:1t68(1)11 !,r,roti;, xdl xual x.xl -;oi:i; ur.uTw11 Mjpa: a@µ4m.11· oao~
(Jy.J &mi.,,.(1)11 xp~TOUOt 3p6µoti; xa:l 1tA'!li'cti:a, ;cal f3o1a:i:i:;, a:u-r6xeip.:i;,
.fh]p.:uoVTe:i:;,&!oti; ci118pl«e; Tiii; .&.:r.ae; brtµ.:1ei; (n. Od.).

20. Xenophontis De venatione, I:
di; TW ,r61cµo11 ă.ya:~ot, de; Tt TQ ă.ll!X l~
)JyeW xetl 1t()«'M'et11 (n. Od.)

~

TOUT(l)II ya:p yiyvovt"IXL -r-i
xa:1wi:; 110.:!11 xa:t

~ ă.11&.yxll

21. Despre descoperirile de asemenea natură ale d<omni >lor
Lartet, Christy, de Vibray, Garrigou şi alţii vorbesc toate
publicaţiu.nile care se ocupă de timpii preistorici, aşa de mult
studiaţi in anii cei din urmă. - în anul acesta chiar, pentru
prima oară, s-au descoperit oase de reni, sculptate cu figurc de
acelaş animal, şi într-o peştere din Elveţia, la Thaingen. Cine
ştie daca şi peşterile munţilor noştri nu ne păstrează destăinuiri
de felul acesta? (n. Od.).

22. Ninive - capitala vechiului regat al Asiriei, oraş cepe Eufrat, înfrumuseţat, în timpul domniei regelui
Sennacherib (705-680 i.e.n.), cu străzi largi şi drepte, cu temple
grandioase şi cu vaste grădini.
tăţuit, aşezat

23. Babilon - străvechi oraş întărit, aşezat pe fluviul Eurat, întemeiat de semiţi în mileniul al 111-lea l.e.n., devenit,
fn secolele al XIX-lea-al XVIII-iea î.e.n., capitală a Regatului
Vechiului Babilon, iar între secolele al Vii-lea şi al V-lea i.e.n.,
capitală a Regatului Noului Babilon.
24. <J. G.> Wilkinson, Private Life, Manners and Customs
of the ancient Eg·yptians 3, <London, 1837> - <A. H.> Layard,
Niniveh and Babylon8 , <London, 1853> - (n. Od.).
1

(lat.) - Legile.
(engl.) - Viaţa privată, moravurile
nale ale vechilor egipteni.
:i (cngl.) - Ninive # Babilon.
li

şi
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obiceiurile

tradiţio

25. Lacul ,e;or patru canto4ne - mare lac, tn centrul Elveţiei,
astfel numit pentru că c înconjurat de patru cantoane: Schwitz,
Uri, Unterwalden şi Lucerna (vezi, mai jos, şi notele 27 şi 28).
26. ]ohann Ckristoph Friedrich von Schiller (1759-1805)
- poet tragic german, unul din cei mai de seamă reprezentanţi
ai romantismului european, autor al celebrelor drame: Hoţii,
Intrigă şi iubire, Don Carlos, Wallenstein, Maria Stuart, Fecioara
din Ot-leans, Wilhelm Tel!, şi al mai multor balade şi studii istorice.

27. Wilhelm Tell (fr., Guillaume Tell) - erou legendar al
luptelor de independenţă purtate de păstorii elveţieni, în veacul
al XIV-lea, împotriva dominaţiei habsburgice, şi personaj central
al poemului dramatic cu acelaşi nume, de Friedrich Schiller.
28. Uri, Schwitz

şi

Unterwalden - numele a trei cantoane

(unităţi administrativ-politice) din centrul Elveţiei, care s-au
răsculat împotriva dominaţiei habsburgicedin vecurile al XIII-iea.
şi al XIV-iea şi care au constituit nucleul federaţiei elveţiene.

29. Schiller,
Scen<a> I:

Wilhelm

Tel1,

Act<ul al>

111<-lea>,

Cu săgeata, cu arcul,
Prin munţi şi prin văi,
Vînătorul calcă întins,
De timpuriu, la raza dimineţei.
Precum în împărăţia vînturilor
Domn este vulturul, Prin munţi şi prăpăstii.
Domneşte liber vină.torul.
Al lui este spaţiul;
Tot ce atinge a sa săgeată
Este prada lui,
Tot ce se tîraşte şi zboară I
(n. Od.)

30. Aluzie la războiul franco-german din 1870.
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31. Vezi, in volumul I al acestei ediţii„ Nota editoru/iii.

32. Schiller, Wilhelm Teii, Act<ul> I. Sccn<a> I:
Das Thier hat auch Vernunft;
Das wisscn wir, die wir die Gemscn jagcn.
Die stellen klug, wo sic zur Weidc gchn
'ne Vorhut aus, die spitzt das 0hr und warnet
Mit hellcr Pfcifo, wcnn der J ă.ger naht.
fn.Od.)

33. :\Iartialis Epigram <maton >, XIII, 98:
Vei vedea capra-neagră atîrnată de vtrful unei rîpe;
Speri că. va că.dea ; dar ca cată cu dispreţ la ctni.
(u. Od.J

34. George Gordon Noel, Lord Byron (1788-1824) - poet
romantic englez, unul din cei mai de seamă scriitori europeni
ai secolului al XIX-lca, luptător pentru eliberarea omului. de
sub constrîngerea morală. a societăţii şi pentru independenţa
Greciei. Opera lui Byron {poemele Pelerinajul lui Childe Harold,
Manfred, Don Jitan, Orientalele etc. şi poemele dramatice Cain,
'Cer·iil şi Pămîntul etc.) a exercitat o profundă influenţă asupra
dezvoltării literaturii europene a secolului al XIX-lea.
:J5. C. A. Rosetti, Ceasuri de mulJuniire, Bucureşti, 1843,
traduce as"tfcl aceste versnri din illanfred-ul lui Lord Byroo,
Act<:ul> I. Scen<a> I:
Yc toppling crags of ice !
Yc avalancbcs, whom a breatb rlraws down.
Evcn so
This way the chamois lcapt; hcr nimble feet
Have baffled me; my gains to-day will scarce
Rcpay my breack-neck travaiJ.
(n. Od)
36. Pierre de Ronsard (1524- 1585) - poet de seamă al
literaturii franceze din secolul al XVI-iea, graţios cfntăreţ al
inbirii la Curtea ~desfătată~ a lui Henric al Ii-lea de Valois
(vezi, mai naintc, sub cap. al IV-iea., nota. 15).
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37. ,,Poetul carele ... a ştiut mai bine decît oricare să împroscu o nouă dulceaţă şi cu un mai vin profum limba îmbfLtrînită a lui iionsard t, Alfred de. 11fosset, unul din cei mai subtili
li.rici romantici af'Franţci şi ai Europei, s-a n,isc11t în anu I 181 O
şi a murit în anu 1 1857.
păteze

38. Alfred de :\[usset, La co11pe et les Uvres 1 , Act <11 I> a.I
11<-lea>, Scen<a a> Il<-a>:
Vînătorulc, semeţe vînătorulc, ce zăreşti tu oare ln spaţiu?
Cinii mei rîcăie ţl'irîna şi caută o urm.'.L
Săriţi, voinici! E copita caprei-negre.
Capra-neagră s-a sculat! - Frumoasă mai este iubita. mea.!
Capra-neagră tremură şi fuge! - Dumnezeu să mi-o p,izeascii. !
Capra-ncagr{L intoarcc haita şi fuge în pădure.
Aş vrea să ţiu de mîni"1 pe draga mea iubită.
Haita şi capra-neagră trec peste păşune:
llura ! tovarăşi, izbînda este a noastră I ,,Iuit mi-e frumoasă iubita şi <lulci ii mai sunt ochii!

(n. Od.)

39. Poezii populare ale româ·nilor, at!\mate şi întocmite de
Vasile Alecsandri, Bucureşti, 1866, pag. 225 (n. Od.).
40. Alfred uc :\Iussct, La nuit de maP:
Unna-,·om vînătorul pc munţii rîpoşi?
Ciuta îl priveşte; ca plînge şi se roagă,
Culcu':;m-i ele buricni o aşteaptă; iezii îi sunt de curîn<l
El se plcacr1; o înjunghie şi aruncă în pradă,
CîniJor asuuaţi, inima-i înc.:'1 v'ie.

ni"1scuţi;

(n. Od.J

41. Virgilii Eclog<{/ >, VIII, v. 63:
Nu

toţi

putem toate
(n. Od.).

1

l

(ir.) - Cupa şi buzele.
(fr.) - Noaptea de mai.
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42.

<<Pădure

jună

şi

foarte

deasă$

N. l<<ucăreanu> -

(n. Od.J.

43. <J..ătratul copoiului cînd este pe urma vînatului. Cînd
vînatul, adică ursul, mistreţul sau lupul vulnerat, stă pe loc ca
să facă rezistenţă, atunci numai copoiul latră, şi aceasta, în
limbagiul vînătoriei, se zice: bat clnii. Tot astfel latră copoiul
şi tot astfel se zice cînd el a închis capra-neagră în colţ sau anină
toare.» N. R<ucăreanu> - (n. Od.).

-44. <•Acest ultim pasagiu l-am crezut necesariu aici pentru
cuvinte: intii, ca să completez forma poeziei mele atît de
variabilă, şi, al doilea, ca să dau o mică desminţire acelor autori
sau filosofi romanţian·, cari au zis că vînătorul nu poate ama. ~
N. R<ucăreanu> - (n. Od.).
două

45. Eisenbahn (germ.): Drum-de-fier.
46. Vezi, mai nainte, sub cap. al Ii-lea, nota 27.
47. Kaiserlich-Koniglich-privilegirt Dampfschiff (germ.): Con_
cesiunea cezaro-crăiască a vapoarelor cu aburi .

..

48. <.0 grămădire de arbori răsturnaţi, a cării numire derivă
de la un vînt foarte furios ce bate mai în acclaş timp <lin mai
multe părţi, şi pe care vînătorii munteni l-au numit iudă, pentru
că, ducînd mirosul de pc tot locul de la om la vînat, a.cesta îl
uimă, fuge şi se depărtează, astfel că toată osteneala vînătoruh1j
rămîne în van. Cuvîntul, dar, este simplu şi natural; acest vînt,
trădînd pe vînător, a meritat foarte bine numirea de iudă sau
tr.ldător. - Sublim rezultat al religiunii ortodoxe în ţările române I
Ţ[tranul cel mai simplu, fără carte, fără instrucţie, fără educaţie,
nccunoscind decît necesităţile şi nevoile sale, ştie prin limba
p"trinţilor săi cc a auzit şi înţeles pe toată ziua în biserică, singura
Jui şcoală; ştie, zic, c:"L Iuda a vîndut pe fwl lui Dumnezeu
mîntuitorul lumii. - O, Doamne! Dacă acei bărbaţi cc ne-a~
format această limbă, sancţionînd-o mai întîi prin biserica noastră.
sunt în imperiul tău, între sînţii tăi, primeşte tu această lacrimii
de recunoştinţă, cc pică. pc aceste rînduri, şi o transmite lor prin
angelii tăi! Fă, Doamne, ca în secolii secolilor să zicem: Doamne,
fii e1, noi/, şi nu Domine, esto nobiscum/ Fă, Doamne, ca, in toată
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şi nu damanetia, să lăudăm numele tău I Ţine-nt'j
Doamne, tari în credinţa, şi nu în CHdentia ta I Atunci prove<linţa ta ne va mîntuilo N. R<ucăreanu> - (n. Od.).
Etimologia ~tină pe care o stabileşte N. Rucăreanu termenului iudă nu corespunde adevărului, etimonul real, - vechi
slav. ijuda, gr. iudas, bulg. jude, - nvînd sensurile de «om hain•
şi «zînă acvatică răuvoitoare». Acesta este de altfel şi sensul cu
c..i.re termenul iudă a pătruns în mitologia populară românească,
unde desemnează fie pe patronul vînturilor, al furtunilor şi d
grindinii, - un sfînt Iuda, nerecunoscut de biserică, dar pr.lznuit,
înainte vreme, între 10 şi 20 iunie, - fie un spirit feminin,
fiică a lui Iuda purtătorul de vînturi, numită şi Vidră, care
<<locuieşte in Dunăre, în lacuri sau în mare, avînd diferite înfă
ţişări. Cunoaşte toate rosturile pescarilor şi ... îi poate ajuta sau
primejdui.~ Pentru alte amănunte vezi Dicţionarul limbii române.
Academia Română.. Tomul 11. Partea l, <literele> F-1. Bucureşti, Monitorul Oficial şi lmprim.:-riile Statului, 1934, p. 919.
dimineaţa,

49 . .Pădurea cea mai înaintată. spre virful muntelui, de
unde apoi se începe golul culminante~ N. R<ucăreanu > (n. Od.).

50. •Cerbul». N.
51. ~ursuh. N.

R<ucăreanu

R<ucăreanu

> -

> -

(n. Od.).
(n. Od.).

52. «Nume ce se dă mai adesea de ţărani ctnilor de vfnat.
Fac această explicaţie ca să nu se confunde cu un alt neamţ .
ce vom întilni mai încolo.• N. R<ucăreanu > - (n. Od.),
53. «Un fel de stfncă mare şi cu oarecare vegetaţie nereunde capra-neagră se ţine mai adesă. ~ N. R <ucăreanu >
(n. Od.).

gulată,

54. N.

Rucăreanu.

trad1"ţiuni, Bucureşti.

lnce,căYi
poetua Of'iginale şi
1873, pag. 56-70. - Titlul cc d <om-

Modesta

nu >l R <ucărean u ~ a dat cărţii sale este de natură a dezarma
critica; dar noi, aci, punindu-1 alături cu corifei ai litera turci,
ne-am simţit siliţi a-i croi un locşor, de care nici cunoscuta d-se.le
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modestie să nu se înspăimînte, nici ilustra companie în care se
nu se poată scandali (n. Od.).

află să

55. Giachimo Rossini - vezi, mai clcpartc;sub cap. al VI-lea,
nota 16.
VI
1. I.i,,d (genu.): cîntec.

2. Jodcln (germ.): cintec popular tirolez, cîntat într-o manieră caracteristică,

cu triluri

şi

chiuicli ritmice.

3. Giacllimo Rossini - vezi, mai departe, nota 16.
4. Frantz Joseph Haydn - vezi, mai departe, nota 16 •

. 5. I~tiemze Henri },felml - vezi, mai departe, nota 16.
6. Vezi, în volumul de

faţă,

sub cap. al V-lea, nota 30.

7. Fi-anfois Adrien Boieldieu (1775-1834) - compozitor,cel
ma.i de seamă reprezentant, alături de Mehul (vezi, mai jos. nota
16), al operei comice franceze de la începutul secolului al XIX-iea.

8. Daniel Franrois f..:sprit A11ber (1782-1871) - compozitor francez; a compus muzica pcntrn mai multe opere, dintre
care cca mai cunoscută este Muta din Portici. Înflăcărata arie
Amour sacre de la patrie (S/fntă dragoste rle patrie), din această
operă, a fost, la Bruxelles, semnalul şi imnul insurecţiei populare
din august 1830, pentru independenţa Belgiei.
9. Jacques Frome·ntal litie Levy, zis J/alevy (1790-1862)
- compozitor francez, autor al mai multor partituri pentru
operă şi balet, a două cantate etc., profesor de armonie şi compoziţie la Conservatorul din Paris.

JO. Clrnrles Franfois Goimod (1818-1893) - compozitor francez, autor al mai multor opere celebre, printre care Regina din
Saba, Faust şi Romeo şi Julieta.
11. Fclicien Da,,id (1810-1876) - compozitor francez, autor
al mai multor piese instrumentale pentru coarde, al mai multor
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melodii lirice, cunoscut
Deşerhil

însă

mai cu

seamă

prin o<la simfonie

(1844).

12. Giacomo Meyerbeer (1791 sau 1794-1864) -- compozitor
german, născut la Berlin, natura.lizat italian, mort la Paris,
creator al operelor Robert diavolul, llttghe12oţii, Africa-na, Iertarea
lui Ploermel, - în care o frumoasă arie se, numeşte Aria vîmitoruliti, - şi a mai multor lieduri, coruri, cantate etc.
13. Horatii Carmin

<a> I, I, v. 25:

................ :\Ianet sub Jove frigido
Venator, tenerac conjugis immemor,
Seu visa est catulis cerva fidclibus,
Seu rupit tcretes ::\Iarsus aper plagas .
. . . . . . . . . . . . . . . . Stă sub ceru I friguros
Vinii.torul, uitindu-şi tînăra soţie,
Sau că cinii lui cre<lincioşi au zărit o ciut;'.'t,
Sau că mistreţul marsic a năv~Jit în holdele rodito.ue.
(n. Od.J
i.4. Pierre Jean de Btfranger - poet francez, foarte popular
prin Cîntecele sale, născut în anul 1780, mort în anu I I 857.
15. Ch:rnsons 1 de Beranger, La double chasse 2 :
Vinătorule,

tu aduci dobitocul
umfli sunetul cornului tău.
Tonton, tonton, tontaine, tonton !
Atunci şi amantul pleacă de la iubita sa,
Şi încornoratul intră în casă la tine.
Tonton, tontaine, tonton !
Şi

(n.

Oă.)

16. Fran <tz > Jo <seph >II aydn, născut la Rohrau în Austria;
la anul 1732, a murit la 1809; el arc 527 compoziţiuni instrumentale; oratoriul Die J ahrcs;;eiten este din anul 18013. - <Etien1
2
3

Cîntece.
lnJoita vînă!oare.
1n textu 1 de bază: 1800.

(fr.) (fr.) -
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ne> H<enri> M6hul s-a născut la Givet. în anul 1763, şi a
murit la 1817, Opera Le Jeune Henri 1 este compusi la 1796.
- C <•I> M <r.wia VOft > WebeY, niscut la Eutin (Holstein) in
anul 1786, a murit la Londra, la 1826. Opera FreisckiUz este din
182P, - GiaelJitM RossiHi s-a născut la Fesa.ro în Italia, la anul
1792, şi a murit tn Paris, la 1868; cea dupe urmă operă a lui,
adică Gutlom Teii, s-a reprezentat la anul 1829 (n. Od.).

11. Virtuoso (it.): virtuos.

18. Tenore sfogalo (it.): tPri.m tenor» sau «tenor dramatic~
- cîntăreţ dotat cu o voce cu volum mare şi registru central
puternic,- care executi cu uşurinţă notele acute,
19. Orfeu - mliestrul cîntăreţ al miturilor tesalice, fiu al
lui Eagru şi al muzei Caliope, care, cu vocea lui de ~tenore sfogato >>,
acompaniată de citeră, fermeca fiarele codrilor, stîncile munţilor
Rodopi, copacii şi florile. lndrăgind-o pe nimfa Euridice, şi-aceasta
murind chiar în ziua căsătoriei, muşcată de un şarpe, Orfeu
coborî în Infern, şi-aici, vrăjind cu cîntarea-i pe înseşi întunecatele
zeităţi ce stăpînesc peste tărîmul tbecisnicelor umbre~ obţinu
îngăduinţa lui Hades de-a-şi duce pe pămînt iubita mireasă - dacă
nu-şi va întoarce privirea-napoi ca s-o vadă.
Ei apucară,-n mijlocul adîncii tăceri, o potecă
Greu de urcat prin al ceţii dese şi oarbe-ntuneric.
Foarte aproape era de-a pămîntului faţă, cînd iată
lndrăgostitul, de teamă că-i scapă şi dornic s-o vadă,
Ochii întoarse, dar fata pe dată-napoi este smulsă.
Braţele-ntinde spre el, să-l cuprindă, să fie cuprinsă,
Dar n-a mai prins decît aer, ce-i fuge printre degete, biata. 3
1

(!r.) -

2

In textul de

Tîmirul Henric.
bază: 1822.
3
Ovidiu, Jt,,Jetamo-rfoze. Traducere: Ion Florescu. Revizuirea
traducerii, prefaţă, note, anexe: Petru Creţia. <Bucureşti>.
Editura Academiei Republicii Populare Române, 1959. Cartea
<a> X<-a>, v. 53-59.
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Îndurerat, Orfeu se retrase-n pădurile Traciei, jelindu-şi
iubirea oricărei alte femei. De-aceea l-au
omorît, cu pietre şi sul iţi, femeile trace ~de nebunie cuprinse•·

răstriştea şi dispreţuind
şi

20. Jacque..ţ Of/enb<uh (1819-1880) - compozitor francez de
origine germană, autor a numeroase operete, printre care mai
cunoscute sînt Frumoasa Elena, Periwla, Pescuitorul de pe1'le şi
Orjei, tn Infern - la care face aluzie Odobescu, în textul pe care-l
ari.notăm. Vezi şi nota anterioară.
21. Euf'idi&e -

vezi, mai nainte, nota 19.

22. Cu.rrente calamo (lat.): în fuga condeiului.
23. Nobilul italian Pic de la llirandoJa, născut la 1463, înla vîrsta de zece ani tot c~ se putea şti pe atunci, şi Ja
douăzeci ş.i trei, se lăuda în Roma că poate vorbi d~ omxi f'e
scibili <lat.> - de tot ceea ce se poate şti; el muri la virsta
de 31 de ani <deci în 1494 >. Mai minunaţi în ştiinţă dccit
minunatul italian, mulţi scriitori de acum vorbesc nu numai
ele tot ceea ce se poate şti, dar încă :,;i de citeva altele IU quibusdam aliis <lat.> - (n. Od.).
văţase

24. Franz von Suţ>pe - compozitor austriac, de ongme
la Spalato (Dalmaţia), în 1820, mort la Viena,
în 1895, creator a treizeci de operete şi a peste două sute de
vodeviluri. Printre ultimele sale compoziţiuni figurează şi o
operetă intitulată Vin.ltoarea ( 1889).

belgiană, născut

rete,

25. Alexandre Cliartes Le&<Jcq - compozitor francez de openăscut (1832) şi 1Dort (1918) la Paris.
26. Horatii Epist., li, v. 102 (n. Od.).

27. Hc-liade, 26 decembrie 184.1, io Curierul de ambe sexe,
period <ol> IV (n. Od.).
28. Reî!ista ccntimp01'a11ă - publicaţie

tare

la

liberală, apărută

în

Bucureşti,

29. Convorbfri li~1'a1'e în anul 1867.

revistă

literară,

de orien-

la I martie 1873.
a cercului junimea,

laşi,.
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apărută

30, Vi.cgilii Aeneid., I, v. 15:
încape atîta ură în suflete cereşti I
(,t. Od.).

31. Revista contimporană, <Bucureşti>, anul II, nr. 4,
1 aprilie 1874, pag. 324<-342> - (n. Od.).
32. Pantazi Ghica (1831-1882) - scriitor minor şi politician liberal al secolului al XIX-iea românesc, frate al celebrului
memorialist Ion Ghica (1816-1897); la începutul activităţii
sale politice a fost adept al mişcării revoluţionare burghezo-democratice, colaborînd cu Nicolae Bălcescu la scoaterea lvlagazimifoi
istoric penim Dacia (vezi, în volumul I al acestei ediţii, sub titlul
Cîttva o,-e la Sna.gov, cap. al IV-iea - Poezia treciiti,foi şi
poezia foaniei, nota 2), şi, în 1859, cu Dimitrie Bolintineanu
(1819-1872), la editarea ziarului unionist Dîmboviţa.

33. Cl,ably, Chambertin, Şampanie şi Xeres - celebre vade vinuri franţuzeşti - alb sec, roşu, pinot chihlimbariu,
spumos şi alb licoros.

rietăţi

34. Ironia lui Odobescu vizează greşeala de ortografie, - Caffi
in loc de Gafe, - strecurată în relatarea lui Pantazi Ghica.
35. A lexan.dre D1,mas-pere (1802-1870) - scriitor francez,
renumit prin romanele sale de aventuri: Cei trei nmşchetari,
După douăzeci de ani,
Vicontele de Bragelona., ContDle de
Monte-Cristo, Regina 1.ilargot, Coliernl reginei etc., etc.
36. George Laulr (1779- 1823) - profesor de limbă româsi
de Ia mănăstirea Sfîntul Sava
, de matematici la scoala
,
din Bucureşti (1816-1821), considerat drept instauratorul invă•
ţămîntului în limba naţională, din 'fara Românească.
nească

37. Alexandru Ghica Vodă - primul domnitor iregulamcntan al Ţării Româneşti (1834-1842). în timpul domniei lui au
fost arestaţi şi încarceraţi Ion Cîmpineanu şi Nicolae Bălcescu,
conducători ai mişcării revoluţionare burghezo-democratice.

38. Dosoftei (1624-1694) - mitropolit al Moldovei, contemporan cu marele cronicar Ion Neculce (1672?-1745?), care,
in letopiseţul său, ne spune că <<Acest Dosofteiu mitropalit ... era
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multe limbi ştie: cline~te, lăt inc~te,
carte şi-nvăţătură... În ţara nonstră,
pe-aceasta vreme, nu este om ca acela. •> 1 Meritele lui culturale
constau în reutilarea tipografiei din Moldova şi în traducerea pe
româneşte a mai multor cărţi de ritual creştin ortodox, dintre
care o menţiune specială merită Psaltirea în i•c1·s1tri (tipărită la
Uniev, în Polonia, în anul 1673), prima încercare de wrsificare
în limba românească.
neam de mazil, pre

învăţat;

sloveneşte şi altă adîncă

39. Conducătorul răscoalei ţărăneşti din anul 1821 împotriva asupririi boiereşti, - Tudor V laclimirescu, - s-a ni:iscut,
probabil, în anul 1780 şi a murit ucis <,ticăloşeşte,, Cllm scrie
Nicolae Bălcescu, in anul 1821.

40. J\.feşteml Manole - legendar arhitect şi constructor al
Bisericii Episcopale de la Curtea de Argeş. Vezi, în volumul
I al acestei ediţii, sub titlul Cftet•a ore la Sna.gov, cap. a I II-iea
- lndoieli a.mpra ctitori#, nota 7.

41. Autorul Doinelor şi Lăc,,ămioa,,elcw, al Pastelurilor, cn"atorul Chiriţei Bîrzoi, al lui Despot Vodă şi al lui Horaţiu ia
legenda dramatică Ffntfna Bland1.eziei, prozatorul subtil diu
Călătorii fn Africa, - Vasile Alecsandri, - s-a născut în anul
1819 şi a murit peste şaptezeci şi unu de ani, în 1890.
· · ·
42. Revi.sta romtină penim ştiinţe, litere şi arte - fundată
de Alexandru Odobescu în 1863, cu scopul de HI propaga luminile
şi ştiinţa ... de a deschide un cîmp de activitate studiilor serioase,
de a aduna, pre cît se va putea, într-o publicare periodică,rezul
tatul lucrărilor literaro şi al speculaţiunilor ştiinţifice ce pot
grăbi progresul naţiunii române ~9 - a dăinuit pînă în 1863. La
această revistă, în care Odobescu şi-a publicat cîteva din principalele sale scrieri literare ( Satira latină, Poe.Jii Văcăreşti. CîtevtJ
ore la Sna,:ov etc.), au colaborat, printre alţii, Vasile Alecsandri
1 Ion Nee1tlce, Letopiseţul Ţării Moldovei şi O samă de c11vinte.
Text stabilit, glosar, indice şi studiu introductiv de Iorgu Iordan.
Ediţia a II-a, revăzută, <Bucureşti>, Editura de Stat pentru
literatură şi artă, <colecţia> <,Scriitori românij>, 1959, pag. 98.
t<Prec1wintare> în Rr}vista romdnă penim ştiinţe, litere şi
tn-18 1 Bucureşti, 18~, voi, I, pag. 1-2,
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~i Ion Ghiea, şi s-au publicat scrieri, ptnă atunci necunoscute sau
mai puţin cunoscute, ale lui Alecu Russo (1819-1859) - Cugetări
şi SC11Jeja - şi Nicolae Bălcescu (1819-1852) - Românii siipt
Mihai Voievod Viteazul (fragmentar) şi Mişcarea romdnilcw din
Ardeal la 1848.
43. Virgilii AetUid., II, v. 204 (n. Od.).
44, Kurdistan - regiune
sud de Marea Caspică.

muntoasă

in Orientul mijlociu, la

45. Hamadan - oraş iranian, identificat de arheologi cu
vechea cetate Ecbatana.

46. Diodori Siculi Bibliotheca histor.1, II, 33: Dupece săvirşi
aceste lucrări, Semiramida 2 , în capul unei oştiri numeroase, intre.
prinse o expediţiune in contra mezilor. Sosind în faţa muntelui
Bagistan, ea îşi aşează acolo tabăra şi face o grădină care avea
douăsprezece stadii (mai mult de doi kilometri] în ocolul ei;
era pe o cîmpie şi coprindca o fîntioă mare care da apă pentru
plante. Muntele Bagistan, care este consacrat lui Joe, formează
una din laturile acestei grădini, prin stlncile sale rtpoase, înalte
de şaptesprezece stadii [ca la 2.850 metri] şi tăiate drept. Semiramida puse să scobească piciorul acestor stinci şi să sculpteze pc
dinsul chipul ei înconjurat de o sută de streji. Ea puse să sape
pe stînci o inscripţiune cu litere siriace, in care se zicea că Semi(lat.) - Biblioteca isto; <ică >.
Se,niramida - legendară. regină asiriană, de o răpitoare
frumuseţe, fiică,-n poveste, a zeiţei Derketo şi a unui muritor,
care1a . ntichitatea îi atribuia două din cele şapte minuni ~ le
lumii vechi, - naltele ziduri inexpugnabile şi grădinile suspendate ale Babilonului ( •Poarta lui Dumnezeu•), construite, parc-se.
în timpul domniei regelui Nabucudurriusur sau Nabucodonosor
al II-iea (60-1-562? î.e.n.), intre anii 590 şi 580 t.e.n., - identificată rle asirio!ogi cu Sammuramat, soţie a regelui Şamşiadad
al V-lea (823-811 l.e.n.). Sammuramat a condus regatul pini
la majoratul fiului ei Adad-Nirari al Iii-lea, reuşind să întindă
graniţele Asiriei, tn vci.t plnă in Siria, iar in est pînă în Media,
pe ţărmul Mării Caspice.
1
2
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ramida, grămădind tot hagagiul şi toate uneltele oştirii sale într-un
singur morman, făcuse dintr-însele o scară pe care s-a urcat
pînă în vîrful muntelui.
D' Am·ille şi de Sacy au crezut că aceste cuvinte se pot
aplica stîncelor de la Bisutun 1 (n. Od.).
47. Dante, Divina Commedia, l'ln/erno, Canto V. Pasagiul
întreg despre Semiramida zice, v. 52-60:
La prima di color, di cui novelle
Tu vuoi saper, mi disse quegli allotta;
Fu imperatrice di molte favelle.
A vizio di lussuria fu si rotta,
Che libito fe licito in sua legge,
Per torre il biasmo in che era condotta,
Ell'e Semiramis, di cui si legge,
Che sugger dette a Nino, e fu sua sposa;
Tenne la terra che'l Soldan corregge.
Cea dîntîi din acelea despre care tu vrei să aibi cunoştinţă,
--- mi zise cl2 atunci, - a fost împărăteasă a multor limbi. La
1 Bisutun, sau Behistun - veche localitate iraniană, la sud
ele Ecbatana. ln apropierea acestei localităţi, situată într-o regiune
muntoasă, se află o stîncă <,stearpă şi rîpoasă ~. pe care, la o
mare înălţime, - 100 metri, - stă săpată în relief, <<în scrierea
silabică cuneiformă, o inscripţie de 400 de rînduri, în limba
persană veche, cu traduceri în limba elamită şi accadiană •>, datînd
din vremea regelui persan Ahemenid, Darius I (522-480 î.e.n.).
Deci cuvintele istoricului roman Diodor din Sicilia (80-29 î.e.n.)
nu se pot aplica, aşa cum crezuseră orientaliştii francezi d'.' nville
(1697-1782) şi de Sacy (1758-1838), stîncii de la Behistun. Dar
pare-se că ele nu sînt lipsite de un miez de ... adevăr legendar,
căci, mai departe, spre nord-vest de Bisutun, în apropierea lacului
Van, pe locul unde altădată (în secolul al Xii-lea î.e.n.) se afla
oraşul Tnspa, capitala regatului Urartu, marele canal care servea
la aprovizionarea cu apă a cetăţii a fost îndelungată vreme numit
«Canalul Semiramidci •>.
2 Poetul Virgiliu, ,il maestro~. - care-l călăuzeşte pe
Dante în Infern.
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viţiul desfrînării

a fost aşa dedată, înclt neruşinarea fu iertată
ei pînă-ntr-atita înctt tn~i a cutezat să ia asupră-şi blestemul în care căzuse, Ea este Semiramida, despre care
se citeşte că a dat să sugă lui Ninu,. şi apoi i-a fost şi soţie. Ea
stăpînea ţara pe care o cîrmuieşte acum sultanul (n. Od.).

sub

stăpînirea

48. Istoria evidenţiază trei regi Sasanizi (vezi, mai jos,
nota 58) cu acest nume:
Şapur I (242-272) - înfrînt de oştile împăratului roman
Gordianus al Iii-lea (238-244) în anul 242, dar învingător, in
anul 260, al împăratului roman Valerianus (253-260), pe care
l-a luat prizonier - primul împărat prizonier din istoria Romei;
Şapur al II-lea (309-379) - care s-a războit, :în aproape
tot timpul domniei, cu Imperiul Roman, cucerind regiunea de
la vestul fluviului Eufrat; şi
Şapur al III-iea (385-390) - care a încheiat cu împăratul
roman Theodosius I (379 -395) un tratat de pace (387), hotărînd,
intre altele, şi împărţirea Armeniei, multă vreme măr al discordiei
în relaţiile dintre Persia şi Roma.
49. Istoricii înregistrează cinci suverani Sasanizi cu numele:
Hormuz, Hormizd, Hormisdas sau Ormazd, intre care cel mai de
scamă e socotit Hormizd al V-lea (579-590); acest Hormizd i-a
înfrînt pe romani în trei războaie, în anii 580, 581 şi 586.
50. Khoşru, sau Khosroe, sau Khosrav - este numele mai
m~ltor uegi ai regilor Eranului şi ai ne-Eranului ~. cum se intitulau autocraţii din dinastia Sasanizilor, intre care cel mai glorios
a fost Khosroe I Anuşirvan (vezi, mai departe, nota 66).

51. Firuz - numele mai multor suverani din dinastia Sa•
sanizilor.
52. Iejghird, sau Iezdegerd, sau Iazdakarta - ocel creat de
Dumnezeu~ - s-au numit mai mulţi suverani Sasanizi ai Persiei
vechi, dintre care, în legătură cu textul pe care-l adnotăm, ii
reţinem pe Iezdegerd I (399-402), aliat al Bizanţului, şi pe Iezdegerd al III-iea (632-651), cu a cărui asasinare, după două
infrîngeri suferite din partea arabilor năvălitori, se stinge dinastia
persană a, Sasanizilor. (Vezi; mai departe, şi nota 58.).
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53. Ctesifon - vechi şi important centru comercial şi meş.
elenistic, pe Tig-rtil mijlociu, la sud de Bagdad; pînă
în anul 226 al e.n., capitala regatului persan al dinastiei Arşa•
chizilor, apoi, pini la mijlocul veacului al VII-lea al e.n.,
capitala regatu lui persan al Sasanizilor (vezi, mai jos, nota 58);

teşugăresc

54. Lucius Do,nitius Aurelianus (212?-276) - împărat roman
(270-276) de origine ilirică; fiind un bun organizator al armatei
şi un bun strateg, reuşi,.purtînd mai multe războaie, să restaureze,
pentru scurt timp, unitatea Imperiului Roman, - măcinat de
contradicţii interne şi atacat din toate părţile de c,barbari ~
- motiv pentru care a şi luat titlul de Restitutor Orbis, adică
Restaurator al Imperiului Roman.
55. Caesar Flat·it1.s Theodosius - împărat, intre anii 379 şi
392; al: Imperiului Roman de Răsărit, apoi, din anul 392 pînă
în anul 395, şi al Imperiului Roman de Apus.
56. Justinianus (482-565) - împărat al Imperiului Roman
de Răsărit (527-565), a reuşit să refacă, pentru cîtva timp,
printr-o bună organizare administrativă şi militară, prin răz
boaie istovitoare purtate în Persia (532 şi 540-562), în Africa
(533-534), în Italia (535-540). în Spania (554), prin tratate
diplomatice şi prin tributuri în aur plătite hunilor şi slavilor,
vechiul Imperiu Roman.

51. Heraclius (575?-641) - împărat al Imperiului Roman
de Răsărit (610-641). în timpul lui, perşii cuceresc Siria (613),
Palestina (614) şi Egiptul (619), dar, după mai multe războaie,
începute în anul 622, Heraclius reuşeşte să recucerească o bună
parte din teritoriile orientale pierdute la începutul principatult1i
srm şi să-l tnfringă pe regele persan Khosro<: al Ii-lea Parviz
(590-628) la Ninive (627).
58. Sasanizii - familie aristocratică originară din Pars, Pcrsis sau Persida (ţinut în sud-vestul podişului iranian, lingă Golful
Persic), regiune a Regatului Part (vezi, mai nainte, sub car,
al V-lea, nota 8), care, în prima jumătate a veacului al Iii-lea al
e.n., s-a răsculat împotriva dinastici Arşachizilor, deţinătoarea
puterii centrale în Stat, şi, profitînd de destrămarea regatului 1
şi-a întins dominaţia asupra mai multor regiuni dintre Tigru, Golful

https://biblioteca-digitala.ro

hrsic şi podişul iranian. în anul 224 al e.n., regele Sasanid'
înfringînd şi ucigînd în lupta de la Ormizdagan (în Media)
pe regele Arşachid Artabanos al V-lea, deveni singur stăpfnitor
al vechiului Regat part. În anul 226, Ardaşir se-ncoronl la Ctesifon,
lutnd titlul part de «împărat al împlraţilon. Descendenţii lui,
-- direcţi, indirecţi sau adoptaţi, - Sasanizii, vor stăpîni vechiul
Regat Part, printr-o puternică centralizare politică şi o bună
organizare militară, pînă în secolul al Vii-lea al e.n.

Ardaşir,

59. Zcwoastru, sau Zaratustra - legendar profet şi reformator religios persan care ar fi trăit în veacul al VIII-lea i.e.n.
«Legea lui Zoroastru », - «zoroastrismul&, - religie dualistă, întemeiată pe vechile culte agricole iraniene, s-a fixat în dogme
scrise de-abia în timpul dinastiei Sasanizilor (vezi nota ante. rioară), devenind religie oficială.
60. Arta persană din timpul Sasanizilor a fost foarte puţin
studiată; i::a merită însă o atenţiune specială, avînd, pe lingă
aspectul impozant al producţiunilor antichităţii asiatice, un
caracter de energie şi de mişcare pe care l-a împrumutat de la
operile elenilor şi romanilor. Multe muzee şi tezaure eclesiastice
din Europa posedă vase, monede şi pietre scumpe gravate, de stil
sasanid; dar mai cu seamă în Muzeul Ermitagiului din Sanct-Pe·
tersburg sunt nenumărate plăci şi ornamente de aur, reprezentînd
lupte de animale şi vînători, care acestea toate s-au găsit prin
movilele din Rusia asiatică meridională. - Vezi în Annali dell'Ins1ituto arckcologico 1 , vol. <al> XV <-lea>, 1843, pag. 98 et sq ..
articolnl d-lui <Henri> A<drien Prevos> de Longperier, intitulat: Explication d'ime coupe sassanide 2 , în care descrie un tas
de argint al ducelui de Luynes (astăzi Ia Cabinetul de medalii
din Paris) .reprezentind o vînătoare sasanidă şi reprodus în Monu,nenti 11,editi3 , voi. <al> III<·lea>, pl<anşa> LI (n. Od.).
61. <Robert> Ker Porter, Travels in Georgia, Persia, Armeflia,

ancient Babylonia etc. 4 , London, 1822; voi, <al> II <-lea>,
1

(it.) - Analele Institutului arheologic.

Desa,,iere a unei c1,pe sasanide,
Monuments inedite.
' (engl.) - Călătorii fa Georgia, Pmia,
l111bilonis etc,
a (fr.) 3

(it.) -
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Atmenia,

tHJCbsa

stamp<ele> 63-64. - E <ugene> FlandiD et P<ascal> Coste,
Perse ancienne 1, Paris, <1851>, voi. I. stamp<ele> 10-13
, (n. Od.).

Reliefurile sasanide pe care le descrie mai departe, ln text,
Odobescu, nu sînt <•Pe stîncile de la Bisutum "• ci pe doi din pereţii
boltei principale de la Takh-i Bostan sau Taghi Bostan.
62. Sirenele (în mitologia greacă) - fiinţe fabuloase, infernale, cu corp de pasăre şi cap de femeie, simboluri ale sufletelor
morţilor, care, în <•basmul lui Homeu, în Odiseea, locuiesc în
lumea înflorită a unui ostrov, între mormane de oseminte omeneşti. ademenind cu viersul lor fermecător, «ca mierea de plăcuh,
Pe toţi care se-apropie de ele.
Oricine merge-aproape fără ştire;
Şi cintecul sirenelor aude,
Napoi acasă nu se mai întoarce,
Şi nu-şi mai vede pruncii şi femeia,
E dus, nenorocit pe totdeauna,
Că-l farmecă sirenele cu viersul

Răsunător. 2

63. Aluzie la legenda germană despre fermecătoarea fecioară
Loreley sau Lnrlei, ştima Rinului, împietrită-n stînca ce-i poartă
numele, de unde, - ne spune poetul german Heinrich Heine
(1797-1856), viersuind <,un cintec de vrajă,>, <•ea farmecă şi
înspăimintă •> pe luntraşul marelui fluviu:
Pescarul - nebun se repede
Cu luntrea lui mică şi, dus,
Nici valuri, nici stîncă nu vede El caută numai în sus.
izbeşte

Viitoarea-I
Stîncoasă,
1

-

şi

de coasta
moare-necat:

(fr.) - Persia veche.

~ Homer,

Odiseea. În româneşte de G. Murnu. Studiu introductiv şi comentarii de D. M. Pippidi. <Bucureşti>, Editura
de Stat pentru literatură şi artă, <1959>. Cintul XII, v. 54-61.
175
https://biblioteca-digitala.ro

Loreley a făcut-o aceasta
Cu viersul ei fermecat. 1
64. (Concert}

a grande orchestre

(fr.): (Concert) cu

orchestră

completă.

65. Barbaud, sau Barbedh - personaj cvasilegendar, rapsod
vestit la curtea desfătată a regelui sasanid Khosroe I Anuşirvan.
Kh1şru, sau Khoşrav, sau Klwsroc I A.nuşirvan, sau Nu-- adică. ~cel cu sufletul nemuritor,,. şi nu cum scrie
Odob3sc11, 1cel cu sufletul mărinimos ,1, - unul dintre cei mai
de seamă. regi Sasanizi (531-579). legiferatorul relaţiilor de
muncă. feudale în vechea Persic.

66.

şirvan,

67. Peter Paul
al VII-iea, nota 26.

Rubens - vezi,

mai

departe, sub cap.

68. Franâs Snydets - vezi, mai departe, sub cap. al VIIl-lea,
nota 5.

vezi, mai departe, sub cap. al

69. Filip Wouwerman
VIII-lea, nota 6.

70. Fran~ois Desportes - vezi, mai departe, sub cap. al VIIIlea, nota 7.
71 . .Jean Baptiste Oudry - vezi, mai departe, sub cap. al
VIII-Ica, nota 8.
72. johann Elias Ridinger -- vezi, mai departe, sub cap.
al VIII-lea, 1..ota 10.
73. Horace Vernet - vezi, mai departe, sub cap. al Vii-lea,
nota 27.
74. Edwin Henry Landseer - vezi, mai departe, sub cap.
al VJil-lea, nota 12.
1

St. O. Josif, Poezii

<Bucureşti>,

literatură şi artă, <colecţia>

Editura de Stat pentru
~Biblioteca pentru toţi~. <nr. 11 >,

1960, pag. 148-149.
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VII

l. (gr.) - citeşte: zografia:
2. (gr :) -

citeşte:

3. (gr.) -

citeşte:

grafia.
ton zoon.

4. Acvitania - una din marile regiuni administrative
litare ale Galiei 1omane (în sudul Franţei).

şi

mi-

5. Charles Darwin (1809-1882) - savant biolog englez, intemeietoruJ. teoriei despre originea şi evoluţia speciilor. Implicarea, în acest alineat, a teoriilor lui Danvin despre <•seleqia
naturală~ şi despre <,concurenţa vitală,> este formală, sofistică,
doar pentru a justifica printr-un joc de nuanţe tălmăcirea termenului grecesc zograjia prin «vînătoare •> şi a demonstra astfel di.
rtot o aplecare de acela.~i fel, - vînătorea1;că, - a făcut s,l ,;e
nască şi pictura>>.
6. Gaius Ittlitts Caesar Octavia-uus Attgust-us (64 i.e.n. - 14
e.n.) - primul împărat (30 i.e.n.-14 e.n.) din istoria Homei
antice.

7. <Caii> Suetonii <Tranquillii > Vita Octiwii A 'ltgu.;ti,
XXV. El spune că acest împărat avea obicei a zice că este
totdauna mai bine ca omul <•să se grăbească încetinel•> - Festina
ente! <lat.> - (n. Od.).
Textul grecesc se citeşte: Spe-ide vradeos.
8. Marele pictor al

Renaşterii

italiene, Rafael Srmzio, s-a

'născut la Urbino, în anul 1483, şi a murit, la vîrsta de numai

treizeci şi şapte de ani, - în 1520, - la Homa.

9. Pictorul italian Correggio ( Antonio A llegri), unul din cei
mai de seamă colorişti ai Renaşterii, s-a născut în orăşelul Correggio, din nordul Italiei, în anul 1494, unde s-a şi stins din viaţă
la 5 martie 1534.
10. Mare pictor colorist al şcolii veneţiene şi al Renaşterii,
Tizian (Tiziano Vecellio). s-a născut în localitatea Pieve de Cadore,
lîngă Veneţia, în anul 1477, şi a murit, de ciumă, la Veneţia,
in anul I 576.
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11. Paolo Cagliari zis Paul Veronese - pictor italian,
la Verona, în anul 1528, mort la Veneţia, în anul 1588.

născut

12. Peter Paul Rubens - vezi, mai jos, nota 26.

13. Rembrandt van Ryjn - cel mai de seamă reprezentant
al şcolii de pictură olandeză, s-a născut în anul 1606, la Leyda,
(Olanda), şi s-a stins din viaţă în anul 1669, la Amsterdam.

14. Nicolas POitSsin - pictor francez al
anul 1594, mort în anul 1665.

Renaşterii, născut

în

15. Calea sau Via Flaminia - unul din principalele drumuri
ale vechii !talii, construit de C. Flaminius, censor în anul 221
i.e.n., începea de la poalele colinei CapitoJiului, traversa Roma
spre nord, ieşea pe sub poarta numită, de asemenea, Flaminia şi,
trecind prin Sabinia, Umbria şi Ţara Senonilor, se oprea la Ariminum (Rimini), pe ţărmul Golfului Iliric, adică pe ţărmul Mării
Adriatice, la sud de Ravena.
16. Publii,s Ovidius Naso - poet latin, născut la Sulmona,
în anul 43 i.e.n., mort în exil la Tomis (Constanţa), în anul 17
sau 18 e.n. Operele lui mai de seamă sînt: Amorttri, Nereide, Arta
iubirii, Leacurile iubirii, Metamorfoze, Triste şi Pontice.
17. Ovidii Pontica,

I,

V, v. 49-50:

Uitînd obiceiele patriei, învăţa-voi să încordez
Arcurile sarmatice şi trăi-voi dupe. chipul locului?
Poetul Ovidiu a petrecut anii săi de exil şi a murit în cetatea
Torni, pe Marea Neagră, care, fără îndoială, era la satul Ana-.
dolkioi, aproape de Kiustenge. Vezi A. Papadopulo Vretos, La
Bulgarie ancienne et moderne'. St.-Petersbourg, 1856, pag. 119-146
:;ii 186. - S-a făcut multă dezbatere în trecut despre situaţiunea
cetăţii Tomi şi despre mormintul lui Ovidiu, pe care mai mulţi
ar fi pretins a-l fi descoperit in deosebite locuri ale UngarieiPodoliei şi Rusiei meridionale. Vezi, pentru această cestiune,
V-iaţa lui Ovidiu, scrisă de J. Masson (Amsterdam, 1718), şi de
Cavalerul Rosmini (Milan, 1821); disertaţiunile DB Ouidii exsilio
1

(fr .) -

Bulgaria ve&he şi

modernă.
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et sepulckro 1 (de Rabener şi de Villenaye) in ediţiunea ~ompletă
şi anotată a operilor poetului, publicată de N, E. Lemaire. Paris,

1824, vol. <al> VIIl<-lea>: şi A. Deville, Essai nr l'e:rale
d'Ouide 8 , Paris, 1859. - în Demetrii Cantemirii Des&,,t/)tio Mol_
daviar (ediţiunea latină, tip <ărită > de Societatea Academ <ică>
Român<ă>, Bucureşti, 1872), sunt clteva fraze şi mai -multe
note dezvoltate ale ilustrului autor asupra locului de exil al lui
Ovidiu, pe care unii l-au crezut a fi Akermanul sau Cetatea-Albă,
alţii Chilia, amîndouă în Buc:eagul Basarabiei. (Cap. III, p. ~;
<Cap.> IV, pag. 19-21) - (n. Od.).
18, Picturile din bolta Nasonilor nu mai există tu fiinţă; ele
au fost însă publicate de <Giovanni Pietro> Bellori, Le piteu,-e
del sepolcro de' Nasoni, disegnate et iff&ise da PiBtro-Stm'6 Bartoti
e des&ritte•, Roma, 1680, in folio, stamp<elc> XXVI-XXIX.
Vezi şi Oeiwres ckoisies des peintres de l'antiquitt?, Paris~ 18641
stamp<ele> 101-104 (n. Od.).

19. Acest al patrulea compartiment s-a dărîmat indată dupe
deschiderea boltei. Desemnul publicat de Bellori este dintr-o
altă descoperire făcută la 1672 în Roma, în grădinele Sertoriane 1
sub muntele Celius {n, Od.).

20. Claudiani De .-aptu Prose.-pinae'!, Ul, c. 262-265r·
fremit illa marito
Mobilior Zephyro, totamque virentibus iram
Dispergit maculis, jamjamque hausura profundo
Ore virum, vitreae tardatur imagine formae.
(n.Cd.).

21. Aceste versuri franceze <care, pe româneşte, se citesc:
Ah I lmi vine să. rid, cînd mă văd atit de frumoasă în această
1. (lat.) - Desţws ezilul şi monm111ul mi Ovidiu.
• (fr.) - Eseu desprB exilul lui Ovidiu.
• (lat.) - DeSG'l'ie..-ea. Moldoflei.
• (it.) - Picturi/a din cavoul Nasoniwr, des.nate
da Piett'o-Sa.nte Ba.rtoli şi descrise.
6 (fr .) - Ope,e alese ala pictoriloY o,ntichiwţii,
1 (lat.) - De.sj)ra ,-,ipirea Pt'O$Wpi~
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~

pauata

oglindă·!>

sunt din libretul operei Fa-ust, pus pc muzică de
Gounod; în drama originală, a lui Goethe, oglinda Margaretei
este însemnată numai ca un joc de scenă; apoi, şi vecina Marta
deşteaptă cochetăria tinerei fete, cu aceste cuvinte:
Komm du nur oft zu mir, heriibcr,
Und leg' den Schmuck hier heimlich an;
Spazicr cin Stiindchcn lang dem Spicgclglas voriiber
\Vir haben unsrc Freude drai..
Vino tu mai des pc la mine încoace
Şi pune aci, pe ascuns, podoabele pc tine;
Primblă-te ca o oră pc dinaintea oglindei
Şi să vezi ce mulţumire o să avem şi dintr-atîta.
(n. Od.)

22. Cocheta bătrînă la oglindii, poezie pc care a publicat-o
- nu prea ştiu de cc, - Lord Stanley, în eleganta sa carte'.
Fleurs de la Romnanie. Recueil de pocsics anciennes et modcrnes. Hertfort (Angleterre)1, 1856. - Se vede că filoromânul en·
glez h-a voit să uite, printre florile Romi'mici, nici chiar
Nişte flori cc s-au uscat I
(n. Od.) 2
1 (fr.) - Flori ale României. Culegere de poezii vechi şi moderne. Hertiort (Anglia).
2 Cocheta bătrîmi la oglindă, poezie de Cezar Bollia,; (18131881), publicată întîi sub titlul clfoierea trcwtă, la oglinda sa, în
Curieriilromdnesc, XV. nr. 88, 25 noiembrie 1843, şi reprodusă în
culegerea Cezar Bolii ac. Opere. Ediţie, note ş' bibliografic de Andrei
Rusu. Cu o introducere de George Munteanu. <Bucureşti>,
Editura de Stat pentru literatură şi artă, <colecţia> <,Clasicii
români•>, <1956> voi. I, pag. 259-262.
Ironia din nota de mai sus nu este justificată, cum s-ar putea
crede, numai de valoarea poeziei citate, - într-adevăr mediocră,
- ci constituie şi o replică piezişă la răspunsul dat de Bolliac
unui articol polemic publicat de Odobescu în 1873, - Fumuri
archcologice scornite din /ielele preistorice, - articol în care mai
tînărul arheolog punea la punct, cu savantă maliţie, pc mai vîrstoicul preşedinte al Comitetului Arheologic Român, ce făcuse
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23. Poeziile lui Alecu Văcărescu <1722-1800? >, fiul banului
tata lui Iancu Văcărescu 1 , sunt cele mai multe inc.
dite; abia daca vreo cîteva s-au păstrat în memoria vechilor
lăutari. Însă fiul poetului le adunase şi, daca va vrea Dumnezeu,
peste puţin voi izbuti a Ie publica. Viaţa acestui poet, pierdut,
- omorît, negreşit, în exil, - în vreo cetate de peste Dunăre,
Ia vîrsta de 32 de ani, e un întreg romanţ, pe care am de gînd
să-l povestesc cînd voi scoate la lumină poeziile ce au mai rămas
de Ia dînsul. 2 Nu mă tem a zice că pină acum nici un poet român
n-a avut mai mult foc şi mai multă graţie. Aceste cualităţi răsar
scînteietoare, prin limba învechită şi, uneori, azi, chiar ridiculizată a versurilor sale (n. Od.).
Ienăchiţă şi

24. In medias res (lat.): în miezul lucrurilor.
25. Toate cualităţile acestei picturi, şi poate chiar mai multă
mai mult foc, se găsesc într-un basorelief antic din
Muzeul Capitolin3 , la Roma (Sala. Împăraţilor), în care se vede
un vier uriaş, împresurat şi atacat de şase vînători şi de trei
cîni. Un junc, de la spate, a tras cu arcul într-însul; alţi doi,
din care unul poate fi Meleagru, îşi înfig lăncile lor în şalele
mişcare,

cîteva consideraţii fanteziste despre Uzul fumat11lui ln timpii
preistorici (Trompeta Carpaţilor, XI, nr. 1045, din 4/16 februarie
1873). Polemica aceasta nu se încheie aici şi acum. La ironia din
Pseudo-cynegetikos, Bolliac va răspunde prompt, printr-o notiţă
publicată în gazeta sa, Trompeta Carpaţilor (XII, nr. 1144, 4
august 1874), iar Odobescu, la rîndu-i, va mai trimite o săgeată
împotriva preşedintelui, în lecţia de deschidere a cursului său de
arheologie (22 octombrie 1874).
1 Iancu Văcărescu - fiul lui Alecu şi nepotul lui Ienăchiţă,
cel mai de seamă scriitor dintre cîţi Văcăreşti au lucrat pentru
<<Creşterea limbei româneşti, şi-a patriei cinstire•> - s-a născut ln
anul 1791 şi a murit în anul 1863.
z Proiect nerealizat.
3 Muzeul Capitolin (,lluseo Capitolino) - celebră colecţie
italiană. de artă antică şi rinascentistă, întemeiată în secolul
al XVII-iea, adăpostită în mai multe clădiri care înconjtră incor~
nind colina Capitoliului din Roma.

181
https://biblioteca-digitala.ro

lni; o femeie căl'are, - poate chiar Atalanta, - il izbeşte şi ea
cu suliţa; în faţă-i un bărbat mai în vîrstă, - Telamon, se
crede, - rădică baltagul ca să-l lovească în creştet. Un servitor
a căzut sub dobitoc, oprind de zgardă un copoi; ceilalţi doi
dni, din care unul molos, saltă ca să-l apuce de rit. Acest frumos monument poartă numirea 1\fistreţului din Calidon (n. Od.).
(Vezi, mai nainte, sub cap. al IV-iea, şi nota 10.)

26. Pater Paul Rubens - cel mai. mare pictor al şcoalei
flamande, născut în Colonia, la 1577, şi mort la 1640, a produs,
printre sutimi detabeluri de tot felul, citeva subiecte de vînătoare,
care se află azi prin galeriile de la Munic 1 , Dresda, Marsilia şi
în cîteva colecţiuni particulare din EngJitera; apoi sunt de la
dînsul şi o mulţime de desemne cu subiecte vinătoreşti, chiar şi
în colecţiunea Luvrului (n. Od.).
27. Horace Vcrnet - născut la 1789, mort la 1863. Dintre
numeroasele lui tabeluri de tot felul, alegem pe cele de vînătoare;
el a expus, în anul 1836, Vîntitoarea în pustiul Sahara, din 28
mai 1833; la. 1839, Vînătoarea de lei din Metige; la 1855, Vîtuitoţ1,rea de mufloni [berbeci sălbatici] de către marocani; lntoarcerea
de la vînătoarc de lei; V înii.toarea de mistreţi în Sahara. A mai
făcut şi numeroase gravuri reprczentînd subiecte de vînători
europene (11. Od.).
28. Jules Gerard - născut în 1817 - a descris vînătorile
sale în două volume foarte interesante: La cltasse au lion 2 , 1855,
şi Le tueur de lions 3 , 1858. D <omnu > I Alfred Poissonnier şi vicomtelc Adolf D'Houdetot au scris biografia lui (n. Od.).
întîmplare ciudată: Jules Gerard a murit - în 1864 - înecîndu-se în rîul Jong, din fosta colonie engleză Sierra-Leone,
adică ]I.Juntele Leului.
29. ~ilosofia absolută!* Această minunată ştiinţă nouă o
cunosc şi o preţuiesc cîţi au petrecut şi au rîs în vesela societate
a d<omnu>lui Iancu R ... , nepot al răpasatului Eliad Rădu•

1
2

1

Munic - Miinchen.
(fr .) - Vînarea leului.
(fr.) - Ucigătorul de lei.
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lescu; din feluritele darnri ale unchiului, dtnsul a moştenit
pe acela neaoş românesc de a şti minunat să păcălească <:u
vorba pe cei slabi de îngeri. Dintre nenumăratele anecdote
glumeţe ale nepotului său, Eliad, într-un articol din Bib-lio-,
te"1 porta.tivii.1 (voi. <al> II <-lea>, Bucureşti, 1860, pag. 253,
şi urm.), ne povesteşte cum el a dat pe bete, într-o zi, pe unul,
din acei lingăi, nătingi şi morocănoşi de ardeleni, cari trec uneori
dincoaci de munţi, in cualitate de profesorj, proaspeţi scăpaţi
din cite un păcătos de gimnaziu unguresc, lăudîndu-se că «li a
fost succesu pe depleanu a absolvere prclcctionile la filosofia,
necum şi cursurile teologali ; ergo 2 se recomîndăluiesc că-s batăr
teologi şi filosofi absoluţi», numai buni ca să tîmpească cu neştiinţa
lor fumurată pe bieţii copilaşi de pe aci. Cîntărind numai dintr-o
clipă arama filosofului său, păcălitorul nostru, viţă de tîrgoviştean
bun de gură,. îl luă la refec, şi, lăudîndu-se că şi dînsul a studiat
adtuc filosofia, mai ales în limba engleză, începu. ca probă de
ştiinţa şi de sistema sa filosofică, să-i toarne, cu o limbuţie modulată pe intonări de cele mai convingătoare, o vijelie de definiţiuni
şi de formule cam de felul următoarei: «Pentru mine, domnule
filosof, simţirea este un fluid individual, care, redus la cea mai
simplă expresie, printr-o impulsie comunicativă. şi făcînd prin
hipo~nuză o tangentă prin fibrele simţitive, străbate prin toate
liniile paralele ce se unesc din natura lor într-un punt, şi prin
simţibilitate produc toate senzaţiunile, toate simţimintele sentimetalismului oelor cinci simţiri cc simţualmente funcţionă prin
cele cinci simţuri şi cad toate în sinteza perpendicularei spre a se
manifesta spiritului uman printr-o iosforescenţă supranaturală a
intelectului simţitor .. , ~
Dupe un valvirtej de felul aoesta, bietul ungurean, zăpăcit
şi uluit, rămase lnsă bme încredinţat 11Cum că onoratul şi măritul
domnu Iancu este apriat a fire cu mult mai profund şi mai absolut
filosof decit dînsul, de bună samă că încă ştiuse mintenaş a s_ubştemere şi a respicare certe materie filosofice tare incălcite, întru
a cărora esenţie perceperea intelighenţei sale nece cum nu potuse

1

Vezi, mai nainte, sub cap. I, nota 17.

1

Ergo (lat.): deci.
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bene a resbatere~. - Judicaţi, acum. d-voastre, onoraţi cititori,
care din doi era mai tare în <,filosofio absolută,, l (n. Od.).
După cum se vede, dascălul l\larius Chicoş Rostogan, din
Mott1entele şi schiţele lui I. L. Caragiale, şi-a făcut ucenicia de
personaj literar în paginile Bibliotecii portatiiJe a. bătrînului Ion
Eliadc Rădulescu.
30. Zicînd acestea nu voim a înţelege că niciodată, nici un
pictor italian sau spaniol n-a reprezentat în vreun tabel al său
scene de vînătoare. O asemenea aserţiune ar fi foarte lesne de
răsturnat. Zicem numai că nici Italia, nici Spania n-au avut
vreun pictor ilustru care să se fi dat într-un mod cu totul special
la pictura vînătorilor.
Nu se poate numi <pictor do vînători ~ boloniezul Domenico Zampieri, ce-i zic şi DominicMno (1581-1641), fiindcă într-o
zi a avut graţioasa inspiraţiune care a produs frumosul tabel,
de un aspect cu totul antic, ce se numeşte Vînătoarea Dia.nei şi
care se vede în Galeria Borghese1 din Roma. La marginea unui
crîng şi pe malul unei ape, în care se scaldă şi se joacă două fragede
zîne, şapte nimfo pădureţe se întrec cu săgeţile, care de care să nimerească mai bine o porumbiţă, pusă drept ţăl po vîrful unei prăjini.
Diana stă, în fund, la mijlocul pînzei, şi le arată preţurile luptei
care sunt un arc de aur şi o faretră de purpură. Dindosn-i, alt~
nimfo privesc curioase: una, pc malul apei, se descalţă; alta
opreşte în loc ogarii. În depărtare so văd mai multe figuri luptîndu-se, sunînd din bucium, alergînd şi purtind, atîrnată de
blrnă, o căprioară ucisă. La o parte se zăresc capetele a doi păstori,
pitiţi în tufiş ca să asiste nevăzuţi la jocul zeiţilor. Opera Dominichinulu i o plină de graţie, de frăgezime, de mişcare.
Nu se poate iar numi tpictor de vînătoare& nici spaniolul
Don Diego Velasquez (1599-1660), pintor di camara2 , mareşa I şi amic al regelui Filip <al> IV <-lca>, fiindcă, in peisa1 Galeria Borghese - celebru muzeu de artă, amenajat în
Palatul Borghese (construit între anii 1590 şi 1617), din Roma,
pe baza colecţiei adunate de vechea şi bogata familie aristocrată
Borghese. Din 1891 încoace, colecţia do pictură a Galeriei Borghesc e adăpostită în Villa Borghese (construcţie de la începutul
secolului al XVII-lea}.
2
Pintor di camara (sp.): Pictor (oficial) al Curţii (regale).
În textul de bază, greşit: camera,

184
https://biblioteca-digitala.ro

giul numit O t•ede1·e la Pra.do, clin 1\-luseo de Rey 1 de la l\Iadrid,
a zugrăvit cu penelul său energic şi realist o încăierătură înfuriată
de oameni, de cai şi de cîni, vînînd mistreţul; nici fiindcă, într-un
tabel din Galeria Naţională 2 din Londra, unde figurează regele
călare cu toată Curtea sa, a schiţat, asemeni, o vînătoarc de vieri;
nici fiindcă în mai multe alte portrete ale lui Filip <al> IV <-lea >,
sau ale infantului Don Carlos Baltazar, i-a prezentat în costum
<le vînătoarc, cu arme în mină şi cu cini în preajma lor.
Acestea sunt flori ginga.~c. răsărite ici şi colea, pc cîmpul
năpustit, în Spania şi în Italia, al artelor vînătorcşti; dar cu
o floare nu se face primăvara, nici cu un tabel sau două, o şcoală
de pictură (n. Od.).

31. Francis Snydci-s - vezi, mai departe, sub cap. al \'III-iea,
nota 5.

32. Filip Wo11wennan - vezi,
al VIU-lea, nota 6.
33. Franr,ois Dcsportcs
al v111~1ea, nota 7.

mai

vezi,

departe,

mai

sub

departe,

34. Jean Baptist.e Oudl'y - vezi, mai departe,
al VIIl-lea, nota 8.

cap.

sub cap.
sub

cap.

35. Ludovic al XIV-lea (1638 - 1715) - rege al Franţei
intre anii 1643 şi 1715, supranumit de curtenii lui <,cel Marct
şi tRegele Soare~. reprezentant al absolutismului monarhic, pe
care însuşi l-a exprimat prin cunoscuta formulă: L'etat c'cst moi!
(fr., Statul sînt cu !) •
36. Ludovic al XV-iea (1710-1774) - rege al Franţei (1715);
supranumit «Mult-iubitul», pentru că, în 1744, îmbolnăvindu-se,

1 Museo de Rey (sp.): Mu:;eul rega.l (din .Madrid), sau Muzeul
din Prado, sau Muzeul Naţional - galerie de pictură, conţinînd
pînze din toate şcolile şi îndeosebi din şcoala spaniolă.
2 Galeria Naţională (National Gallery) - celebru muzeu de
pictură din Londra, fundat ~ secolul al XIX-iea (1824); cuprinde
o mare colecţie de tablouri din toate şcolile de pictură, îndeosebi
din şcoala engleză.
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Jmr-o împrejurare de război la care ÎJl.dră.mise să asiste, ţi oficiinda--se, intoate bisericile Fi;-anţei. slujbe religioase pentnt .mmtairea lui de moarte, Dumnezeu, mult i-wbi1ulw-l, l-a lăsat-să mai.
trăiască, moleşit şi netrebnic, pînă :in 1774.
37. Johann Elias Ridinger - vezi, mai departe, sub cap.
al Vlll-lea, nota JO.
38. Edwin Henry Landseer - vezi, mai departe, sub cap.
al VIIl-lea, nota 12.
VIII
l. ~Ramura aurită a zeiţei de -StJb pămiDte, - adică a Proserpinei, ·fiică a zcei Ccres şi a lui Jupiter, soţie furată a zeului
Pluton, stăpînitorul Infernului, - este, ne-ncred.inţea..ză-n poveste
poetul Virgiliu (vezi, mai nainte, sub cap. II, nota 41), o miraculoasă <•crenguţă de aur - varga mlădie şi frunzele - », ascunsă-n
desişul unei dumbrăvi ·( ~tdunihr.ava toată-o acoperă, ·t:m1bre o-.nchid
în adîncuri de v:i.le •>). pe care un om, făr.ă-nvo.ir-ea Paroelor,
- zeiţele stăpîne pe soartă, - chiar de şi-ar aduna toate puterile,
n-o poate frlnge, nici cu mina, şi nici cu «fierul cel aspru -- Fără
această ~crenguţă de aur», care ~de-i ruptă, o alta răsare, şi ea
tot de aur, frunziş la fel căpătind», nici un muritor nu poate
pătrunde viu în împărăţia lui Pluton.
Legenda virgiliană despre minunata regenerare a {,Crenguţei de aur• este utilizată de Odobescu, în textul pe care-l adnotăm, pentru a sugera, prin comparaţie, continuitatea temel0r
cinegetice pe pînzele pictorilor din ţările nordice ale Europei:
~ ...se pare că destinele au voit ca, în timpii moderni, această
ramură a artei, bogată şi variată în identitatea ci caracteristică,
să încolţească pe rînd şi să poarte 1-od treptat, în fiecare din ţările
culte ale nordului Europei, jăr,, ca într-însa s,i se ivească. vreun
1nterual r1e amorţire• (s.n.).

2. Virg.ilii .A.e-mid., VI, v. 143-144:

Tot de aur,

şi

Ilupînd una, nu 1ipsea alta
ramura infrtlnzea de acclaş metal l
{#.Od.).
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3. Cartea1 împăratului Frederic al 11-lea (1191-1250j 11 ,
fiul lui Frederic Barbă-Roşă, a fost mai întîi tipărită la 1596
de Vesler (Augusta Vindelicorum, adică Augsburg), I voi., in-so,
şi, mai completă, de Joh<ann>
Gott<loh> Schneider, la
Lipsca 8 , 1788- <17>89, 2 vol., in-4°. - Le livre du roy Modus
(et de la royne RacioJI, tipărit dl> mai întiiînChambery, la 1486,
in fol. got., afostreprodus<ă>,cu oprefaţăded<omnu>l Elzear
Blaze, Paris, 1859, in-8°, cu 50 stampe. - Am menţionat mai
sus opera lui Gaston Phoebus, comite de Foix. - Cartea spaniolă
Libro de la Monteria 6 , scrisă dupe ordinele regelui Alfons al XI-lea,
învingătorul maurilor la batalla del Salado, a fost tipărită de
Gonz. Argate de Malina, la Sevilia, 1582, in fol. - Voi mai adaoge
la această listă de bibliografie archeologică a vînătoriei, încă
două cărţi curioase: una, fiindcă este opera unui rege al Franciei
şi vînător vestit, La chasse royale, par Charles IX, roi de France',
Paris, 1825, in-811, cu stampe; şi alta, fiindcă ne descrie vînătorile
cu şoimii, nu numai în Occident, dar şi la grecii bizantini, şi la
turci: Falknerklee, bestehend in drey ungedruckten WeYken, iiber
die Falknerey, niimlick: - 1. Das Falksnbuck (turkisch); - 2. lepixxoa~(ov, das ist die Habisclttslehre; - 3. KaiseYs Maximilians
Handschrifl iiber die Falknerey ... aus dem turkischen und griechischen verdeutscht und herausgegeben von Hammer Purgstall,

1 De arte venandi citm avibus (lat.): Despre meşteş1tgul vîntitorisi cu păstiri.
i Io textul de bază, această paranteză figurează mai jos.
după numele împăratului german Friedrich Barbarossa (1125-1190).
Pentru a evita o eventuală confuzie, am inserat-o aici. Adăugăm
că data naşterii împăratului Friedrich al Ii-lea, - care nu a fost,
aşa cum scrie Odobescu, diul lui Frederic Barbă-Roşă•>, ci nepot
al acestui împărat, - este incertă, istoricii fixînd-o, unii, în 1191,
alţii ln 1194.
8 Lipsea Leipzig.
' (fr.) - Cartsa regelui J.11odus (şi a -reginei Racio).
11 (sp.) - Carte (tratat) de vîmJtorie.
'(fr .) - vtntitoareii regaU, de Carol al IX-lea, rege al Franţei
< între anii 1560- 157 4 >.
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Wicn 1 , 1840, io-8°, cu stampe (n. Od.).

4. Lucrctii De rerum natura, II, v. 79:
Şi
Această

ca

alergătorii îşi

vestită şi frumoasă.

Platou, Leg< es >, VI: x«.Ocrne:p
tlt).Aot; ~ li)}.wv2 (n. Od.),

trec facla

vieţii.

imagine o prezentase mai nainte
MtfLmx8a -rbv ~~eiv 1ta.pa.8186vra;

5. Francis S11yders (1579-1657 3) - a fost pictor a] regelui
Spaniei Filip <al> 111<-lea> şi al arhiducelui Albert din
Ţările de Jos. El a făcut tabcluri de vînătoare,
animale şi
nat urc moarte; cele mai principale sunt :în Galeriile Belvedere
din Vicna 4 , Luvru din Paris, Ermitagiu din St.-Petersburg6,
din Druxela, Anvers, Amsterdam, Haga, ~Iunie, Dresda şi
Florenţa. Viui'ttorilc lui de mistreţi sunt cele mai faimoase (11. Od.) .•

(gcnn.) - Tt··ilogia şoimamltti, ca·re comlă î11 trei cărJi
w:tip1irite, despre vî11ătoa'1'ea c-u Ş()imi, adică: - 1. Carte
despre şoimi (din I.im ba turcă); - 2. le'l'arosoffon, sau d1·esura
şoimilor păs,irari; - 3. il·Ia,rnscrisul
împărati,lui
Ma.ximilian
< 14 59-- 1519 > despre vînătoarea cu şoimii... tradus in limba
germanii din limba turcă şi din limba greacă şi editat de Hammer
Purgstall <1774-1856>, Viena.
~ (gr.) - Ca şi acei cc-şi trec <din mină-o mină> torţa,
a,;;a !;ii ci îşi trec unul altuia viaţa.
3
În textul de bază: 1649.
' Galeriile Beli:edere - celebră c.olecţie de pictură, adăpos
tită, între anii 1776 şi 1891, in castelul Belvedere (construit :în
anii 1713- 1716), azi în l{unsthistorisches :Museum - Muzeu de
istoric a artei - din Viena.
• Galeriile Ermitaj clin Leningrad (vechiul Sanct-Petersburg)
-.. celebrii colecţie de pictură şi sculpturii, adăpostită în castelul
Ermitaj (construit, în 1765, de împărăteasa Rusiei, Ecaterina
a II-a -- 1763-1796).
6
Una <lin faimoasele vînători de mistreţi ale lui Snyders
~e află în Muzeul Brucl<entall din Sibiu.
1

încă>

\
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6. Filip IVom,:ennan - născut în Harlem 1 (1619 2 - 1668)
- a făcut un număr consider.abil de tabcluri, de dimensiuni în
genere mici, Îil care figurează pretutindeni cai, şi neapărat un
cal alb. Mai 1.oate galeriile publice ale Europei şi mulţi particulari posedă. tabelari de ale lui, care se vînd acum, - cînd se
găsesc, - pe preţ de 10 ptnă la 40 mii franci unul. Tabeluri!e
falş atribuite lui Wouwcrruan sunt încă şi mai numeroase (n. Od.).
7. H·anrois Desportes (1661-1743 3) - pictor francez, şcolar
al flamandului <Bernard> Nicasins < 1608-1678, > carele iovă·
ţase pictura de la Snyders. Tabclurile lui de vînătoare, - portrete
şi animale, -- sunt destul de numeroase (23) în galeria Luvru lui;
apoi se mai găsesc şi în muzeele de la Lyon, Grenoble, Roucn,
Valenciennes şi Nancy. Vezi Clement do Ris, Les ,nusks de Proidnce'. - Mai multe casteluri regale au fost decorate, în parte,
de Desportes: Fontainebleau, Versailles, Trianon etc. (n. Od.).

8. Jean Baptiste Oudry (1686-1755) - şcolar al lui <~icolas>Largilliere <1656-1746>, a gravat însuşi mnltcdesemne.
Tabelurile lui sunt la Luvru, precum şi îo muzeele din Dijon,
Toulouse, Montpellier, Nantes, Rouen, Cacn etc. Vezi Clem<ent>
de rus, Les 1111/.Sees de Province (n. Od.),
9. La Fontaine, La g1·eno1dlle q1ti se veut faire aussi grosse
que le boeuf5 :
Lumea este plină de oameni cari sunt tot aşa de nebuni,
Fieşte negustoraş vrea să clădească ca bocrii cei mari;
Fieşte prinţişor a.re ambasadori,
Fieşte marchiz vrea să aibă pagi.
D<omnu>l G. Sion <1822-1892> a localizat această
în 101 fafmle, Bucureşti, 1869, pag. 108, Broscoiul şi bcml

fabulă

(n. Od.).

Harlem , sau Haarlem - ora.5 în nordul Olandei.
În textul de bază.: 1620.
8 În textul de bază: 1742.
4 (fr.) - Muzeele din provincie.
6 (fr .) Broscoittl care vrea s,Z se facă tot atît de mare ca bQUI,

1
2
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10. Johann Elias Ridinger (1698-1769 1}. Pe ltngil tabelurile lui cu ulei, care sunt în genere mici, el a făcut multedesemne;
apoi a mai publicat, în Augsburg, şi o mare cîtime de albumuri
şi de foi gravate, printre care vom însemna, ca mai remarcabile,
pe cele următoare: - (Cine n-a văzut, fără ca să ştie, poate, d-ale ·
lui Ridinger?) - Parfaite et e.xacte representationdesdivertissements .•
des grands seigneurs 1 , 36 stamp<e>, 1729: Reprkentation des
plus Yemarquables urfs et autYes animau,: dutin'5 a Im chasses
par les grands seigneurs3, 100 stamp<e>, 1768: Abbildung der
fagtbahrem Thie,,ffl 1 , 90 stamp <e >, 1740: EntwuYJ einiger Thiere6.
90 stamp <e>, 1740; Fablcs ,mwtiles tirks du royai,me des animuux", I 6 stamp < e >, 1744 ; L 'art de monter a cheval7 , 22 stamp·
<c> 1722; Ckasseurs au tir et au vol 8 , 11 stamp<e>. - Celemai
bune tabcluri ale lui Ridinger sunt la Londra, St.-Petel-sburg,
Lipsea şi Augsburg (11. Od.).
11. Petnwardin - numele german al localităţii sfrbeşti Petrovararl in, port la Dunăre, fn faţa oraşului Novi-Sad.

12. Sir Edwin <Henyy > Land,seer e născut in Londra, la
1803M. Pictor însemnat şi favorit al Engliterei, el a fost numit
asociat al Academiei la 1830 şi nobilit la 185010• Tabelurile lui r

1

În textul de bază: 1695-1767.
(lr.) - Perfectă şi e.xactii reprszentare

a divertismentelor
marilor seniori.
a (fr.) - Reprezentarea celor mai Yemarcabili cerbi ţi a altor
"'8inuile meniu a fi vina te de marii seniori.
~ (germ.) - Reprezentare a animalelor de v!nat.
& (germ.) Schiţă asupra unor animale.
• (fr.) - Fabitle morale inspitate din Yegatul animaleloY.
1 (fr.) AYta c4lliriei.
• (fr.) - Vînători de ţintă <fi.xti> şi de <ţintă> zbtlrătoare.
M După cercetări mai recente: 1802.
10 Sir Edwin Henry Landseer moare în 1873, deci cu numai
un an înainte de apariţia Falşului tractat de vfnătorie.
i
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de

vînătoare şi

ţiune meritată

de ctni, precum şi portretele i-au creat o reputaîn toată lumea (n. Od.). 1

13. Chansons de Beranger: Le marquis de Carabas2 :
Să trăim dar în pace.
Dar ce I Vine să-mi ceară mie biruri?
Aflaţi că pentru averea sa
Un nobil nu datoreşte nimic statului.
Voi, posluşnici şi scutelnici,
pe mojici şi-i prăpădiţi !
Iar tu, popor dobitoc,
Vin' de te pleacă sub jugul boieresc.
Bateţi

Numai noi vom avea dreptul a vina,
Iar toate codanele voastre
Vor avea marea onoare
A ne plăti dreptul [fecioriei datorit] stăpînului.
Jos

căciula

Faceţi

! Jos căciula !
cinste marchizului de Carabas I
(n. Od.).

14. Charles Blanc3 , Histoire des peintl·es de toutes Ies Ecoles'
- operă care se publică. acum de vreo 25 de ani şi care a ajuns
a avea peste 580 de fascicule (n. Od.).
15. Horatii Ars poetica, v. 148:
Mereu grăbeşte către sfirşit !
(n. Od.).

1 Atît de mare este reputaţia pe care i-au creat-o
lui Sir
Edwin Landseer tablourile sale cu cîini <<Terra-Nova~. incit
această rasă se mai numeşte şi «Landseer 1>.
z (fr.) - Marchizul de Carabas.
3 Charles Blanc ,,neobositul istoric al pictorilor din toate
Şcoalele», cum îl numeşte Odobescu, s-a născut în anul 1813 şi
a murit în 1882; ~istoria» lui, citată mai sus, lucrată în colabor:ue,
este azi, după opinia specialiştilor, depăşită.
4
(fr.) - Istoria pictorilor din toate Şcolile.
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16. [Jigh life (engl.): Aşa-numita ,lume-bunăi>, ~aleasăi>,
lumea aristocraţiei britanice, (,spuma societăţii britanicet, cum
glosează Odobescu.
17. Alfred Dedreux {1808- 1860) - pictor irancez de cai şi
de cîini englezeşti. După opinia specialiştilor, Alfred Dedreux s-a
bucurat în tot timpul vieţii de o faimă care depăşc.5te cu mult
valoarea pînzelor sale.

18. Du bea-u-monde (fr.): Ale <,lumii-bune•>.
19. Race hvrse (cngl.): Cal de curse; <·Cal de
gloscazii Odobescu .

aJcr-găNmrcl),

20. Tm'f (cngl.): Turf - hipodrom.
21. Steeple-chase (engl .) :

Cursă

22. Fo,rlmnd (engl.): Cîine de

cu obstacole.
vînătoare.

23. Pinclt (engl.): Ciine mic şi lăţos, - tciufut ,>, scrie O<lobescu, - întrebuinţat, mai cu seamă, la vînătorile de animale
mărunte, care-şi sapă vizuina-o pămînt, excelent şoricar.
24. Bttlldog (cngl.): Buldog - cîine din rasa engJczească
dog, cu maxilarele proeminente, extrem de feroce.

numită

25. l(ing-Charles (engl.) ( ad litteram: Cîincle regelui CarotJ:
ciine mic cu părul lung şi cu urechile atirnindc, dintr-o rad
răspîndită mai cu seamă în Spania.
-

26. Sporting-2\laga:zine (engl.): A lmanalt sau Magazin de spurt
de sport.

revistă englezească

27. \'icomtc Adolphe d 'Houdetot 1 , Cliasses except1omzettes 3 •
Paris, I 849. - Elzcar Blaze 3 , Le chasscur co11le11r 011 ChHmique
1

CJsar Pra111;:ois Adolphe,
literator francez monarhist.

comle d'Homletot (1799-1869)

" (fr.) - l'-îmi!ori excepţiouale.
" El::.ear Blaze (17S6-- 1S48) - fondator şi colaborator a,;id11u
al publicaţiei Jownal du cl1asstur (Ziarul d1;iito111l1t1), autor al

mai multor \·olumc despre

vînătorie.
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,le la chasse, conteuant des l1istoires, des contcs, des anccdotcs,
depuis Charlcmagnc jusqu'a nos jours 1 • Paris, 1840 (11. Od.).

28. Ifrepsake

(cngl.):

album ilustrat.

29. Emanuel (\Ianu) Amlriissy (1821-1891) - călător în
Orient (China şi India), pasionat vînăior, autor de volume despre vînă.toric şi membru al Academici de Ştiinţe Maghiare, confundat, parc-se, de Odobescu cu contele Gyula Andra.ssy (18231890), în mai multe rînduri ministru în guvernele de la Budapesta
şi Viena, adept înfocat al dualismului austro-maghiar.

30. Les chasses et le sport e11 Ilongrie. d 'aprcs !'original hongrois,
par l\Irs. ks comtes Emmanuel Andrassy, l\I. Sandor, B. Fcstetitz
et les barons Orczy, F. Podmaniczky, B. Wcnckheimet G. Szolhcck,
trad<uction> par J. B. Durringcr et A. Sehwicdland, Pest,
gr<and> fol<io>'\ cu 25 stampe colorate (n. Od.).
IX
I. Horatii Carmin<«>, II, 10, v. 5-8:
Auream quisquis mediocritatem
Diligit, tutus caret obsoleti

Sordidus tecti, caret invidenda
Sobrius aula.
- Cel ce se mulţumeşte cu preţuita mediocritate, rămîue şi
ferit de ruşinea unei locuinţe ticăloase, şi apărat cu înţelepciune
de a rîvni la palate (n. Od,).

1 (fr.) - Vîntitorul povestaş sa2, Cronicii a v·ZniUoriei, conţinînd
istorii, poveşti. anecdote <vinătoreşti >, din vremea lui Carol
cel Mare <rege al francilor între anii 768 şi 814 > pînă în zilele
noastre. .
a (fr .) - Vînătorile şi sportul tn Utigaria, după originalul
maghiar, de domnii conţi Emanuel Andrassy, 1\1, Săndor, B. Festl'titz şi baronii Orczy, F. Podmaniczky. B. Wcnckheim şi G. Szollleck. traducere de J. B. Durringer şi A. Schwîedland, Pesta.,
folio ma.re.
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2. Aceste cuvinte, Miron Costin, in Letcpisiful său, le aplică
la Domni şi la împăraţi. - Cronicele Ronumi,e;, a doua ediţ <iune> de M<ihail> Kogălniceanu. Bucureşti, 1872, voi. I,
pag. 304 (n. Od.).

3. Colecţie din poeziile d<immea>foi mm·el11i fogofăt I. Ycicii.resc11, Bucureşti, 1848, <pag. 3-21 >: O zi şi o 12-0apt.e de pl'imă
vară la J'lictireşti san Primăt'(l.ra Amo1·ulu.i, strofa 24 şi urmă
toarele (n. Od .) .
4. Jl·Ia.rchizul de Saint-Lambert, niiscut în Lorena, la 171'71,
a murit la Paris, la 1803; el a fost membru al Academiei Franceze ~i a trăit în tot timpul Revoluţiunei la Eaubonncs, lingă
Montmorency; a compus mai multe scrieri poetice şi filosofice.
Poema lui, Les Saisonsz, a <a>părut în anul 1765 (n. Od.).
Pentru că ac.est <,marchiz» de Saint-Lambert nu era marchiz
din naştere, ci îşi procurase titlul nouiliar, pentru că a făcut
parte la un moment dat din cercul lui Voltaire (1748), pentnt
că a colaborat (1764), alături de d'Alembert (1717-1783), la
redactarea Encicfopediei franceze (1751-177~, pentru că a propagat ideile lui Helvetius (1715-1771) şi ale lui d'Holbach
(1723-1789), - filosofi progresişti ai timpului său, - şi, în
fine, pentru că a cîntat, în poemul său didactic Anotimpurile,
natura-n transformare, socotim că Odobescu era.gerează considcrînd o <•minune•> faptul că Saint-Lambert nu şi-a lăsat capul
în co~ul ghilotinei, cînd cu <<.furtunoasa Revoluţiune de la 1793 ~.
Cîteodată, la revărsatul zorilor, mă doc în pădure ca să
întoarcerea iepurelui sau a căprioarei; şi, alte dăţi, stră
bătînd bălăriile de pre cîmpie, caut potîrnichea pe care o cheamă
soţiile ei. Cinele meu saltă, se dă în laturi, şi urmăreşte cu înfocare
pasărea al cărei miros i 1-a adus vîntul. El se apropie de dînsa,
o vede: aprins, dar ascultător, el atunci se uită la mine şi stă
nemişcat. Eu înaintez, pasărea se scoală; plumbul, îndreptat
de ochiul meu, o loveşte prin aer, în momentul cînd ea zboară.

S.

aştept

1 După

date mai receate: 1716.
{fr.) - Arrotimpurile, sau, cum traduce Odobescu, Timpurile a1mlîti,
:a
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rlstoarnă pe aripele-i tremurinu.e, :;;i iarba
se umple de penele ei sîngera.te (11. Od.).

Murind, ea se
benită

îngăl

6. Cllarles Philipon - caricaturist şi ziarist progresist francez, născut la Lyon, în anul 1800, mort la Paris, în anul 1862,
fondator al mai multor periodice umoristict.>, printre care cclcbnd Chariva,ri şi Jou,nal pom· r-ire, de care va veni vorba în două
note ulterioare.
7. Cham - pseudonim artistic al lui A1nedee de Noe (18}91879) - caricaturist francez, colaborator la Charivui (vezi, mai
jos, nota 10) şi Ia alte reviste umoristice ale vremii.

8. Bsrtall - pseudonim artistic al lui Charles Albert d'Ar_
noux (1820-1882) - desenator, caricaturist şi scriitor diletant
francez, colaborator la mai multe periodice umoristice ale vremii,
îndeosebi la Joiwnal poier rire (vezi, mai jos, nota 11).
9. Honore Dmt,mier (1808-1879) - pictor şi cetebru caricaturist progresist francez, colaborator apropiat al lui Pbilipoo
(vezi, mai sus, nota 6).

10. Cl&arivari (fr ., Scaiidalul, Cabala) - ziar umoristic şi
·· satiric francez, fundat în 1832, pe care colaborarea unor stră
luciţi caricaturişti şi umorişti progresişti ca Charles Ph-ilipon,
Cham. Daumier şi alţii, l-a făcut să dăinuie vreme de mai mulţi
ani, ptnă prin 1860, printre cele mai populare periodice france~.
11. Journal pour rire (fr.) - foaie umoristică şi satirică. franeditată de Charles Philipon (veri, mai sus.
nota 6), între anii 1849 şi 1857.
ceză, progresistă,

12. Le M<mde dlitstre (fr.) - Lumea

ilu.slrolă.

13. T an-patera (gr.) : Tombateră - căciulă de modă orienîn ţările româneşti, în prima jumătate a veacu}ui
trecut, de ipochimenii clasei moşiereşti şi de neguţătorii bogaţi.
Aici cu sens figw·at - retrograd, om cu idei înapoiate.

tală, purtată

14. Horatii Ars poetica, v. 139:
Munţii în lăuzie nasc un

şorieel

de rîs.
(n. Od.)
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15. TNcntianns l\lanru:0 , De litteris, syllab1·s, pedilms et
metris 1 , poemiI d i<lactică coprinsă în G1'ammaticae latinae m1ctores
a11tiq11i 2, edit. [(, l'ulsch. Hanovrae, 1605, pag. 2.383 ct sq.
- .'\u şi căqilc soartea lor (11. Od.).
16. Serg/1e.i Timofe.ieuici ,Hsakov (1791-1859) - scriitor rus,
de orientare realistă, cnnoscnt, mai cu seamă, prin volumele
C<ronicii, de familie (1856} şi Anii copili'iriei 11epo11tl1ti Bagrov
(1858), - remarcabile pentru fineţea analizei pidhologicc a personajelor, - şi prin Povestirile şi amintirile 11n11i v11l(ifor, carte
ilustrativă

pentru talentul lui de peisagist.

17. (ms.) -

citeşte:

Zapiski oltotnika.

18. Am vorbit despre Aksakov dupe aprecierile d-lui H,ls-

deu. Poate că. făceam mai bine a-l trece cu vederea, precum
aş fi făcut poate şi mai bine să nu mai fi pomenit, în această
epistolă, nici despre Gogoli, nici despre orice alt scriitor rus.
La noi, acum, cînd vorbeşte cineva despre slavoni, fie în materie
de literatură, de filologic, de istorie şi, mai ales, de agricult.urăa,
apoi îl ia lumea la ochi şi-şi aprinde paic în cap. Se găsesc chiar
unii mai rad.icali. mai purişti, mai români decît toată 1isementia
romanesca>), decît toată 1,tcrrina romanesca,,, ba şi decît toţi
c,boi romancsci », care-l izbesc şi.cu cîtc 1,11na mostra ele critica~
de-i răsună creierii. Sper însă că cu unul am să rămîi nevătămat,
deşi un amic, citind epistola mea. în manuscris, m-a ameninţat
că arc să se supere pc mine autorul comediei Reiri.zorul genei·al,
care s-a jncnt iarna trecută pe teatrul naţional din Ducurcşli.
Această. ameninţare cu însă am privit-o ca 1111 ce cu totul imposibil, căci amabilul şi spirituosul autor ştie bine cît am stăruit
eu pentru ca comedia d.-sa.le să se joace precum o scl'iscse, şi apoi
oricine poate vcdc.i în făşioarele Revislâ contimporane de estimp,
unde această comedie se tipă1·eşte, cum că numele llli N. Gogoli

1
2

(lat.) -Despre litet'e, silabe, picioare şi metri.
(lat.) - Autorii antici desp1·e <Problemele>

gramaficv·i

latine.
s Aluzie, probabil, la decretul de abolire a iobăgiei, dat, în
anul 1861, de guvernul Rusiei ţariste, în urina q1ai multor răscoale
ţărăneşti.
·
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figurează

în fruntea imitaţiunii române. Nu aci, dar, şi-ar avea
locul vreo împutare de a se tăinui cumva numele autorului original.
Dar să închipuim că ar ajunge pricina la adică, oare atunci l-ar
tăia capul pe d<OJnnu >l Petre Grădişteanu, d<um>nealui carele
de cînd este n-a i•manatu boi romanesci, injugati cu jugu romanescu,
la aratru romanescu, cu stremurare romanesca etc., etc., etc.,,.
s-ar pricepe oare d <um >nea lui ca să ne toarne wna mostra? ... t
Non l·icet omnilms adire Corintlmm! 1 (n. Od.).
19. Ivan Sergheie<"ici Tterghetiiev (1818-1883) - mare scriitor
realist rus, maestru al analizei psihologice, al prozei artistice şi
al peisajului.

20. (rus.) -

citeşte:

Razkazî oltotnil/.a.

21. (rus.) -

citeşte:

hreapost-noi.

22. Aşa începe una din povestirile lui Turghenicv, care toate
coprind cîte o mică scenă de obiceiuri ale cîmpenilor Rusiei, fie
boiernaşi ele ţară - odnodvortz-t, fie neguţători - k11pj-î, fie robi
ţărani - krepostnti, precum erau sătenii pînă. acum vreo zece
ani~. Ruşii, în limba lor, foarte ceremonioasă şi dulceagă, dau
numirea de «tată, tătucă (batiuşka) * mai-mai-ilor, de la împlrat
pînă la pîrcălab (n. Od.).
23. Jean Charles Clmm - medic şi savant naturalist francez„
la Metz în 1808, mort la Paris, în 1879, autor al unei
monumentale Encyclopedie d'ltistoire naturelle (Enciclopedie a
istoriei naturale) în 31 de volume, apărută între anii 1850 şi 1861,
şi al mai multor studii, printre care se numără şi cartea L 'Omitlwlogie du cllasstmr (Ornitologia vînătoriifoi) , ilustrată cu 50 de
planşe, tipărită pentru prima oară în 1870.
născut

24. Horatii A·rs poetica, v. 361:
Ca pictura şi poezia !

(n. Od.)
25. Iacob Ritysdael (1633-1681) - născut în Harlcm, a
numai peisage, în care alţii, şi mai cu scamă Wouwcrman
<Matthieuvander> Berghem <1616-1687> ,auadăogituneori

zugrăvit

şi

1
1

(lat.) - Nu-i este îngăduit oricui să meargă la Corint!
Vezi, în subsolul paginii anterioare, 196, nota 3.
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penoane şi. animaJe. Tabelat de care vorbim se a-f'F.i la· Laffll
~ buis&Oft 1 , nr. 411!}, unde f-am admirat adesea, precum. ş_i alitele,
la Paris, la St.-PetftSburg, Ila Drestfa:_ Aci e şi peisagiul !!ni Ru,ys•
de.el, ea.re ,-,rtă numirea; de- Yîmitbarea. cu· figui IR:nCe de
<AdFiaeit> Vafl·dei'Vehle <}18ffl;.--18.'1%}> - ('lf.. W.)'.

26. Alfred de M:usset, La &<ni# et Ies Uvl'es, In'IJot1tdi.Mf 1 :
A iubi, a bea şi a vtna, iată. viaţa omului
La fiii Tirolului ! - popor eroic şi mîndru !
MIMl-teni ea acuila şi li-beri ca a-enrl !
Nu e treaba lui de a mina pl'trgul;
El doarme pc zăpadă, mănîncă dacă. ucide;
El trăieşte în acrul ce.rul'Ui, care e: :aumai al, lui ~ > z e u .
Aerul cerului? acrul tutulor! feciocel.nic ca ti focwl
Tu. Tirol, tu n-ai nimic, nici temple,. nici avupi...
Nici poeţi, nici zei ! - tu n-ai. uimi&, ţasi de vîatiQri t
Dar amorul inimei tale poartă un :falnic anme:
Libertatea i
(1l. Cltl..)
27. Bune şi Tirolul; dar iar;, preamalt.aa tnlmie:t (•.Ol-J.
28. Pindar (521-441 î.e.n.) - poet. IiEic: al Gmmei ~ .
dintr-ale cărui numeroase scrieri ni s-au.· păstrat. n.umai Qdel.e
lriwmfale sau Epiniciile, create. în cinstea ia.viagătorilm la jocurile
atletice din Olimpia, Delfis, Istm şi Nemea.
29. Pinda.ri Pythia, ll, v, J4:
Trebuie ca ia toate şi întotdau;a,a om1,1J

să

caiudre •ea.-pta,

m.isură..

(11. Orl·.)
Versul elen se cite~te astf.ţl:
Chrc de cat ayton aei pantos oran metron.
30. Catalogul Jfozezelni, nx~ 3: ~un altar cu patru feţe,
sculptate cu cîte un bust de zeitate fiecare». Această figură este
gravată în P. Lacroix, Les arts au Moyen-âge et a l'lpoque
de la Rsnai.ssancea, Paris, 1869, pag. 353. - l>aca galb-romanii

' (fr .) - Crîngul.
{(Er.t - Cwpa şi buzaltr. biveNti,s,
8
( fr.) Ar u-ls în avul mBrltw şi, în ep.c„ .Rneaşm„n.

1
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aveau pe aent ~ ~unou, daco-romanii au avut ş-i el
un <•Joe Ccrneanu •> (Jovis Cerneni), despre care se face vorbă
într-una din tablele cerate, descoperite la 1790 in Abrudu-1 TransHvaniei§li publicate mai lntîi de Massmann, Libellus aurar <i >:1s1 ,
Lipsea, 1840, şi.. mai de cur'înd, de R. P. Tim<otci> Ţipariu ia
Archivulpentru filologie şi istorie, Blaj, 1867, pag. 72, ct sq. Nu
putem şti daca Joele dacic avea şi el coarne ca cel galic, dar e
probabil că nume1e leii _provenea de la colonia Zernes .sau Cerneţi ia
de pc malul Dunării ('Massrnann, op. cit., pag. l16-119-) - (n. Od.j.
«Oqpel1l'I. ClWly » - H~c.l .de Cltmy - este un celebru palat
din Paris, construit în secolul al XIV-lea,, care cuprinde aşa-numi
tele ruine ale Termelor lui Julian (împărat roman între anii 361
şi 363) şi un muzeu - Musec ele Chmy ca o bogată colecţie
de obiecte de artă (mobile, anne, <•Ot'Îa;ur'ărie », tablouri şi SClllp'turi, majoritatea din secolele XIV, XV şi XV I.
St. Ladies

32. (Grafic

(cngl.): - Doamne - <lin
chirilică.)

aristocraţia

engleză.

Citeşte:

Daca te el uci la vînat,
Vin~o'ncoa să zici vivat!
Dacă vrei să împuşti tun,
Ia pohteşte la ghinu ban !
33. 1.lartialis Epigrain<maton>, II, 86:

Turpe est difficilcs habere .migas,
Et: stuitas iabor est i.Deptiarum.
Prost lucru este cînd omul se ţinc de glume
Şi nerozească treabă sunt flea:curilc.

nevoiaşe,

(n. -Od.).
34. Ite, missa est (lat.) - nu Ite, niisswn est, cum stă. scris
îa. ediţiile origina.le ale Falşului t#'actat de vini!lorie - este o
.fQ!m]i].ă 1.iiui:gică. în ritualul bisericii catolice, care precede
oi.aecuvlatarea fiaală a preotului; în româneşte: pleacă, s-a ter-

ama.t !
1

(lat.) Libehtl a-urăriilor.
fapt <,municipium ~ - nu

a De

<1colonia » - Dierna,

Orşova.
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azi

:-15. Alfrccl ele Mussct, Poisies 11ouvelles. Sonn~t ci Alt, T, 1 ;
1838.

Da.! Viaţa c un bine, şi veselia e o beţie.
E dulce lucru ele a se bucura do dînsa fără temere
E dulce lu1,;rn de a sărba tot zeii din tinereţe [?}
•

o

o

•

o

o

•

O O O.

O O

o

o

o

o

o

o

o

I

o

O O.
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o
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I
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I

•

0.

f •••

şi fără grijă;

O.

I

I

I

O f

I

I

I

jl

O.

De-a fi trăit treizeci de ani dupe cum a voit Dumnezeu
Şi ... încă aşa de tineri, a fi prieteni vechi,
Prieteni, da; dar tineri. .• !? nu prea tocmai. Cc zici? Sau;
vorba romii.oului: <<Vrabia pui!~ (n. Od.).

36. Virgilii Aenâd., IX, v. 640:
în tine o nouă virtute, băiete; astfel vom ajunge pină
la stele.

Deşteaptă

(11. Od,)

X
l. Reproducem aici-, în ortografia originară, pentrn o mai
1.)ltnă înţelegere

a acestei noi şarje ·antilatinistc (vezi altele sub
cap. al II-iea, nota 30, şi sub cap. al VII-lca, nota 29), cîte,·a
mostre din rnţionamcntclc absurde pc care cei doi academici
autori ai Dictio11ari1elui - A. T. Lanrian şi I. C. l\lassim - le-au
pus la temelia <·elaboratului,) lor:
«Senguru lu criteriu, care cauta se conduca pre lcssicogrnfulu românu, este si nu poate fi de c~tu romanitatea cuver.celoru
informa ca si in materia.; abbaterea de la acestu criteriu duce de
neappcratu la ncintellegere, si prin acesta-a la periclu, lascissione
intre fratii ele acellt1 asi sange, peno astacli asia de strinsu uniti
prin legamentelc limbei >>.
<•D'in contra vorbele do origine neromanica, ca slava, cinste,
,·ubire, ibo,micu, vreme, i;remelnicu, stapenire, slujba, sliejbariu etc.,
nu pot si nu se cade se aiba locu intr-un dictionariu romanescu.
Cu atîtu mai pucinu pot figur{t bene in acestu monumentu allu
romanitatci nostre, vorbe, cari, romanesci de origine, au inse
forma strai na.»
4

1

(fr.) -

Poezii noi. Sonet <dedicat> lui Alt. T.
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«Marirca si inavutirca prin ndaussc de d'in afora este dcro
totu atâtu de contraria naturci limbei, câ,tu si naturci unei plante
sau unei animale. Consecenti' a neinlaturata a acestui principiu
este, co cu cf1tt1 una limba se desvolta mai conformu naturei sell<',
cl'in propriulu seu fundu, cu atâtu acea limba este mai usiora
de preccpulu, cu at~tu devine instrumentu mai commodu ck
communicarc a idecloru, ele inaintarc pre callca culturei, de in_
tellcgcre si de infratirc intre toti membrii cc ua vorbcscu. D'in
contra limba cc are nefericirea de a fi petrunsa, si mai multu
sau mai pucinu inundata de vorbe strainc, casi plant'a infasiurat:i
de parasite, c impedecata in dcsvoltarea sa regulata si condemnata
a langedi, si prin acesta n opri sborulu cugetarci insasi. ,,1
în încheierea acestei. note adăogăm că ironiile lui Odobescu la
adresa la.tiniştilor, pc car<' ci titontl le-a întîlnit sau le va mai întîlni în paginile Falş1t'1ti tractat de. dmitorie, sînt doar ecourile unei
adevărate campanii antictimologiste, incepută pe la 1870 şi susţinută de-a lungul anilor, cînd direct, cu grave argumente teoretice,
cînd indirect, cn sclipitoare ironii, alît în şedinţele Societăţii Aca<lemice Române, cit şi în pnblicaţii. Un spiritual şi instructiv
document al acestei campanii esle aşa-numitul I'rî11z academic
diti 15 septen1c'rie 1871, căruia îi facem loc în rîndurile ce urmează.
transcriin,lu-1 rlnpă. ecliţia Scrieri lite-ra1'e şi istorice ale lui A. I. Odobescu. Volumul <al> II <-lca>. Bucureşti, Editura librăriei
Soccc & Comp .. 1887, pag. 337-340:
<iPe fa finele sesinnii generale <lin 18i l o1. Societăţii Academice Române, d <orunu > l .-\. Odobcscn, spre a se înfrăţi în mod
mai cordial cu. colcf!ii cari, în anul precedent, îl chemase prin
alegere în mijlocul- lor, şi spre a înch~ia totdeodată. în chip mai
vesel aprigele dezbateri cc, în şedinţele trecute, se iscase asupra
proiectului de dicţionar al comisiunii lexicografice, întruni 1H
d-sa acasă, într-un ospăţ amical, pe membrii Societăţii Academice.
Lista de bucate a acelei mese prietcneşli era redactată întocmai
dnpe sistema de latinizare totală a liml>ci romfrncşti, cc se nrmascîn discutatul proiect; ea deştept[t atunci printre meseni, - şi
1 A, Trcb. Laurianu, J. C. l\Iassimu, Prefatione la Dictio,iariulu /im bei 1·omane.. Dupo insarcinarca data de Societatea Academica Romana. Elaboratu ca proiectu. Bucuresci. Noua typographia a laboratoriloru romani, 1871, pag. VI-VIII.
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ha zilele următoaxe prin .ziarele şi în societatea din Bucureşti, - o

ilaritate şi o curiozitate destul de mari, pentru ca să
tatea de a retipări acum acea pagină efemeră:

luăm

liber-

PRANDIULU ACADEMICU
HEROllRI .XV l!EPTE.wmE
lDIDClX, V.C.

VINU-ARSU DE ANICETU
Sorbitione cu Scriblete.
VINU PERUNCTU DEIN INSULELE-FORTUNATE (M(lt};uaJ.
Fame-stimuli varii.
Siluru munitu cu astaci fluviali, in condimentu de sinape.
VINU ALBICANTE PERENNIU ALUTENSE DE ACIDAVA
Lumbzt. bubulinu intinctu in ue,nOYe, cu bacoe e tuberculi 16guminose.
VINU NIGRU DE BURDIGALA (Sanctu Jiilianu),
Cotumdci cu pulie venatorica, abstrudi in placen'4 folHll)IJa.
POTIONE CONGELLATA DE MODU ROMANU.
Mehingine .-ulwe cu frwcimiM as minutal,e,
Copsa de ar.iete în verubi torresa.
Acietaru dii oleH, condita pre usu Atl,onici,.
VINU CAMPANICU SPUMOSU (Silleriit).
Casiu indieratu de Batavia.
Vesioe fermentale pre ratione Germanica.
Biscopte lai;tantie gtaciate.
C anistru mitltipomariit.
Pepone Cantaliense.
VINU APPIANU BASTARNICU (Tocaiu).
Conditiwe meUmeraria e priinaria.
Confapte sacchllrine.
LICUORE BELLARIA DE BROMELIA.
Publical de azi şi cel din viitor vor citi această. ghlmeaţă
pagină negreşit cu mai multă răbdare şi cu mai puţină. anevoinţă
şi bătaie de cap decit le.ar trebui pentru mistuirea volmninoaselor
şi greoaielor dicţîonare, ale cărora ea este o uşoară p vie parodie.
Nevinovata glumă a academicului cue a .stat bl luptă aecurmată tn contra neologismilor exageraţi, îşi va păstra _pn,pl pre
cit se va mai vorbi, tu istoria noastră literară, despre acea curioasă
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tocercare de o închipuită lexicologie românească; acea lighioanl
monstruoasă s-a zvîrcolit totuşi cîţiva ani în sinul începîndei
noastre Societ,1ţi Academice. Acu.m, să-i fie ţărina uşoară !1 •
2. Aluzie Ia <1balada păstorească• Jl.fi<>f'iţa, publicată de
Vasile Alecsanclri, pentru prima oară, în volumul Poezii populare.
toată această glumeaţă literatură nu este altceva
decit latinească ăe cuine, dn latin ăe cui&ine, cum zic· francezii
limbă anevoie de înţeles celor cu ştiinţă de carte, şi încă mai mult:
celor necărtorari, fie-ne iertat a da aci o traducere în limbă vulgară, mai exactă decît interpretaţiunile fantastice ce au· apărut
fJI'În ziarele româneşti din 1871. Aceasta o facem spre a scuti pe
cititorii noştri de a răsfoi Proiectul b Di&lionariu &lu Societalei
Academice, unde e probabil că ei ar putea găsi cei mai mulţi din
termenii culinari coprinşi în această listă de bucate. Deci ea ar
cam suna pe româneasca dertnd : .,Rad1iu-911ason. Supă. cu plăcin tioare, V iii dulce de 1\-1adera, Mezelicuri felurite. Somn fiert, însoţit cu
raci şi co sos de muştar, Vin ,ilb vec/,i de Drăgiiftmi, Muşchi de
vacă cu sos de smîntînă, garnit cu mazăre boabe şi cu cartofi,
Yin ttegru de BOf'delfltlX, Prepeliţe g-.Uite·cu sos ele vînat şi năbuşite
î,n foi de plăcintă, Punch a la Romaine, Pătlăgţlle roşii cu tocătură
de măruntaie. Coapsă de berbece friptă la frigare. Salată de verâeţ:uri,. gă.tită ca la. muntele Atonului. Vin de Şampania, Caşcaval
uscat de Olanda, Gogoşi dospite nemţeşti, Biscoturi cu îngheţată
de lapte, Coşuleţ cu poame, Pepene cantalup, Vin dulce de Tokay,
Dulceţuri de mere dulci şi de prune, Cofeturi cu zahar, Vutcă de
Mrml!JS.,. La care s-au adaos, în acea zi, multă voie bună şi multă
veselie ! Îndată ce se aducea pe masă cite un nou fel de bucate,
:rideau toţi cu hohote, şi numai bietul răposatul l\Iaxim, unul din
autorii Ptoiectului de Dictiona.ri:lt, se mira, în sincera şi naiva
incredere ce avea în ciudata sa sistemă de lexicografie română,
pentru ce tot rid ceilalţi de un „operatu carele in gemtlie seu speciale
eris rerlessu clliMU depre cumu convine spiritului essentiale originai'iit
alu liMbei romane". Din toţi cei atunci de faţă, mai mult de jumă
tate nu mai sunt azi printre cei vii; unii s-au îngropat, sărmanii
devotaţi şi aprigi muncitori, sub surpăturile încă din temelicle
Joi' şubrede. ale nenorocitului lor Pfloiectie de Dictio11ariu alu
A caaemiei t •

o1 Deoarece
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bătrîneşti).
adunate şi indreptate de-.
1852-1853.
3. Homeri lliad., I, v. 249:
To:j x:xt &i;o "(ÂWOO"IJ; \JZÂl'!:O; "(Â\JKtoov 'pz~ 21>3-/)

Balade (Ctntiu

laşi,

(n. Od.).

4. Poate că tu sau altul îmi veţi spune că Doamna ~eaga,
cea de la Cislău, de la La poş şi de la Tisău, n-a fost tocmai pe
cînd cu Por-împărat 1 • de vreme ce dînsa trăia în al XVI-iea
secol, şi a dăruit chiar mănăstirii Bratskii din Kiev, la anul
7107 ( 1600), o cruce ferecată care s-a şi reprodus în publicaţiu
nea rusească Boc1,:pecnoe l/m,enue 2 , anul <al> IV-iea. (1840),
pag. 436 ct sq. Acestea le ştiu şi cu, ba am şi acasă o cărămidă
luată din ruinele cetăţii Doamnei Neagăi, din pădurea Cislăului,
care, desigur, nu denotă o mai marc vechime. Dar de unde să
aştepţi de la un biet muntean din Disoca atîta erudiţiune în
istorie şi archcologie?a - Notă ad laudes gratesque B. P, Hasdeo\
Tocmai pe cZml cu Por-împ,irat (loc. pop.): <lin vremuri legendare, cvasiimemorabile.
a (rus.) -:- citeşte: Vosllresnoe Cetenie, adică Foaia de dmninică
sau Foaia duminicală - publicaţie clericală ucraineană, săptă
mînală, apărută la Kiev în anu I 1837. Pc această cruce se citeşte,
în limba polonă, următoarea inscripţie: ,,De Dumnezeu îngrijitoare regină a Ţării Româneşti•>.
3 După cum reiese din rindurilc pe care le adnotăm, Doamna
Neaga a avut o existenţă istorică. Ea a fost fiică lui VJaicu Tăta
ranu, clucerul din Cislău, şi soţie lui l\Iihnea al II-iea, supranumit
~Turcitul», Domn al Ţării Româneşti între anii 1577-1583 şi
1585-1591 (vezi, în volumul l al acestei ccliţii, sub titlul CUevaore la
S,iago;,,•, cap. III - O Doamnii rea şi-un D,Jmn bmt, nota 23). După.
turcirea lui l\Iihnca (1591), Doamna Neaga s-a tras la. locurile sale
<le baştină, în munţii Buzăului, un<lc a şi răposat, pe la 1614-1622,
inmormîntîndu-se în ctitoria neamului ei, mănăstirea Aninoasa
(azi Buda, regiunea Ploieşti). Cu MiJ1nea al Ii-lea, strănepotul
lui l\Iihnca Vodă cel Rău (vezi în volumul I al acestei ediţii.
notiţa la Scene istorice), Neaga. a avut mai mulţi coconi şi mai multo
cocoane, din care nici unul nu a lăsat diră în pulberea istoriei.
• (lat.) - Intru laudă şi mulţumire lui B. P. Hasdeu.
1
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căruia

datorez cunoştinţa şi dcsemnn I crucii de la Kiev a Doamncf
(n. Otl.).

.Neagăi

5. IJ01111er Wettcr Sapperment! (germ., Domur TFeffe,· Sa/1m-

111ent ! : Fulgere

şi

tunete!) -

imprecaţie populară. germană.

6. <,Vechiul poet francez Ronsard, cel ele viţă. românească,,
banului l\Iăriicine » sînt clonă aluzii uşor maliţioase
vizîncl legenda despre originea valahă a poetului francez, legendă
pc care, în 1857, în toiul propagandei pentru unirea Ţ(1rii Româneşti cu .Moldova, o popularizase Yasilc Alccsamlri, încercîncl să.
deie şi o justificare cultnr;i.lă sentimentelor ele simpatic pentru
Franţa, nutrite <le tinerii moldo-valahi ce studiaseră, în anii
1830-1850, la Paris. Legenda va fi părut unora lesne de acreditat,
- nu numai la noi. ci şi în Franţa, - de vreme cc însuşi Ronsarcl,
într-o Elegie dedicată foi Remy Hellea11,. ne-î.nti-ec11t poet fra,1r-ez
(l~lcgie â Rem_1 1 11ellcan, e:~cellent poet franc;ois). scrisese că. stră
bunul său se trăgea clin părţile unele <,îngheţatul Danubin se-nn.'cinează cu Tracia >), şi scornise, probabil pentru a sa preţuire la Curtea
regal.l a Franţei, o poveste despre ascendenţa lui nobilară, ale
cărei olJîrşii se pierdeau în ceţurile misteriosului şi frigurosului
Orient scitic. Dnpă această poveste; străbunnl poetului francez,
<<un boier numit marchizul ele Ronsard, plin de aur şi stăpîn peste
mulţi oameni, multe or.tşe şi multe pămînturi ,,, undeva <'lllai jos
de LTngaria,. într-un ţinut al frigulub1, ar fi avut un fiu comandant
de oşti, viteaz ce-mlrăgise toiul luptelor. care. la un moment dat,
părăsindu-şi ţara, plecă. spre _vestul Europei, în căutare de răz
boaie. Trecînd prin <<Ungaria, Germania-de-Jos, Burgonia şi
ţinutul Champaignc ,., ajunse la Paris şi-şi puse spada în slujba
$,emeţului 1·egc Filip de Valois, care se războia, pe atunci
(1346-1347), ct1 englezii regelui Eduard al !Ii-lea (1327-1377).
Distingîndu-se pc cîmpurile de luptă, regele Franţei îi dărni
tîndestulătoare averi pe malurile Loarei,>. 1,Uitîndu-şi fraţii,
părinţii şi ţara•> şi ci'isătorinclu-se după legea franceză, acest viteaz
cavaler, - ne-ncredinţează poet.ul Ronsard, în încheierea legendei
despre originea stirpci sale, - <,născu strămoşii din care se trage
tatăl ce mă făcu pe mine să văd pentru prima oară frumoasa lumină
a zilei ,1.
Plccînd de la acest fantezist certificat de nobleţe, şi găsind
în numele poetului francez o 1,urmă ~ românească lăsată de !ilrăşi

«nrmaşnl
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bunul de pe tărtmurile Traciei, - fr., rMU:88
Alecsandri a scris balada Banul l\fărăcină 2 •

= mlrăciae ,
1

7. P<ierre> de Ronsard, l'Aloiiette3, printre poeziile numite
Gaites ou Gailla-,dises•:

He I Dieu, que je porte d'envie
Aux plaisirs tle ta douce vie !
Aloiiette, qui de l'amour
Degoizes des le poinct du jour,
Secoiiant en l 'air la rosec
Dont ta plume est toute arrousee !
Devant que Phoebus soit leve.
Ta enleves ton corps lave,
Potu l 'essuyer pres de Ia niie,
Tremoussant d 'une aile menue;
Et te sourdant a petit bons,
Tu dis en l 'air de si doux sons
Composez de ta tirelire,
Qu'il n'est amant qui ne desire
T'oyant chanter ou Renouveau
Comme toy devenir oyseau.
(n,

Od.J

9. Virgilii Georgic., I., v. 405-408:

Quacwnque illa levem fugiens secat aethera pennis 1
Ecce inimicus atrox, magno stridore per auras
1 tln timpul regelui Franţei, Pl!ilippe iJ8 Valois, stri.moşul
peetului francez Ronsar<d>, s-a dus din România la Paris ca
s-agiute regelui în lupta sa cu englezii. Rămîind apoi în Franţa
şi rudindu-se cu cele mai nobile familii, el şi-a schimbat numele
de l.\liără.cină în Roosar<d>, de la cuvlntul francez ron1111, caFelnsemnează mărăcină• (nota lui Vasile Alecsandri).
1 Vezi: Vasile Alecsandri, Poez·ii, <Bucureşti>, Editura de
Stat pentru literatură şi artă, <colecţia> ~Biblioteca pentru
toţi», 1958, volumul I. pag. 224-228.
i. (fr .) - Ciocîrlia.
' (fr.) - Voioşii sau Zlmrddeiwni.
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Insequitur Nisus.

XI
1. Tesoro de tos Romanceros y Cancioneros espanoles, recogidos
y ordenados por d. Eu~io de Ochea, Paris, 1888, pag. 137:
Romances del Cid Campeadort~
Rey de mi alma, y · ~ tiena con.de
Porque me dejas? donde vas? adonde?
(n.
Iată

în prima

traducerea
ediţie

literală.

a acestor Ve!'suri,

aşa

cum se

Oâ.)
citeşte

a Falşuli,i tractat de vl11ătorie:

Rege al sufletulni meu şi al acestei ţări Domn,
De ce mă laşi? Unde te duci? Ah,- unde?
(apud: A. I. Odobeslcu, 'l"iro3o•XUWJîeftX~; Bucureşti,
Tipografia Statului, 1874, pag. 247).
2. Fr~is Villon (1431), Ballades des ăames du umps jadisl

Dictes moy, ou, n'en quel pays
Est Flora. la belle Romaine,
La royne blanche, comme ung ]ys,
Quî chantoît a voix de sereine?
Ecbo, parfant, quant bruyt on maine
Dessus riviere ou sus estan :
Ou sont ilz, vierge souveraine?
Mais ou sont Ies neiges d 'antan?
(n. Oâ.)

Cttm, în textul pe care-l adnotăm, strofa de mai sus, alcă
de Odobescu prin alăturare de verst1ri luate de ici şi de
colo, din vestita Baladă a doamnelor din t'1'entea de-odinioară, a
tuită

1 (span.) Tezaurul romanţelor şi cîntecelor spaniole, culese
întocmite de d, Eugenio de Ochoa, Paris, 1838, p. 137: Roman/itl lui Cid Campeador.

şi
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incă şi mai vestitului în lume poet francez Franr,oys V ilion. născut

în anul 1431, din oameni Hle viţă proastă, f,1ră vază•>,
mort cine stie cînd si unde .... -sccitestc într-o prea liberă tîlmă
cire româ~ească, reproducem aici, dt;pă prima ediţie a Falşnlu.~
tractat de vtncitor·ie, traducerea literală:
Spuneţi-mi unde şi în ce ţară
Este acum Flora, frumoasa romană,
Regina albă ca un crin,
Care cînta cu glas de sirenă?
Echo răspunde, cînd se face vreun zgomot
Pe dasupra rîurilor sau peste lac:
Unde mai sînt, o, fecioară stăpînă?
Dar unde mai sînt zăpezile de anţărţ?

(apud: A. I. Odobescu, 'Yev80-w1-J·l)y.i:-t"tY.Q~,
grafia Statului, 1874, pag. 248).

Bucureşti,

Tipo•

3. C. V. Catulli Car-men 1 LXIII, De Aty 2 , v. 50-73:
Patria, o mea creatri'I:; patria, o mea genitrix,
Ego quam miser rclinquens, dominos ut erifugae
Famuli solent, ad ldae tetuli nemora pedem,
Ut apud nivem et ferarum gclida stabula forem,
Et earum omnia adirern, furibunda latibula:
Ubinarn, aut q·uibus Jocis te positarn, patria, reor?
Cupit ipsa pupula ad te sibi dirigere acicm.
Habie fera carens dum breve ternpus animus est.
Egone a mc-a remota haec ferar in nemora domo?
Patria, bonis, amicis, gcnitoribus abera?
Ahcro fcro, palaestra, stadio et gymnasiis?
l\liser, a! miser, quercnclurn estctiamatque ctiam, aninw !
Quod enim genus figurae est, ego non quod obierim?
Ego puber, ego adolesccns; ego cphebus, ego pucr.
Ego gymnasii fui flos, c~o eram decns oki.

•
1 (lat,) Poezia.
, (lat.)
Despre A tys.
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Ego vitam agam sub altis Phrygiae columinibus,
Ubi ccrva silvicultrix, ubi apcr nemorivagus?
Jam jam dolet, quod cgi, jam jamquc pocnitct !
(11. Od.)

Aceste versuri ale poetului latin Caius Valerius Catullus
87?-54 î.e.n.) care, în text, se citesc într-o versiune adapta1ă
peisajului ( <<Ce au spus despre munţii Năculele, de Ia obîrsia
,Rîmnicului, Caiu Valeriu Catul. .. •>), sînt astfel traduse de
O,lobcscu în prima ediţie a Falş1tltti tractat de io.Znătorie:
0

O, patrie care m-ai făcut, o, patrie care m-ai născut, pe care
e 1, nemernicul, părăsind-o, cum fac robii fugari cînd fug de la
st:1.pînul lor, mi-am purtat paşii în codri de pe muntele Ida, ca să
viu prin zăpezi şi prin locaşele îngheţate ale fiarelor, şi ca să
alerg, ca o Furie rătăcitoare, prin adăposturile lor; unde e.5ti, în,
cc parte de loc te vei mai fi aflînd aşezată, o, patria mea? Vederea
mea doreşte a-şi îndrepta urma către tine, în scurtele momente
cînd sufletul meu nu se află stăpînit de sălbatica-i turbare. Oaro
eu sunt acela care de la casa mea am venit pînă în aceste păduri
depărtate? Sunt eu cu adevărat departe de patria, de bunurile,
de amicii, de părinţii mei? Sunt cu departe de for, de palestră.,
de stadiu, de gimnazii? Nenorocitul, ah, nenorocitul de mine!
Plîngi, suflete, plîngi mereu ! Ce groaznice sunt schimbările cc
s-au făcut în firea mea! Eu eram copilandru, eu june, eu voinic,
cu băiat eu eram floarea gimnaziilor, cu eram podoaba luptelor ...
Trăi-voi acum viaţa mea sub naltele piscuri ale Frigici, unde trăiesc
ciuta pădureaţă şi mistreţul rătăcitor? Mult, ah, mult mă căiesc
de ceea ce am făcut; mult, ah, mult mă simţ pedepsit! (apnd:
A. I. Odobescu, 'FEuBo-XU'l'lj,z":rx.o~. Bucureşti, 1874, pag. 250-251)
4. Lamartine, Jfeditations poitiq·ztes .. A Ehoire':
Vous tombcrez ainsi, courtcs flcurs de la vie!
Jcunessc, amour, plaisir, fugitive bcautc,
Bcaute, present d 'un jour que Ic cicl nous cnvie,
Ainsi vous tombercz, si la main du genic
·
Ne vous rcnd I'immortalite,
Vois d'un ocuil de pitic la vulgaire jcunesse,
1

(fr.) - Medita/foni

poetice.

Elvirei.
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Briliante de beau.te, ,s'oenivrant ,de plaisir;
Quaad elle aura tari sa coupe enchanteresse,
Que :restenH-il ·d. 'elle? A peine un smwenir.,
Le tombeau qui l 'attend l 'engloutit tout enti~re.
Un silence eternei succedc â scs amours ...
(n, '{f}d.)

t-a ·prima

ediţie a FalŞt1lui trtJDlal de vînătorie, a.ce&te

·v.erauri

&kit astfel traduse de Od0bcscu :
Veţi

trece, voi, toate, plăpînde flori ale vieţii I
amor, plăcere, trecitoare fnmmseţe,
Frumuseţe pe ·care cerul ne-o dăruieşte peatru e 2i.
Veţi trece toate, daca mtna geniului
Nu vă va da nemurirea.
Cată cu un ochi de milă la junimea ·de rînd,
Strălucitoare de frumuseţe, îmbătîndu-se ·de plăceri :
Cînd ea va goli paharul cu înctntările,
Ce va mai rămînea oare dintr-însa? Abia o amintire.
Mormîntul ce o aşteaptă e va înghiţi brtreagă.,
O eternă tăcere se va întinde peste ale ei amoruri.
Tinereţe,

(apud: A. I. Odobescu, 'Yeu8o-xiw1JYe:Tt'K~,
pag. 252).

Bucureşti,

-t-874,

5. Horatii Carmin<a>,, II, XIV (11. Od.).
6. Vezi, in

urmă,

sub cap. al X-lea, nota 'l.

7. Fine Champagne (fr.):
vinului de Champagne.

Şampanie

fină

- o varietate a

8. Rndis indigestaque nioles ! (lat.): Întreg fără formă şi părţi
rînduite-ntre ele! - cuvinte folosite de Ovidiu în J',fetamorfoze
(I, 7) pentru a sugera masa moale, informă, neorganizată a haosului
primar. Asociind expresia lui Ovidiu unui <•prînz <cuvînt sugerat
de „masă"? > îndesat şi anevoje de mistuit», cu care îşi compară
studiul, Odobescu glumeşte, de btmă scamă, voalind cu inimitabila
sa graţie, noianul de erudiţie care · acoperă paginile Falşitl1'i
fractal de î•inătorie, (Vezi, în urmă, sub cap. I, şi nota I.)
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9. Edgar, supranumit Pacificitl, sau cel
Angliei între anii 959 şi 975.

Paşnic

- rege al

10. Dragoş Vodă - legendar <<descălicător•>, adică întemeietor prin colonizare, al Moldovei, a cărui domnie istoricii o aşează
!ntre anii 1352-1354, fără a admite, bineînţeles, şi ,basna t
colonizării, căci documente datînd din anul 1300 dovedesc că Moldova exista, şi chiar cu acest nume, încă înainte ca Drago" să fi vînat
bourul, şi înainte ca l\Iolda să se fi înecat în rîul ce, zice-se, îi
poartă, de-atunci, ca şi provincia, numele.
11. Arma virmnqiee cano (lat.): Cînt pc bftrbat<ul viteaz,
pe Enea> şi faptele sale de arme. (Virgiliu, Eneida, Cartea I,

v. 5.) - (Vezi, mai nainte, sub cap. al III-iea,
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şi

nota 3.)
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A

A,

p,ep.:

ABSIDĂ,

În, la. A mini

s./.:

=

în mină..

N-işă. .semicirculară sau poligonală a unei biserici

creştine, în prelungirea :g.avei centrale,
AFURISANIE, s.J.: Excomnnicue.
AG.\., s.J., tur&., î1w.: Ofiţer (căpetenie) în arma.ta Imperiului
Otoman. Rang de boierie introdus în Ţara Românească, în
secolnl al XVI-Ie.a, sub inflnenţă otomană. Aga era însărcinat
cu privegherea. ordinii publice.
AGABANIU, s.n., înv.; ~înza de bumb~ cea mai subţire,,.
(1894).
AGAP, s.m., tnv.: Participant la cina pe care o luau în comun
vechii creştini, comemorind astfel Cina de Taină.
ALB, adj. - Bani albi = bani de argint.
ALEGRU, adj.: Vioi, vesel, sprinten. - (fn mnz.ică.) Bucată
sau o parte dintr-o bucată muzicală. susţinută într-un tempo
vioi.
ALERGĂTOARE, s.J., înv.; Parc de vînătoare. - Cal de alerg4toare = cai de alergare, cai de curse.
ALEXANDRIN, s.in.: Vers de douăsprezece silabe, în care accentul cade întotdeauna pe a doua silabă, iar cezura pe silaba

a

şasea.

ALT, adj.: înalt.
ALTIŢĂ, s.f.: Broderia de pe umerii iilor.
AMA, vb. I, latinism: A iubi.
AMABIL, adj.:Graţios, plăcut. - Poet amabil = autor de poezii
ca.re se citesc cu plă.oore.
AMĂGIT, adj.: înşelat (cu dibăcie). Fermecat; incîntat .
.l\VBBOZIE, s.f. (fig.): Băutură prin care zeii vechilor greci 1~
bdreţineau tinel:eţea fără hătrîneţe şi viaţa fără de moarte.
ANALIST, s.m.-: Cronicar, scriitor de anale, istoric.
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AN,\SON, s.m.: Piaută erbacee, aromatică, cu flori mici şi albe
( P-i111/>i11clla a-nismn.) - Rachiu •e anason = băutură grecească preparată din fructele anasonului.
A~IN, s.m.: Arin.
ANINATOARE, s.f.: Loc îngust, în munţii stîncoşi, unde copoii
închi!l capra-neagră sau alt vînat; colţ de stîncă (unde se
prinde capra-neagră).
ANTICAR, s.m., înv.: Colecţionar de antice - obiecte de artă
din antichitate. Arheolog.
APORf, inferj.:Strigăt cu care vînătorul îndeamnă clinele s-aducă
vînatul.
APRIAT, adj., fov.t Limpede, clar.
APROD, s.m., tm,. (în orîuduireafeudalădin ţările româneşti)1
Cocon - fecior de boier - dat în slujbă la Curtea domnească pentru a servi ca paj sau ca scutier al domnitorului
şi pentrn a se deprinde, in vederea boieririi.- cu ceremoniile
Curţii. ln ediţia din 1894 a ~scenelor istorice,,, fonna de
plural t:tprozi » este glosată cu sensul pc care acest termen
l-a căpătat începînd clin_ secolul al XIX-iea: «servitorii dregători lor judecătoreşti>>.
ARGEA, s.f.: Război de ţcstJt.
ARCAN, s.n., î11,1.: Funie lungă (răsucită. din păr ele ca.I), prevăzută, la unul clin ca.pete, cu un laţ, folosită, în trecut, ca
armă d~ lnptă şi ele vinătoare.
ARHON", s.m., gr., im•.: Titlu ele politeţe en care se adresa cineva
· unui înalt dregător fanariot aflat în slujb:t Porţii otomane:
şi, mai tîrziu, în epoca fanariotă, şi unui dregător român.
ARHONL\ s.m., gr .• im•. (vocativul titlului <le politeţe arho11):
<,Domnitor pc greceşte•> ( 189./.).
ARHO~T,\.l{CE, s.f.: «Camera de primire pentru oaspeţi, în
măni'1stiri,>

(1891).

AR!D[CAT, a,z;.: Înalt şi solid construit.
Al{}[.\Ş, s.m., 111,•.: Slujitor domnesc scutelnic, însărcinat cu
aducerea la îndeplinire a ordinelor rnarelui-armaş sau armaşului-mare.

s.m., r,w. (în orîncluirea feudală din ţările româdomnesc ele rangul al doilea, care a\'ea sarcina
ele a supraveghea personal sau prin. subalterni, - numiţi

AR\f.\Ş-:.\L\RE,

neşti\: Dregător
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armaşi, - îndeplinirea execuţiilor capitale şi a pedepselor
corporale hotărîtc de domnitor (şi ele Divan). <<Armaş <-marc>
= căpetenia poliţiei şi a închisorilor,> (18[)4).
ARl\ii\ŞEL, .un., înv. (în orîncluirca feuclală clin ţările româneşti): Slujitor scutelnic, înarmat, care făcea parte clin
garda personală a domnitorului, - stînd sub ascultarea
marelui-armaş, - sau di11 garda personală a unui boier
privilegiat, îndeplinind, la Curtea şi pc moşia stiipînului său,
execuţiile capitale şi pedepsele corporale.
AR1\UNDEAN. s.m.: «Sărbătoarea de la 1 mai» (1891). săr
bătoarea primăverii.

ARN.~UT, adj. şi s.m.: Albanez. (Îll orînduirca feudal,i din ţările
româneşti) = soldat mercenar (de ,·iţă albaneză sau îmbrăcat
în costumul naţional albanez).
AROMIRE, s.f. (fig.): Amorţeală. - Aromire apiislltoare
indiferentă, apatic, pasivitate.
AROl\HT, adj.: Aţipit. (Fig.) Amorţit. - Auz aromit ~ auz
vătuit de somnie, de piroteală., de dormitare.
ARZOI, adj.; Înfocat, a.prins, arzător. Ager, vioi.
AS~IUŢI, r.,b. IV (despre mîncare): A pipăra.
ASPRU, s.m., i1w.: Mică monedă otomană de argint, cn putere
de circulaţie, începînd din secolul al XV-iea, şi în ţările
româneşti. «Aspri = bani mărunţi de argint, astfol numiţi
dintr-o vor~ă. grecească. care însemnează albi~ (1894).
ASTRAGAL, s.n.: Ornament arhitectural, care înconjoară ca
un brîu rotundu] unei- coloane sau al unui stîlp, la bază şi
sub capitel.
AŞEZA, vb. I, inv.: A hotărî.
ATIC, s.n.: Partea de sns a unui edificiu, deasupra cornişei, care
0 ~

maschează acoperişul.

ATINGE, vb. III: A impresiona, a emoţiona.
ATLAZ, s.n.: Ţesătură orientală de mătase, fină şi lucioasă, cu
un desen caracteristic, pe o singură faţă.
ATRIUM, s,m.: Partea din mijloc a unei biserici (ortodoxe),
numită şi

cheri.
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:B,

=

B:A.BIŢ A, s .f.: Pelican. dlablţe
pasări acua.tice cu lungi pfiscuri
guşate; se .zic .şi pelicani,, .(1894).
BACHANTĂ, s.f. (fig.): Femeie frenetică.
obţinută din carapace de broască ţemasă.
din care se jac .diverse obiecte mărunte.
BAHMET, s.1n., Jnv.: Cal tătăresc. ~Balrmeţl = caii de t:sugeac
se numesc 11stfel în ba'laae» {f8fJ4).
BALAŞ, s.n., înv.: Varietate de TUbin. «Ba1aşl s.f. = ,e 'p:iatră
scumpă de culoare roşie bâttnd în vînăt» (1lJf>4).
BALISTĂ. s.f.: Catapultă.
BALTAG, s.n.: Măciucă, ghioagă.
BAN, s.m., inf7. ~ organizarea. feudală e. Muntenieij.: &imul
înalt dregător al ţărfi, care, învestit cu Rttibnţii jwecătareşti
şi -millitzre similar.e cu acelea aJe domnitorului, era delegat
de acesta să guverneze, în mane.le .său, hanatul Olteniei.
dlaa = guvernator suprem al dttenici>> (1894).
BANDĂ, s.J., înv.: Trupă de muzicanţi, taraf de 'lăutari.
BANOVETE, s.m., înv.: «1Icmbru din familia -b:mului-Oraiovei,
adccă Basarabii >> ( 1-fJfJlf.).
BARBAR, s.111., inv. (in antichitate): Nume -dat de romani 1:tnei
persoane ~are .fă.cea parte dintr-o pQpulaţie .neromană. con.siclerată a fi -pe o treaptă. inferioară de cultură.
]l!\.SNĂ., s.f., tnv..: Scornitură4 anecdotă de necrezut, fantastică.
BAŞCĂ, s.J., înv.; lnc~ere boltită (în vechile construcţii boiereşti

BAGA, s.f.: Materie

şi domneşti).

BATĂR. rulv.: Cel puţin, măcar.
BAZILICĂ, s.f. (bt a.ntidritatca romnnă): Edificiu puWic (de
formă dreptunghiulară),

cu interiorul împărţit, pLiR ş,iruri de
coloane, în trei sau cinci părţi.
BĂRAT. s .m. 1 m14Ch.••.tnu .: ePreot catolic » ( 1894), călugăr catolic.
BĂTAIE, s.f.: Stîmirea, hăituirea vînatului; goană.
BĂTĂIAŞ. s.m.: Gonaci, hăitaş care <<bate,, pâ.durea şi tufişurile,
ca să gonească vtnatu1 spre ·vtnător'i.
BECA.'ţi.; s .f~,, 'Jhrmme .a -trei l)ămi '.migradloaire•. cu -cioca·t tu.n:.
cu carnea guatamil, ,care trăiesc .iD regiwli mlăştinoase (CaJw)JJ WUUIJ/f8D„ Caj,Blla m&lia şi Lim.t11JWyptes m'immus). .
."BECAŢINA, s.J.1 ·sităruş - pasăre migra'tmn-e a s e m ~ cu
becaţa, dar mai mică (Gallinago major şi G•lliflllppUi'lmla).
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BECERIE', s .f. ,înv.: Bucătăria. domneaBCă..
BE.IZADE, BEIZADEA., !i~f., tu,c., tnv.:: Fiu dce domnitor, principe.
BEE.At:OASĂ, s .f., ~v. :. Ţesă.iiurJ. din fire foa.rte: fine de bU:JBbae „
un 6'1 de batist.
~ s.m- pl .• tura•• îtiu_ (în ol'dia. otomană)~ Ostaşi ciiutr-un
corp de cavalerie, care aveau atri.bu.ţi;ide c11i.'ieri şi de-jandarmi
imperiali. «Beşlll = _oat.i,şi, c:ă.lări de- neam. t.laăresc,. în sJa:jba
1rumilbr » ( 1/JfM:),•.
BIBILURI, s.n., pl.: «Fleri formate clin împletituri de fire de
:111ăâ•u-

(1894),.

BICAŢ,

s.111.: vezi .......
BICAŢINĂ, s.f.: vezi 'Dl11at;ld.
BINVIU,, s~m.: «Cal mie-;. da.t! ţ,eapăin » (1894).
BINIŞ, s.n., înv.: îmbrăcăminte boierească pem:ru ceremonii,
helgii, şi'. tiYită. cu. 11:iaa&._ în ediţia dia_ lBIM a «scen:eliristorice», două glose: I. «aleiş - r«hie lu:qg5l, cam strinsă
pe- c::oqn ;, 2,._ «Binff•rit = soi de mantale lungi, obtcftmiil!e
în ţlăriie Gisătitene-..
BLONDĂ, s.f.,inî'.: Dantelă albă, uşoa-ri-, fină, dle măta;se:;hCK'botă.
de mă.tase ..
BElCOAILÎC, s.n., tu,,c., înv.: Boccea.. «Boeeealîeurl = înveiitG:i:h
(18flit/i-)'.
BODÎRLĂC,

s.m-.:. Cufundar - pa.să.re_ de balm, că.lă.toue·, mai
ma.re: decit raţa. eu. pene neşe-stralncitoare. cu pune.te a:It,e
~ spate (Collymbus: rw,;li,i;w).
BOGONISI, vb. IV, înv.: A bolborosi. A spune (rugă.ciUBi) încet
!Ji iredeslu.';1-it. A VOl!bi nedesluşit, intr-o limbă străină.
BOHORDAR, s.n., înv.: vezi buhurdar.
BOI, s.n.7 «Trup, statură,> (1894).
BO:IARIN, s.m.: Boier. «Bolarfiri 4e price= boieri cu idei
vrătitoare,>

răz

(1894).

BOIER, s.m. - Boier mazil = dregător scos din slujba domnească, mazilit; urmaşul unui dregător scQs din slujba domnească. - Boier de talni = consilier privat al domnitorului.
- .-..wi a 1llliiaă = laowii cei mai de frunte, cOJ1siliori-i
domniei.• ( 18/ltt).
BOLESNE, s.f.: Molimă, epizootie.
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BOTA, s.f.: Cofă de lemn de brad, înfundată la amindouă capetele,
cu o mică dcspidttură în capac, care serveşte la transportarea
apei sau a peştilor vii.
BOZIE, s.f.: Boz - plantă erbacee cu miros neplăcut, cu flori
albe şi fructe negre ( Sambucus ebulus). ,Bozii = buruiană
cu foaia lată, care face un fel de floricele albe ce se prefac
în bobiţe negre,> (1894).
BRAC, s.n. - Cal •e !trac= mîrţoagă.
BR.\SLAŞ; s.m.: Breslaş. «Brislaşi = meseriaşi făcînd parte
dintr-o breaslă sau corporaţiune• (1894).
BRÎNDUŞĂ, s.J.: Plantă veninoasă din familia liliaceelor, cu
flori roşietice şi liliachii (Crocus leeuffelianus).
BRÎNIŞOR, s .n.: Brîuleţ, cingătoare îngustă.
BUDUR, s.n.: Stîncă mare cn vegetaţie săracă, unde, de obicei,
s-a ţine capra-neagră.
BUHUR, s.11., turc. înv.: «Stofă de lină subţire şi moale,> (1894) i
stofă de lină fină san de mătase.
BUHURDAR s.n., turc., îm•.: Vas (de metal) folosit la înmiresmarea unei înc{tperi. ,Buhur•ar = vas şi căţie pentru tămîie
şi parfu~urh J18!N).
BUIESTRe, s.n.: .tlfer:s repede şi legănat al calului.
BUMBAŞIR, s.m., turc.,- înv. (în Imperiul Otoman): Slujbaş
,însărcinat cu încasarta birului şi cu execuţiile silite.
BUN AT AŢI, s.f. pl.: Averi, bogăţii; danii bogate.
BUNDA, s.f., înv.: Haină bărbătească de postav, lungă şi largă,
adesea îmblănit_ă. ,Bu11•i = manta mare de aba groasă•
( 1894).
BUTAR, s.m.:_ Persoană care are în seamă buţile cu vin dintr-o
pivniţă.

BUZDUGAN, s.n.:

Măciucă

ţintuită), folosită,

al puterii

sau

ghioagă

în vechime, ca

domneşti.

«B1mlu,:an

armă

=

de fier (cu măciulie
de luptă.sau ca însemn

sceptru

domnescţ

1(1894).

f
CABANITA, s.'f., înv. ! Manta scumpă, purtată de domnitor şi
de boieri la solemnităţi. eCallanlţe = haine mai largi, îmbiă.·
nite~ (1894).
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CAFAS, s.11., t1,rc. im•. - 11Cafasurl =-" zăbrele, grilaje,, (1894).
C!\FTA~. s.n., turc., im,,.: :\[anta alb{i, lungă. şi lnrgit, împodobită cn fire ele aur sau ele mătase, pc care o purtau domnitorii
şi marii boieri; d1aină sau, mai bine, manb. largă, de gali\*
(1894).
CA[l\IACAM, s.111., turc., Îlli'.: i\Iare boier însărcinat cu slujba tle
locţiitor al domnitorului.
CALABREZ, adj.: Originar din Cala bria -- proyincie a Italici
meridionale.
CALA~'.[IlUH, s.·n.: Joc de cuvinte bazat pc deosebirea de sens a
unor cuvinte asemănătoare ca formă.
CALPa\C, s.11., turc., înv.: Căciulă mare, de piele, neagră, de formă
s(erică sau cilindrică, tivită. cu blană scumpi't, purtată, clnpă
mocla înalţilor ·demnitari ai Imperiului Otoman, şi ele domnitorii şi boierii ro~tmi; «căciulă înaltă şi dreaptă, purta tă
de înalţii dignitari ai Porţii otomane,> (/89.f).
CALPUZAN", s.m., î1w.: Falsificator de bani.
CA;li"TOR,\, s.f., nes., înv.: Birou comercial, reprczentanţ,\ comercială; 1.ejgllea.
· ·
CAPEŞ, adj., îm·: Energic, hotărît. •Muiere capeJi tl •ăuneasi ~ femeie cu mintea deschi;;ă ·şi stăruitoare, precum :;,i cu ,·oinţ'a
ncîncluplecath (1894).
CAPOT, atlj., îm•.: - A face (pe cineva) capet = a da gata (peciue,·a).
CAPOT, s.11., turc., îiw.: Manta boierească. sau militară. «Capoate
. = haine largi & (1894).
CAPUDAN, s.m., turc., for. - Capuilan-pa~a
comandant
suprem, al flotei otomane,
CARTE, s,f.: Scrisoare. Act scris, document. - Carte lile mazilie
(i1w.j = ordiu scris, emanat de cancelaria sultanului otoman
(sau, în ţările romil.neşti, de cancelaria domnitorului), prin
care se dispunea scoaterea din scaunul <lonme~c a unui principe vasal (sau, în ţării<! româneşti, scoaterea din ~lujbă
domnească a unui boier) . - Carte ilomneasei ( ;,w.) = hr isov - act domnesc care, în orînduirea feudală din ţ-{trilc
române;ti. servea ca titlu de proprietate, ele pri,·ilegiu etc.
CATAGRAFIE, s.f., gr., în,•.: Rccensărnînt.
CATAONI, i'b. IV ref!., Îm-'. (peioi'.): A se greciza (din s.m.
ClţlOR = poreclă. pe care poporul O dădea, odinioară, CXJllOatatorilor greci, stabiliţi în ţările româneşti).
0
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CAVALCAU.\., s.j.: Plimbare că.lare (făcută. de un grup de persoane); goană, alergare cu cai.
CAZACLIU, s.m., turc., fov.: Negustor cazac sau român {sau de
orice altă naţionalitate) care, în epoca. feudală, făcea negoţ cu
vinuri, cu blănuri etc., între Ucraina şi i\Ioldova, intre
Ucraina şi Ţara Românească. şi intre Ucraina şi Imperiul
Otoman. qCazacliil erau neguţă.tarii români care aduceau
tlin Rusia în ţară şi ia Turcia blănuri preţioase• (11J94).
CĂDI, vb. IV, înv.: A cădelniţa, a tămîia.
CĂLĂRAŞ, s.111. (în vechea nomenclatură. militară româ.aească):
Ostaş din corpul de cavalerie. - Cillru, llemaesc = cavalerist din garda domnitorului.
CĂLŢUN, s.m., Îlfll.: Un fel de înc-,Uţămiate femeiască. fiBă, de
maroehin, cu carîmbul înalt, care se tra.,aea pe pieioc ca un
ciorap.
CĂi\IAR,:\, s.f., înv.: Odaie, cameră.
CĂMĂRAŞ, s.m., fov.: Slujbaş domnesc care avea în grijă. cămările
Voievodului şi, îndeosebi, chilia de dormit. «Cărnlrat = slujitor al camerilort (1894) .
. CĂMĂRĂŞEL, s.1ti., m1J.: Fecior în casă, camerier domnesc,
subaltern al cămăraşului. tCimlrl,ei = servitorii casei domneşti~ (1894).
CĂNĂV AT, s.1t., inu.: Un fel de stofă (de mătase) din care baie.rii
l'omâai îşi făceau anterie; «stofă grea şi lucioasă• (11194).
CAPĂTÎl, s.n.: Suport - A face (cuiva) •• cifltii = a căpătui
(pe cineva), a face (cuiva) un rost, o situaţie.
cAPITĂNIE, s.f.: Detaşament (de o mie de ostaşi) cODdus de
un căpitan (sau comandant).
CĂPRIOREALĂ, s.J.: Suport, zidărie de sprijin; coatvaJort.
CĂRĂRAT, adj.: Cu multe cărări.
CĂTARE, s.f.: Privire.
CĂŢEL, s .m. - Ciţelul pimiotului = nume dat mai multoa- anima.le rozătoare ca.re trăiesc sub pă.mînt.
CĂŢIE, s.f.; Vas de metal sau de pămiDt în care se ard miredenii.
CEAPRAZ, s.n.: Şiret sau panglică. de mătase sau de fir. folosit
la împodobirea hainelor militare.
CEAUŞ, s.m., tu,c,, înv. (în Imperiul Otoman): Uşier, curier sau
aprod al Porţii. - Ceau,.,aşa = comandantul corpului de
ceauşi.
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CEPCHEN, s.n., turc., tnv.: ((Vestă scurtă cu mînecile de.picate
şi atîrnate de umeri» (1894).
Cl~RCA, vb. I, înv.: - <1Cercase Porţile = ciştigase pe puternicii
de la Poarta otomană& (1894).
CERCETARE, s.f., inv.: Îngrijire; administrare.
CERDAC, s .n.: ,Pavilion, observater înălţat pe dasupra iamitorii .& (1894).
CHEBAP, s.n.: Friptură la frigare, pregătită cu miroeenii, după.
reţetă

tu['cească.

CHEFNIT, s.n.: Lătrat scurt, repetat, agitat.
CHELAR, s.m:, îm1.: Slujbaş de rang inferior, însărcinat cu
administrarea proviziilor unei Curţi domneşti sau boiereşti.
CHEPENEAG, s.11., înv.: «Haină de gală, strînsă pe trup• (1694).
CHEPENG, s.n., turc., inv.: Oblon la fereastră, care se poate
ridica şi lăsa vertical: «oblon ce se mişcă ca într-un toc,
(18fU).

CHERVAN, s.n.: tCar mare şi incăpitou (7894), pentru transportul mărfurilor.
CHEZAŞ, s .m.: Bw:ată. de lemn pe care se aşează un obiect p~ntru
a evita contactul direct cu pămîntal. «Ca.eza,1 = birnele pc
care se a.şeam buţile în pivniţă~ (78!U).
CHIAR, adv.: Clar, lămurit.
CHINDIE, s.f.: Timp al zilei către asfinţitul soarelui. ln vechime,
Ia Curţile boiereşti şi la Curtea domnească. - turn de strajă
•de unde ... se vestea cu tobe şi cu surle ceasul înserat al chindiei, cînd toţi oamenii casei se adunau la cină, şi porţile ogrăzii
se închideau ~ ( Doamna Ckiaju).
CHINOVAR, s.n ... Sulfură roşie de mercur, folosită drept colorant.
CHINOVIE, s.f.t Ministire în care călugării au viaţa organizată.
în comun.
CHIŢCAN, s.m.1 Animal insectivor; brun-castaniu pc spate şi
mai deschis pe burtă, cu botul alungit, cu ochii mici şi cu
urechile îngropate în hla.nă., ca.re triieşte prin plduri, dumbravi etc.j în galerii superficiale (Sorax aran-eus).
ClUVOT,- s.n.1 Cutioară. - obiect de ritual creştin - în care se
păstrează• în altar, cuminecătura rezervată celor <;are s11
împărtăşesc în caa.clo boală, îoaillte de moarte etc. In Cîteva
ore ,,., Snagov 1 Odobescu glosează: «o cutie (de argint auri•)
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t în care se

păstrează sfîntul mir, moaşte sau alte obiecte
sfintite».
CHOR.( s .f.: vezi atrium.
CIMBAL, s.11 . .- Vechi instnnnentmuzical, compus din două talere
de aramă, care se lovesc unuJ de altul. Clopot.
CIMIŞIR, s.111.: Arbust decorativ, cu frunze ovale, totdeauna
verzi, cu flori galbene-verzui, din lemnul căruia se fac diferite
obiecte ( Bit:nes sempervi,-ens).
C[NCĂREL, s.111.: - ~Clnclrel = cai de cinci ani& (1894).
CINEGETIC, adj.: De vînătoare, prh·itor la vînătoare, vînă
toresc.
C[NOPEDIC, adj.: Privitor la creşterea cîinilor. (Termen compus
de Odobescu).
ClOARECI, .un. pi.: «Pantaloni strîmţi• (1894), de pănură
sau de dimie.
CIOCHINA, s.f.: Partea dindăr~"tt a şeii, de care se leagă traista.,
desagii ·etc. - A ,une (ceva) la cfeclllnl = a pune (ceva)
deoparte; a nu lua în seamă (ceva), a nesocoti (ceva).
CIOHODAR, s.111., turc., înv. - «Cloh„&rl = servitori care
însoţesc pretutindeni pe înalţii dregători, la turci, (189,).
CIOVLICA, s.f.: Nagîţ - pasăre de baltă; de mărimea unui
porumbel, cu penele albe şi negre, cu un moţ negru alungit!
şi puţin întor,; spre frunte (Va11eltus vttmell-us).
CITERĂ, s .f.: ln;;trument muzical compus dintr-o cutie de rezonanţă şi din coarde de metal, puse în vibraţie prin atingere
cu u lamă (ori cu un inel) de os sau de metal.
CIUBUC, s. n.: Ornament arhitectural în relief, cu profil dreptunghiular sau curbat, care înconjoară un perete, un tavan etci
CIUDĂ, s.f., îiw.: l\Iirare.
ClVIT, ad_j.: Albastru-închis, vineţiu.
CÎMP, s.n.: Panou. Fond.
CLĂTI, vb. IV ref!.: A se clătina, a se legi'ma J a se împletici (din
cauza. beţiei) . •14,. se urni, a se clinti.
CLĂTIRE, s.f.: Legănare, mişcare, clătinare. ldruncin sufle.
tesc, tulburare sufletească.
CLEŞTAR, s.n. - Cleştar fle R111t1te = cuarţ.
CLUCER, s.m., înv.: vezi c111cl1r.
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CLl!ClAH., s.m., v. sl .• in1:.: ~Boierie vccht•; clnciarul comanda
ostaşi călări, deşi numirea de cluc-icir însemneaztt slavoneşte
chelari> (1894).
COCOANA. s.f.• î1w.: Fiică de domnitor sau de boier.
COCON,s.m .• inv. - Coconi= «fiidedomnişideboicri» (1894).
COCOŞAR, s.111.: Pasă.re (de vînat) din genul sturzilor, cn pene
sure pe spate .şi castanii pe restul corpului (Tttrdus pilaris).
care vine la noi toamna.
CODOBATURA, s.j.: Pasăre mică, zveltă, cenuşie pe spate
albă pe abdomen, cu coada lungă şi în necontenită inişcare;
trăieşte pe lingă ape (,'\fotacilla alba). În DMmna Ckiaj11,~.
Odobescu o numeşte «rtndttnicci de apei>>.
COHA. s.f.. fo.,·. - «Cohale = cupe emisferici:", fftră picior. din
care se bea * ( 1894).
COLCIAC, s. n., tnrc., ·im·: Cn fc I de gheată care se încheia cu cupei.
COLCOTI. vb. /f.": A clocoti.
COLCOTIRE, s.f.: Clocotire. - (Culoarea) colcotirea singelui
= sîngeriu. ·
COMAXAC, s.11.: Acoperă.mint al capului, de formă cilindrică,
fără boruri, purtat de călugări şi călugăriţe.
COMIS, s.m., înv.: <<Boier însărcinat cu îngrijirea grajdurilor
domne~ti •> ( 1894). - Comis-mare ~~ boier de Divan. care
supraveghea administrarea grajdurilor domne~ti.
COMITE, s.m., î.nv. (în organizarea feudală din unele state apusene): Conducător administrativ al unni comitat - diYiziune
teritorială.

CO.MPAXIE, s.f.: Tovără,;ie; însoţire; societate.
CO:'\AC, s.11.: Popas, loc de popas.
COXĂCI, tb. li": A poposi, a face popas.
CONCI, s.n.: «Fn fel de cunun[t pus[t pe cre,;;tctul c;ip11lni •> ( IS!N).
CONCUIST.\, s.f.. în,·.: Cucerire.
CONSOLĂ. s.f.: Element de construcţie care iese, cu unul din
capete, în afara punctului său de reazem, adrnl n>lnl de a
snporta, pe partea orizontală, greutatea. unui zid superpus.
CO:liSORp, s.111., pi.: Soţ şi soţie. (Ştiind că Odobescu împrumuta bani de la cămătarii francezi, bănuim, ,;ub acest termen,
ascutisul unei ironii la adresa «consorţiilor,, financiare, adică
a as·o~iatiilor de bancheri.)
CONSUL,
(în Republica Romană): Fiecare dintre cei doi
magistraţi, aleşi anual, care deţineau puterea executivă._

s.'m.
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CONTOŞ,

s.ti., înv.:

Haină. lungă,

luxoasă, purtată de boierii
cam lipiu't de trup• (1894).
CONTROBOND, s.m. inv: Contrabandist.
CONTURN, s.n.: Contur.
COPIL, s.m. - Copil de casi = fiu de boier care fă.cea slujbă eh.:
paj pe lingă familia domnitorului sau pe lingă. un marc boier.
,Copil je casi = copilandri şi tineri din familiile boiereşti.
care serveau pe vechii Domni ai ţării, în casă» (1894).
COPIŢĂ, s.f.: Căpiţă.
CORIMB, s.m.: Pieptănătură femeiaseă în care părul este infă.
şurat. la ceafă, în formă de sul şi prins cu un ac; rulou.
CORNAC, s.m.: Conducător de elefanţi.
CORNALINĂ, s.f.: Varietate deagatft semitransparentă., de culoare
roşie-închisft, din care se fac peceţi, pietre de inele etc.
CORNICE, s.J.: Cornişă - partea superioară, ic~ită în afară şi
ornamentati't a zidului unei construcţii, pe care St' sprijină.
,haină ungurească,

acoperişul.

CORNICIE. s.f.: vezi cornice.
CORSAR, s.111. (în trecut): Comandant al unei nave sau al unei
flote particulare înarmate, care, în timp de război, cu permisiunea gu,·ernului săn, ataca vasele inamice: •haiduc de
mare, corăbier tîlhar, (1894).
COHTEZIE, sJ.: Curtenie; viaţă. de Curte feudală.
COT, s.m.: l'nitate de măsură (0,606 1111.
COTEI , s.m . .- Ciine (de \'inătoare) de talie mică ~i rn picioare
scurte.
COTET, s.11.: Unealtă de pescuit, rotundă, făcută din nuiele
împletite cu papură, prevăzută cu o deschidere îngu!5tă, astfel
întocmită, încît peştele, odată intrat, să nu mai poată ieşi.
COTITURĂ, s.f.: Ascunziş.
COTOR, s.n.: Mîner.
COVERGĂ s.f.: Coviltir - acoperiş (de rogojini sau împletit
din nuiele) al unei căruţe.
COVILTIR, s.n.: Acoperiş (de şindrilă) al unei case.
CREPIDĂ, s.f.: Încălţăminte în formă de sandale, purtată de
Yechii greci şi de romani.
CRETl:SŢĂ, s.f.: Catrinţă,
CRUCE, s.f., înv. - Cruce de pedestratl (în vechea organizare a
ar1Uatei româneşti) =- unitate ostăşească echivalentă cu Q
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companie. •Crucile tle pedestraşi erau împărţirile pedestrimii,
cum sînt, azi, companiile de infanterie•> ( 18!).:J).
CUCĂ, s.f., llwc., înv.: .Că.ciulă înaltă. şi tlrcaptii a ienicerilor, t:iJ
care sultanii dăruiau şi pe voievozii români+ (1894).
CUCERIE, s.f., înv.: Cucernicie, evlavie, pietate, smerenie.
CUCURĂ, s.f., înv.: Tolbă de săgeţi.
CUINIE, s.f.: Bucătărie. l\laghemiţă, construcţie modest:L
CULĂ,

s.f., înv.: <<Cupolă, boltă circulară,> (189.:J).
adj., înv.: Culpabil, vinovat.

CULPEŞ,

CUMPĂT, s.n. - 1Pe su• cumpăt= pe ascuns, pe furiş,, ( 1894).
CUPAR, s.m., înv.: Boiernaş avînd atribuţia tle ajutor al paharnicului; <<servitorul care turmi de băut domnitorului•> ( 1894).
CURA, vb. I: A curge.
CURMĂTURA, s.f.: Prăpastie între doi munţi sau între tlo11ă

dealuri.
CURUi, s.m.:

Şoim

dresat pentru

vînă.toarea

tle

prepeliţe

(AJ'tur

palumba-rit1s).

CUSUR, s.n., turc., înv.: Aluzie; şiretlit·.
CUSUT, adj, - Fustă cusutl = fustă pe care au fost cusute ornamente; fustă împodobită, din
CUVOT, s.n.: vezi chivot.

cusutură,

cu. aplice (colorate),

D
DA, vb. I - A da (cuiva) în urmă = a da (cui\'a) de urmă, a
urmări de aproape pc cineva. - A da jaf
a jeiui, a pră.da.
-- A da mijlocul = a ceda, a pierde poziţiile de luptă. - A
da pe bete (pe cineva) = a rîde (de cineva), a-~i bate joc (de
cineva), a face de rîs (pe cineva).
DAIRA, s.f.: Tamburină cu clopoţei.
DAJNIC, adj.: Care plăteşte dajdie, contribuţie, hir, impoi.it.
DARDĂ, s.f., înv.: Săgeată. Suliţă. de aruncat, cu Juulu ascuţi,
în vîrI şi cu cîrlig.
DATINA., s .f., înv.: Dată, informaţie.
DANOS, adj.: Darnic, generos.
DĂNUITOR, s.m.: Donator.
D.\.ULAT, adj.: Istovit, ostenit.
000
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DĂUNOS, adj.: Dirz. Aprig. Neînduplecat. Vezi şi capefi.
DE, p1·ep.: lJiu.
DECINDE,\, ad,•.: De partea cealaltă, dincolo, «Decindea = de
cealaltă parte-a rîului •> (1894).
DEDEŢEL, s.m.: Plantă erbacee otrăvitoare, cu frunze păroase
şi cu flori mari, albastre-violete (P1tlsatilla montana).
DEDICAŢIUXE, s.J. (în antichitatea romană): Inscripţie omagială.

DEMORALIZAT, adj.: Imoral.
DESFĂTAT, adj.: Desfătător. Senzual. Frumos, plăcut la vedere.
DES:\IIERD:\UE, s.f.,în'i:: 1:armec, nur, graţie,
DESPUIA, vb. I: A jefui, a prăda.
DESPUIERE, s.J.: Hămă~iţă.
DEZGHIX, s.n., înv: Săritura calului. Galop.
DEZGOV.EALi\, s.f. - Hora dezgovelel = oraţie populanî care
se ciută mirilor în dimineaţa de după nuntă, cînd i se scoate
miresei găteala de pe cap şi i se îmbrobodeşte capul cu maramă, semn d°L a ieşit din rîndul fetelor şi-a intrat în rîndul
nevestelor.
DEZVĂSCUT, a~ .• inv.: Dezbrăcat.
DIACO~IC, s.n.: Loc în altar unde se păstrează veşmintele diaconilor.
DIALECTICA, s.f., im:.: Raţionament în contradictoriu.
DHUE, s.J.: 'fesătură ţărănească de lină (de culoare albă) din
care se confecţionează obiecte de îmbrăcăminte; aba, pănură.
DINAR s.m.: Veche monedă romani't.
DIPLO:\IATICĂ, s.f.: Disciplină auxiliară a istoriei, al cărei
obiect este cercetarea critică a diplomelor şi a documentelor
oficiale vechi şi stabilirea autenticităţii lor.
DISPUIERE, s.f., înv.: Pradă de război.
DIREAPTA, s.J., înv.: tDrcapta» (1894).
DIRIGERE, s.f., înv.: Conducere.
DIVAN, s.n., înv. (în Imperiul Otoman şi în ţările aservite):
Consiliu cu atribuţii politice, administrative şi juridice, alcătuit din sfetnicii tronului; <<adunare, consiliul înalţilor
dregători ai Porţii otomane~ (1894).
DOBÎNDĂ, s.f., inv.: Cîştig.
DOMINECAN, s.m.: Călugăr din ordinul catolic al Dominicanilor (întemeiat la sfîrşitul secolului al XU-lea).
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DOR., .s.n.: Dragoste.
DOROBANŢ,

s.m., înv. (în vechea organizare a oştirii pă.mîn
tene): Pedestraş. Jandarm.
DOVEDI, vb.· IV1 A birui, a învinge. A da de gol (pe cineva).
DRAGO?IIAN, s.m .. gi· .• înv, (în Imperiul Otoman) - tDracomanl
= tălmaci sau interpreţi diplomatici» (1894).
DRAi\I, s.n.: Veche unitate de măsură pentru greutăţi, egală. cu
3,18-3,23 grame.
DREGĂTOR, s.m., înv.: Slujbaş cu funcţii înalte, demnitar.
DREGĂTORIE, s.J„ înv.: Slujbă (inaltă), demnitate.
DREGE, i•b. lll, înv., A turna băutură în pahare. •Dreseri
prin pahare= umplură paharele cu vin>> (1894).
DREPTAR, s.n.: Echer folosit (în zidărie sau în tîmplă.rie) pentru
verificarea suprafeţelor plane. Triunghi dreptunghic.
DRIC, s.n.: Scheletul, făr.'.'t roţi şi loitre, al unui car sau al unei
căruţe.

DRÎNG, s.n.: Drîmbă - mic instrument nrnzical, alcătuit dintr-un arc de fier prevăzut cu o lam[t vibranttt de oţel, care
produce un sunet monoton.
DROB, s.m. - Drob-lle-munte =- mic arbust din familia le.
guminoaselor, cu ramuri lungi şi subţiri, acoperite cu peri
aspri şi cu flori galbene (Cytisus alpest ris).
DULAMA, s.f., inu.: Haină de ceremonie purtatft de Domni şi
de boieri (,;i de soţiile lor), făcută. din stofă scumpă şi împodobită cu ~guler mic de blană, cu găitane şi cu nasturi sau
bumbi de aur, de--a. lungul piepţilor şi a pulpanei•>. (Citeua
ore la Snagov).
DVORNIC, s.m., vezi vornic.

E
ECHIPAJ, s.n.: Trăsură de lux (împreună cu caii înhămaţi la ca).
EFEB, s.m. (în Grecia antică): Adolescent care făcea parte dintr-un
colegiu (cu caracter militar).
EGUMEN; s.m.: Stareţ - călugăr care conduce o mănăstire.
EGUMENIE; s.J.1 Timpul cit cineva îndeplineşte funcţia
de egumen;
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ELEGIE, s.f.: Poezie lirică care expr_imă un sentiment de melancolie, de tristeţe, de jale,
ENCO'.\HOX, s.n,; gr., înv.! Cuvîntare de laudă, elogiu.
ENCAUSTIC, adj.1 Migmă encaustici = amestec de cear.1 topită
şi culoare, cu care, în vechime, se impregnau operele de artă
pentm a le apăra împotriva umidităţii.
ENGOLPION, s.n.gr., fov: Iconiţă lucrată dintr-un metal preţios
sau din smalţ, pe care o poartă, atîrnată de gît, arhiereii.
ETEREU, adj.: Aerian, subtil.
ETOLIC, aăj.: Din Etolia - provincie în nordul Greciei antice.
EUNUH, s.m.: Bărbat castrat, folosit, în Orientul musulman,
la Curtea sultanilor sau a marilor dregători, ca paznic (al
haremului). «Castrat; cunuhii erau robi care serveau ia
haremurile sau apartamentele femeieşti, în casele turcilor&
(1894).
EXERGĂ. s.j,! Spaţiul marginal al unei medalii.

F
FALBALA., s.f., Jr., im•.: Garnitură. plisată a unei rochii: volan~
FALSAH, s.m .. înv.: l~alsificator.
FANFARĂ, s.f., înv.: Bucată muzicală executată cu instrumente
de suflat şi de percuţie.
FARETRĂ, s.f.: Tolbă de să.geţi.
FAŞIONABIL, adj:, engl.: Elegant, sclivisiti la modă.
FAŢĂ, s.f.: Aspect. Strălucire. Nuanţă.
I•ĂŢĂRIE, s.f., 1m1 . : Făţărnicie, ipocrizie, prefăcătorie.
FELEGEAX, s.11., turc., îm::.: Ceaşcă (turcească) de cafea neagră,
fără. toartft bi cu suport): «ccaşcrt fără miner» (1894).
FEREGEA, s.f., tur,: .. în;::,_· ,,Uain[t lungă şi largă, purtată de
femei în Oricn t ,, ( 1894).
FERENTAR, s.m., înv. (în vechea organizare a oştirii pă.mîn•
tene): Soldat din pedestrimea uşoară. ~Ferentari = corp de
oaste românească~ (1894).
FERICE, s.f„ înv.1 Fericire.
FILALIU, s.n., turc., înv.: Pînză foarte fină şi subţire, din care
se făceau şervete, cămăşi etc.; «pinză din cea mai subţire şi
străvezie, stofă străvezie,> (1894).
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FILENDREŞ,

s.n., ·Znv.: Catifea flamandă - nu •Orientală•,
cum se citeşte în ediţia «seenelor istorice•> din 1894,
FIOROS, arlj., tnv: Înfricoşat, înfricat, înfiorat.
FIR, s.n.: Şuviţă subţire de aur (sau de argint), folosită la cusă
turi de podoabă.
FIRMAN, s.n., turc., înv.: Ordin scris, emis de sultan, prevăzut
cu semnătura şi monograma (turaua) lui, prin-care erau numiţi
sau maziliţi guvernatorii din provinciile Imperiului Otoman
şi domnitorii (principii) din ţările aservite.
FLABA, s.J., înv., Evantai.
FOTAZĂ, s.J., inv.: Acoperămînt de paradă. pentru cai, împodobit cu motive orientale cusute cu fir sau cu mătase.
FRANCESC, adj., tnv.: «Din ţările Apusului•> (1894),
FRANCHIE, s.J., înv.: Brocart.
FRĂNGHIE, s.J.: Vezi lrlncble.
FRIGIAN adj: Din Frigia, relativ la Frigia - (în antichitate)
provincie în Asia Mică.
FRIZĂ, s.f.: Suprafaţă cuprinsă între arhitrava şi cornişa unei
construcţii, împodobită, de obicei, cu basoreliefuri, picturi
etc.
FUGACI, s.m.: Alergător, (Fig.) Cal.
FUM, vb. IV: Furăm - forma veche a verbului auxiliar a fi,
pers, I pi., perfectul simplu al modului indicativ.
FURCĂ, s.J.: Stîlp gros de stejar, utilizat în construcţiile uşoare
pentro susţin~rea acoperişului şi a pereţilor.
FUSTANELĂ, s.f., înv.: «Fustă de pîoză, creaţă şi scurtă, pe
care o poartă arnăuţii~ (1894).
FUSTAŞ, s.m., înv.: Soldat înarmat cu suliţă, care, în secolul
al XVI-iea, făcea parte din garda personală a domnitorilor;
QOStaşul care păzea cu /11şta sau suliţa la intrarea camerei
domneşti •> ( 1894).

G

GALANTERIE, s.f.: Curtoazie, politeţe amabilă faţă de femei.
GĂITAN, s.n.: Şnur, şiret (împletit sau răsucit din fire de aur
de argint, de mătase, de lină etc.), folosit altădată ca podoabă
vestimentară.
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GAITĂNAr, atij.: Impodobit cu găitane.
GĂZDOAIE. s.f.: Stăpîna unei gospodării; gospodină.

GEAR, s.n„ turc., înv.: tBoccea < = ş;,i(:, de stofă lucr.ită cu
lînuri colorate, în felul şalurilor, dar de formă pătrată• ( 11194).
GELEP, s.m., turc., în.•.: Negustor orieutil.l de vite. <•6ele11I
= neguţători străini,, ( 1887 şi 1894).
GERID, s.n., ti,rc., înv.: tDardă fără ascuţiş, care se azvîrlea la
ţel din călărite* ( 1894).
GEVREA, s.f., fure., im·.: .Batistă cusută cu mătăsuri !ii fireturi•
(1894).

GHERMESCT, s.n., turc., inc•.:

,Stofă scumpă,

de felul catifeleit

(1894).

GHIAUR. s.m., turc., inv.: Termen batjocoritor cu care, altădată,
turcii porecleau pc un ne1uahomedan. «Ghiauri = păginii
- astfel numesc turcii pe creştini~ (1894).
GHINTU.rr. adj. - Pistol ghintuit, earablnl &hlntulti ··~ pistol,
carabină cn ghinturi - şanţuri spiralate în interiornl ţevii,
care imprimă proiectilului o mare viteză. lungindu-i bătaia.
GHIOAGĂ. s.f.: ~~lăciucă de fier cu ţinte,) (/894). - Gbloa&I
nistrujlti = ,armă compusă dintr-o ghiulea cu ţinte mari,
pusă în vîrfnl unei n1ăciuci,> (/894).
GHIOR.D,\:-., s.11., îm:.: Şirag de mărgele. de mărgăritare, de
pietre scumpe: salbă. •Ghiordane = brăţări, colete <
colane:.., şi salbe de metale preţioase şi de pietre scumpe» ( 18!1.f).
GHIZDEI. s.n.: Plantă de nutreţ, asemănătoare rn trifoiul. dar
cu lujerul ma.i graţios şi cu flori galbene (Lotus conzic11latu:;).
GLAF, s.n.: Săpătură făcută, cu dalta în lungul sau împrejurul
unei coloane. ,Glafuri = scobituri lunguieţe d-a lungul
stîlpilor,, (1894).
GLIGA::--;, .un.., inF.: Mistreţ.
GLOAT.~. s.f., im,-, (în armata Imperiului Otoman): Ceată de
oameni înarmaţi, dar neinstruiţi, care făcea parte din trupele
neregulate, fiind folosită <le strategii turci ca avangardă, ca
oaste auxiliară pentru aprovizionarea armatei regulate sau ca
trupă de represiune.
GOANA. s.f.: Urmărirea, fugărirea vînatului cu cîini, cu hăibşi
0 ~

0

şi vînători încălăraţi.

GONACI, 5.m.: Cîine de

vînătoare.
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GONI, vb. IV: A alunga vînatul spre locul ele pîndft al vînăto
rului.
GRAF, s.in., germ.; înv.: Conte; •comite, titlu de nobleţă din
ţările apusene& (1894).
GRAŢIOS, adj.: Plăcut.
GR.:\.l\IĂTIC, s.m., î1w.: Scriitor al cancelariei domnesti.

GRIV .Ă, s.f.: Căţea de vînătoare, pestriţă.
'
GROF, s.m., magh., î1n-.: )lare la.tifun<lial' maghiar; graf, conte.
GRUMĂJER, s.n., înv.: Partea ele sus, circulară, a unei armuri,
care apăra. «pieptul~ şi grumazul.
GUGIU,\IAN, s.n., turc., îm·.: ~ăcinlă înaltă (de samur, cu fundul
alb sau roşu), purtată numai tle domnitor şi de boierii cei
mari ,i ( 1894).
GUR.,\., s .f.: Decolteu.
GUŞĂ, s.f. (fig.): Partea mai larg{t a unei văi.

H

HAITA, s.j.. î11,•.: Ccaffi. grup cinegetic (de vînători, hăitari ş;
ciini1. Odobescu foloseljte termenul şi cu sensul de <,droaie de
cîini~ care gonesc împrcunii vînatul.
HALAL, inlerj. - <,Halal di ei!= Vai de ei!,> (1894).
HA!\IUT, s.n., nts .• înv.: Har1:1aşament. Parte a hamului care
trece peste gîtul calului; gîtar,
HANGER, s.n., turc.; î1w.: «Sabie scurtă şi încovoiată,> (1894).
HAR, s.n., î1w.: «Favoare•> (1894).
HARACI, s.n., turc., înv.: ~Birul ce-l plăteau <anual> ţările
supuse turcilor» (1894).
HARAl\lIN, s .m., turc., î1w.: Hoţ de codru; haicluc. Vezi şi levint.
HARŞ,\, s.f., l11rc., înv.: Bucată de postav împodobită cu diverse
cusături ele mătase sau de fir, care se punea pe spatele calului,
sub şa: <<învelitoarea şelei•> (1894).
HATAIA, s.J., turc., înv.: Stofă orientală, fină, de mătase (împodobită. cu cusături de fir sau de mătase), din care se confecţionau rochii, învelitori, feţe de plapumă etc.
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s.n •• turc., tnv.: Decret sau ordin semnat de sultanul
Imperiului Otoman şi adresat înalţilor demnitari imperiali,
printre care s-au numărat şi mulţi domnitori ai ţărilor ro-

HATIŞERIF,

mâneşti.

HAZ, s.n. - A nu face haz (pe, de cineva) - (inv.) = A nu
avea simpatie (pentru cineva), a nu lua în seamă. (pe cineva).
HAZNA, s.f., t·ierc., inv.: Vistierie, încăpere în care se păstra un
tezaur; •tezaurul, como.tra, depozitul de avuţii, (1894).
HĂITAR, s.m.: Hăitaş. - După cum reiese din Pseudo-cynegeticos, <<hăitarii,, nu se confundau, odinioară., cu •bătăiaşii•>,
cum indică Dic/icmarul limbii romdne modeme, p. 356. Ei
formau o ceată deosebită. în alaiul unei petreceri cinegetice,
care, înainte de vînătoarea propriu-zisă, hăituiau, goneau,
- călări şi întovără~iţi de haite de clini, vînatul stîrnit de
«bătăiaşi•>, obosindu-l şi-ndreptîndu-1 spre locurile unde
stăteau la pîndă vînătorii.
H.\L1DUI, vb. IV: A trăi după voie. A se impune. A huzuri~
HĂLĂDUIRE, s.f.: <<Răbdare. Menţinere,,. (1894).
HĂR.\ZI, vb. IV, în.:.: «A dărui• (1894). A face (cuiva) o favoare,
HĂTIŞ, s.n.: «Îndesătur.l. de copaci• (1894).
HETMAN, s.m., pol., lnv.: Hatman - titlul purtat de marii comandanţi ai oştilor căzăceşti.
HIGI, s.n.: Huci, pădurice.
HIND, adj.: Indian, din India,
HIRE, s.f.: Fire.
HÎRŞIE, s.f.: «Blană de miel nefătat. (1894).
HLAMIDĂ, s.f., înv.: <<Haină de paradă, lungă şi largă& (1894)~
~fantie dreptunghiulară de stofă albă sau roşie, prinsl pe umăr
cu o agrafă, pe care romanii o purtau la vînătoare, în călătorii,
la festivităţi etc.
HRAMĂ, s.f.: «Stofă flocoasă de lină,, (18g4J.
HRĂPITOR, s.m., înv.: Uzurpator.
HR~SOV, s.n., gr., înv.: Decret emis de cancelaria domnitorilor
români, prevăzut cu pecetea Domnului, care servea; în orînduirca feudală, ca diplomă de boierie; ca titlu de proprie•
tate etc,
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IANICER. s.m., lli'YC., 11w.: Soldat din pedestrimea ordiei oto.
mane, ap.l!'ţinind unui corp special de armată, lnfiinţat în
veacul al X[V-Iea. danlcerf = o armat{t puternică <de
elită>. pe care sultanii an desfiinţat-o pe Ia începntnl secolului nostru• (18!U.}, din cauza participării ianicerilor la
•zurbalele t (răcoalele) militare din Ishmbu I.
IATAGAN, s.n., turc .• inv.: Sabie scurtă, încovoiată, cu două
tăişuri, folosită de ostaşii armatei imperiale otomane.
IAZMĂ, s.j.t Arătare, stafie, duh.
ICONOCLAST, s.m.: Partizan al mi\icării dogmatice crei;;tine
care s-a desfăşurat în Imperiul Bizantin în secolele al YH[-lea
şi al IX-iea împotriva cultului icoanelor.
IEROGLIFĂ, s.J.: Semn din scrierea figurativ{t a vechilor egipteni.
IEROGLIFIC, adj. (fig.): Scris neciteţ. inuescifrauil. ~Iero.
gllflce = complicate, grele de descifrat. ( Ui94).
IMINEI, s.m., turc .• pi .• tni-.: Pantofi orientali, fini, confecţionaţi
din marochin galben, purtaţi odinioară şi de boierii români
tmeşi, pantofi cu moţ în vîrf •> ( 1894).
INDUSTRIE, s.f., înv.: Procedeu practic, meşte:;;ugăric.
INDUSTRIOS, adj.: Ingenios, priceput, înclcmînatic.
IN"FANT, s.111. şif., inv.: Titlu purtat de fiii şi fiicele regelui
Spaniei, cu excepţia primului-născut.
INIMAT. adj., înv.: Animat, însufleţit.
[N"OROH, s.m., gr •• înv.: ~Rinocer•> ( /894).
fNVOLT, adj.: Rotund, înfoiat, îmbelşugat, umflat, des.
IPOCHil\lEN, s.m. şi n., g1·., inv.: Persoană, individ.
CRES, s.n.: Eres, superstiţie. Povestire fantastidt.
ISPITI, vb. rv. inv.: A constata, a descoperi. ( Refi.) :\ încerca,
a cunoaşte (prin experienţă proprie). a cerceta, a i~codi.
ISPRAVNIC, s.m .• rus .• inv.: Conducător administrativ al unui
judeţ, al unui ţinut. dspravnici = administratorii judeţelor•
(1894).

IZMENI, vb. 11'1 A schimba.
IZNOAVĂ. s.J. - De iznoavi (îmi,)

=

din nou, încă o dată.~
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I
ÎMBIAT, ailj.: Îndemnat. • lmbfaţi = insufleţiţi, animaţi, încurajaţi,, ( 1894).
Îl\IIl.\IERA, vb. I (fig.): A imlJina, a reuni.
ti\IP.lRECHERE, s.f.• Znv.: Vrăjmăşie, zavistic, vrajl>ă.
hfPROŞCAT, adj. înv.: Zdrobit, nimicit. Vezi proaşci.
i.NAPOIAT, adj.: Vechi, trecut. (În Cîeeva ore la Snago/J: c.'-Tici
un artist înamorat, din vremile înapoiate. nu ne-a schiţat ...
chipul amantei sale ... »)
ÎNCAILE, ad,i.: încaltea. cel puţin, măcar.
fNCHINA, vb. I ref!.: A se înclina (înaintea cuiva în semn de
respect sau <le salut). ( ln ..•.) A dărui cuiva ceva ca semn
ele supunere; ală.sa (un teritoriu, o cetate) în stăplnirea stră
inilor. A rccunoa~tc suzeranitatea cuiva. - A închina o
minlstlre = a subordona o mănăstire din ţară, cu toată
averea ei, unei măuăstiri din Orientul ortodox.
ÎNCLIN:'tRE, s.j.: Simpatie; atracţie, lnclinaţie, vocaţie.
ÎNCLIN.\T, adj., înv.: Înţeles, vorbit, care are legături (de amiciţie sau de dependenţă cu cineva).
ÎNCUR,\, vb. I: A goni, a mîna repede un cal. A mina un cal
în IJu icstru.
ÎNDOIOS, adj.: Ciudat, neobişnuit. Şovăielnic, neliniştit, frămîntat; îndoielnic, care pare puţin probabi I.
ÎNDUIOS, adj.: vezi indolos.
ÎNFRICOŞAT, adj., inu.: Înfricoşător, inspăimîntător.
ÎNFURCITURA, s.f.: Bifurcare.
ÎNGRIJARE, s.f.: Îngrijorare, grijă, nelinişte, fră.mîntare.:
ÎNGRIJAT, adj.1 Ingrijorat, neliniştit.
lNGRIJIRE, s.f.: Băgare de scamă, atenţie. (lnu.) Îngrijorare.
ÎNGROZITOH, adj .• înv.: Îngrozit, înspăimîntat.
INJOSIT, adj., îm;.: Om care făcea parte dintr-o categorie socială
inferioară.

ÎNLU:\ll~A. ,•b. l: A împodobi un manuscris cu miniaturi colo·
rate sau poleitL'.
ÎN3HJL\, ,,/J. 1 ,f:.;.): A împodobi un veşmînt, tle sus şi piuă
jos, cu cusltnri tle fir, de pietre scumpe etc.
ÎNR:\UT:\ŢIT, adj., înv.: Răutăcios.
îNSĂ, co11j.: Chiar,
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tNSI.NL;I, ub. TV: A introduce.
lNTIRI. Fb. fi': A alunga, a izgoni.
fNTOLI, 11b. TV (fig.): A împodobi, a orna.
fNV.:\.SCFT, adj., înv.: Învelit, îmbrăcat.
ÎNVELITOARE, s.J.: Acoperiţ;.
ÎNVETERAT. adi.: Învechit, înrădăcinat.
ÎNVIA, 1•b. I: A.înviora.
îXY[ETOH, ad_i.: Care dă viaţă, care face să renască: înviorător.
ÎNTÎH.TEJI. ub. IV refi., îiw.: A se întoarce în grabă.
ÎXVÎlffEJIRE, .~./., îiw.: ~Întoarcere~ (1894) grabnică.
ÎNVOLT, adj.: vezi involt.

J

JAC, s.11., im•.: «Jah (/89.t).
JICNT!'1, s.f.: «Gdnar,, (1894).
JOAGAH, s.11.: <<Ferăstrău mişcat de apa riurilor, unde se taie
scîndurile. hlănilc, şindrilele !;'i altele,, (189.J).
Jl;DET, s.111., îm 1 . : Judcc,Urn·. <<Judeţli ~ membrii jndecătoriilon
(1894).
Jl:GASTH.U, ,un.: Arbore cu lemnul alb şi tare, cu sco:irţa roşie
tid't ( A c1,r cnmpcs tre).
Jl'. l'.\:-.-, s .m., slav., Îli<',: Titlu <le politeţe cu care se adresa cineva,
în trecut, marilor boieri, înalţilor dregători.
JUPA:-;Tf;'\. s.f., s/a.,,., înv.: Titlu de politeţe cu care se adresa
cineva, în trecut, soţiei unui jupan. în ediţia din 1894 a
«scenelor istorice,, se tbu două glose pentru termenii <<jupan~
:;;i <•jupaniţii,,; l. ,,Titlurile ce se dau boierilor şi soţiilor loo;
2. «Titlurile cc se dau vorbind cn persoanele boiereşti,>.
JURAT, s,m., 1111·.: l\lcmbru al unui consiliu cu atribuţii administrative. 1,Juraţl = membri ai municipaliti"tţii •> (1894).

K

KH<. s.111. (ln orînduirea feudală românească din sec. al XVIII-iea,
titlu purtat ck boieri şi de arhierei): Domn, jupan. ,\lai tîrziu.
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tn -veacul al XIX-lea, termenul a pierdut nuanţa de
fiind folosit mai mult cu sens ironic,

politeţe

fanariotă,

L
LAIE, s.f.: Ceată (de ţigani).
LAPTELE-STINCII, s.n.: Plantă erbacee cu tulpina ramificat.I
şi cu mai multe rozete de frunze la ba.7.ă, răspîndită 1n regiunea
alpină (Androsace chamaejasme), numita. şi dăptişou.
LASTRĂ, s.f., învi Stofă orientală de lină, fină şi lucioasă.
LAVRĂ, s.f.z Mănăstire mare în care călugl.Lrii locuiesc în case
separate, nu în chilii.
LĂTURAŞ, adj., Lăturalnic,
LĂŢIRE, s.f.: Răspîndire, propagare.
LEASĂ, s.f.: lmpletitură de nuiele de răchită.
LEFEGIU, s.m., turc., înv.: Mercenar. ~Lefegii = soldaţi tocmiţi
cu simbrieo (1894).
LEFT, s.n., gr., înv.: Monedă. (de aur sau de argint) din care se fă
ceau salbe. (ILefturl ca medalioane şi bănuţi de salbee( 1894).
LEGE, s.f., fov.: Religie, confesiune religioasă.
LEIT, adj.: Turnat. (Fig.) Răsfirat. - Cu pir aurit/ Pe umeri
leit = Cu păr aurit/ Pe umeri răsfirat.
LESNICIOS, adj.: Spontan, facil. - Talent Jesnlclo& = talent
(artistic) care se exprimă cu uşurinţă, fără efort deosebit,
spontan.
LEŞIŢA, s.f.: Lişiţă - pasăre de baltă, cu pene negre şi cu o pată
albă. între ochi (Fulica atra). tLeşlţe = pasări de apă, negre,
de felul raţelor,> (1894).
LETINESC, adj.: Latinesc. <<Letineştl = latineşti, catolice,
(1894).
LEVINT, adj., turc.; înv.: Levent - voinic, viteaz. - Haramin
levint = haiduc (voluntar) viteaz. - În ediţia din 1894 a
~scenelor istorice,>, glosa la haramini levinţi, - "blestemaţi,
tîlhari, ostaşi nedesciplinaţi », - pare a fi dată din punctul
de vedere al «călugăraşilor o lacomi de galbeni din mănăstirea
Cotmeana.
LIBEL, s.n.: Certificat, act: memoriu.
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=

LIFTĂ, s .f.:

Nume de ocară dat cotropitorilor ţării. ,Lfttl
soi
nemernic de oameni~ (1894).
LIPCAN, s.m., f.1t1'c., înv.: <(Curier>> (1894) oficial (boiereso sau
domnesc) între ţările române şi Constantinopol. sau în inte•
riorul ţării. - Lipcan de olac== ocurier de poştiei) (1894).
curier special pentru mesaje urgente, care schimba. călăriils
din poştă în poştă.
LIPSCAN, s.m., înv.: Negustor de articole de manufactură. aduse
de la Lipsea (Leipzig).
LIPSI, vb. IV: A omite,
LINGOARE, s.f.1 Lincezeală.
LOGOFAT, s.m,, învi (în orîoduirea feudală din ţările româneşti):
Titlu de înalt demnitar. - Logoflt -de-aproape = secretar
domnesc. - Mare logoflt (sau logolli mare) - (în vechea
ierarhic boierească din Ţara Românească) = înalt demnitar
al sfatului domnesc, al doilea după ban. - Grămătic, scriitor
într-o cancelaria (domnească).
LOTRU, s.nt.; înv.: Tîlhar, hoţ.
LOVIRE, s.J., îiw.: Lovitură. - În fraza •Înainte chiar de a
fi ochit, el trebuia să dea lovirea. cea grea* (Mihnea Vodă
cel Rău), cu sensul din terminologia vînătorească: lovitura
care răpune dnatul, - sens derivat din verbul loi•iti (v-,sLJ
= a vina.
LUCOARE, s.f., 'Înv.: Lucire, scînteiere, strălucire.

M

MACAT, s.n.: Cuvertmă.
MAGHERNITA, s.f., înv.: Bucătărie (a unei mănăstiri).
MAGISTRAT, s.1n., înv.: Înalt demnitar.
MALACOF, s. n.: Crinolină - fustă lungă şi foarte largă, în formă
de clopot, susţinută pe arcuri subţiri de oţel, la modă pc la
mijlocul veacului trecut, după dizboiul Crimeii.
MALOROSIAN, adj.: Originar din l\lalorusia, locuitor de bază al
Malorusiei, care aparţine l\falorusiei, adică Ucrainei.
MANGET, s.n., rns., înv.: Volan (la rochie).
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MANSUP, s.n., turc., în,1.: Funcţie, dregătorie, slujl>ft. ~Mansupuri
= privilegii, foloase băne:;;ti trase din veniturile Stat11lui ~
(1894).
A-IANTELĂ, s.j.: Pelerină scurtă, •trei sferturi-», purtattt, altă
datri,, de femei, peste rochie.
MARGRAF, s.m., înv. (în ierarhia feudală germani'"t): Titlu purtat
de un principe al cărui principat era sau fusese qmard't»,
adică provincie de frontieră sub guvernare militarii.
MARSIC, adj.: Originar din ţinutul locuit tle marsi - un trib din
vechea provincie romană Latium. · ~IA.RŞ_'\.~D1\, s.f., fr., ·în;:.: )lodistă; proprlct.ara unui n1agazin
de mode.
MARTAC, s.-m., turc., im:.: Stîlp de lemn {întrebuinţat în construcţii.) «:\Iartaei = ţăruşii de care se leagă frînghiile
cortului•> (1894).
MASALA, s.f., gr., înu.: Torţă (de ră.~infi), faclă.
MATOSTAT, s.-u.: fPiatrri de preţ, verde-închis c11 vine ro,;;ii,
numită şi iaspis• (7894) sau jasp.
MATUTIN, adj. (fig.): Propriu dimineţii, zorilor.
MAZIL. s.m. şi adj., turc., inv . .- - Boier mazil = În orinduirea
feudală din ţările româneşti) boier scos din slujba d•mrnească
şi supus la dări (sau urmaşii unui asemenea hoier). <-Mazili = boieri care nu erau în serviciu I acti\'>> 11894).
MAZILIRE, s.f., -lnv.: •Gonirea din scaunul domnesc, detronarea,, (1894), scoatere din slujbă, destituirP.
M.\IESTRET, adj., ·Z11v.: Talentat, iscusit, care face un lucrn
cu măiestrie. i\fagistral.
;u;\IUG, s.11., ·Zll;•.: Buzdugan.
i\IARU~ŢL\IE, s.f., îm1.: ::\Iicime, meschinărie.
MARTURISI, vb. IV: A dovedi.
~IEDELNICEH, s.111., înv. (în orindirca feudală din ţările româneşti): Curteun care turna Domnului apă de spălat pe miini,
aranja masa şi servea ~ucatele. •Medelniceri = servitori care
aduceau bucatele pe masa domnească•> ( 1894).
MELOPEE, s.f.: l\felodie. Cîntec ritmic, cu care. erau acompaniaţi, în vechime, declamatorii.
i\IEMBRANA, s.f., im·.: ~Pergament, piele pregătită pentru
scris 1> (1894).
i\1EREi\IET, s.n., I-urc., înv.; Reparaţie (sumară).
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:MERTIC, s.n., 11u1;.:h., -Zm·. (fig.): J>oi-ţic, prov1z1c.
MESAL, s.11-., z,w.: Voal de măt:.tsc (ornamentat cu paiete, cu
perle etc.) folosit altădată, dupft moda orientală, ca podoabă
<le cap fomei.i.sd't.
MESIT, s.m., g1·., îm,.: Emisar, trimis.
l\·[ETAGO~T, cw.fj.: Din ~letJ.gonium - localitate în vechea
provincie a Imperiului }{ornau, :\lauritania ("Iaroc). din
nordul Africii.
:METl<:HEZ, s.11 .. tun., -tm:.: •întărire, fortificaţie, fortă:rcaţă,>
(1894). - Ferestrui tle meterez = deschizături înguste într-un
turn sau într-un zid de apărare al unei cetăţi, prin care apără
torii puteau să tragă asupra atacanţilor.
METOH, s.n.: Mănăstire (mică) subordonată administraţiei unei
alte rnănă.sti ri (mai mari).
MEZELIC, s .n.: Delicatese, bunătăţi.
;'1-lIGMA, s.f.: .-\mestec de divcr:;e materii în stare fluidă, care,
întărindn-,;c, d~vin rezistente.
;\f[J,Cl, ,1b. IV, ·im·.: A dărui, a acorda (cuiva) un privilegiu.
;-11[::--;-AH.ic, .-;.f-, turc., îm·.: :\linaret - turnul cel mai nalt al unei
gca111ij_

i\HX.\, ;._(. (în Elada): :\Ionedă v,tlorînd o sută de drahme .
.MC:-.El, s .-n.: Carte bisericească în care sînt indicate, pe luni şi
pc zile, slujbele religioase.
i\IINTEAX. s.11., î,w.: Pieptar sau tunică de stofă, găitănată,
purtată a ltfulată de ostaşi, de surugii etc.
MIŞUX, s.111.: Hîrciog - mamifer rozător cu blana roţ;cat-ca
fenie (Cr-icetns cricetns).
1\1.[TEX.\, s.f- Jr.: :'1-lănuşă care acoperă numai o parte a mîinii,
lăsind liber vidul degetelor.
;'\l[TOC, s.11.: vezi metoh .
.:\[ÎN),, s.f. - A mină (loc. ad,·.) = la inclemină.
MÎ~EA, ,•b. II: A petrece noaptea (undeva), a poptisi (undeva)
peste noapte. - A mînea de conac = a face popas de noapte.
ML.\C.\, s.f-: Smîrc, mlaştină.
MOHIL.\RE, s.f., înL: :\fobilier.
:MOHORÎT, adj.: De culoare închisă, roşie-vineţie. (Fig.) Crunt,
plin de sînge. ~Mohorîti = roşită, pătată cu singe>> (1894).
:MOLOS, s.111.: Rasă de cîine de vînătoare cu talia mare .
.:\tO~.\CH, s.111. (pi., -î-ni·.: rnonaşi): Călugăr.
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MON.\CHIE, s.f.: Călugăriţă.
i\lONASTIC, a.dj., im•.: Călugăresc, mănăstiresc.
MOŞIE, s.f., im·.: 1,Ţara, patria~ (1894).
I\10Ş!'.'EAX, s.111., frt'i.'. (în orînduirca feudală din Ţara Rom~·
neasdi): 'făran Jil>er, proprietar de pămînt; răzeş.
MOŞTEAN, s.m., înv.: Moştenitor. Vezi şi mo,nean.
l\HJCARI, s.f. pi., înv.:Foarfece cu care se tăia mucul ars, fume•
gos, al unei lumînări (sau al unei candele).
MUNCI, t•b. IV (refi.), înv.: A (se) chinui, a (se) tortura.
Mll.NCCTOR, s.m., înv.: Ţăran, sătean.
MURG, s.m. - Murpl-serll = amurgul, crepusculul.
l\HiSCALAGIU, s.rn., turc., intt.: Cîntăreţ din nai (muscal).
MUSCEL, s.n. - •Mascele = dealurile de la poalele munţilort
(1894).
MUŞCOI. s.m. şif.. în,·.: Catîr (În Doamna Chiajna.; <Mihail
Cantacuzenul > wbicinuia să călărească prin ora.~ pe o muş
coaic sau catircă >).)
Ml!ZCCANT, .un. şi/. (şi adjectival), înv.! Compozitor. Muzical 1
cu simţ, cu talent pentru muzică,

N
NADPIS, s.n., rus.; î1w.1 Rezoluţie.
N i\.OS, s.f.: Partea bisericii cuprinsă între altar şi pronaos.
NARTEX, s.n.1 Tinda dinăuntru a unei biserici creştine, situată
între pronaos şi intrare) advon. (În Citeva ore la. Snagov:
1,Un nartex: sau advon pătrat..)
NASTAVNIC, s.m., v. slav., înv.: Egumen, conducător al unei
mănăstiri.

NAVE, s.f.1 Naos - parte din spaţiul unei biserici, cuprinsă
între altar şi pronaos.
NĂPRASNIC, adj.1 «Groaznic, plin de urgie• (1894).
NĂPUSTI, vb. IV, fnv.:A lăsa (ceva sau pe cineva) în părăsire.
NĂPUSTIT, adj.1 înv.: Neglijat.
NĂSĂLIE, s.f.: tTarga pe care se aşează sicriul, coşciugul* ( 1894).
NĂSLIRE, s.f,1 v, slai
înv., Nădejde. ,Dorinţă, aspiraţiune.
gîndnri mari•> (1894).
1 .,

242
https://biblioteca-digitala.ro

NĂSTAVNIC, s.m., înv.: vezi nastavnic.
NĂSTRUJIT, adj., înv.: Cioplit din topor, negeluit.
NEB1NTUIT, adj., înv.: Liniştit, netulburat.
NECROPOLĂ, s.J. (în bisericile vechilor mănăstiri):

Criptă

rezervată.

ctitorilor, dănuitorilor sau călugărilor şi călng-.l
riţelor provenind din familiile boiereşti.
NEISTOVIT, aăj., înv.: Neîmplinit.
NELEGIUIT, adj. înv. (relativ la «legea», la credinţa) religioasă,
Care este de altă religie decît cea ere ştină, sau de alt rit
decît cel ortodox,· eretic. Criminal.
NEMENIE, s.f. (iron.): Nemuret, nemet, odraslă, prăsilă. Tagm.l
NEMEŞ, s.m., mag/1,, înv.: Nobil din clasa stăpînitoare a Transil:
vaniei medievale. cNeme,1 = nobili unguri • ( 1894).
NEMET, s.n.: «Neam, familie (expresiune dcspreţuitoare) •
(1894).

;NEMETE, s.m. (fig.): Morman, troian.
NEMILUIT, adj.: Fără cruţare, fără milă.
NEI\U.ĂDIIT, aaj. (fig.), Aspru: colţoros. Neplăcut; ne;JTmonios.
NEPOTRIVIT, ad}, Lucrat fără iscusinţă, fără artă, nemăies
trit, grosolan.
NETREBNIC, adj.: Inutil.
NEVOIAŞ, adj., înv, (fig.): Inexpresiv. Glume nevoiaşe= glume
trudnice, fără haz.
NEVOI, s.J. pl,1 Trebucf, preocupări.
NEVOIOS, adj., lnv.1 Descurajat, demoralizat.
NIMICIE, s.f.-, înv.: Nimicnicie, micime.
NU'l\UD, (s.m, înv.: Locuitor de bază al Numidiei - numele
vechi al Algeriei,

o
OBADĂ,

s.f.: Bucată de lemn încovoiat, folosită la alcătuirea
circulare a unei roţi.
OBLADUIRE,s.J. ,v.slav., înv., <!Cîrmuire, administrare~ (1894),
guvernare.
OBLICI, vb. IV1 A afla, a prinde de veste,
părţii
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OBRAZ, s.n., im,.: Per,mană, personaj. ins. «Obraze = figurile.
unei icoane sau unor persoane de frunte, iar obrajii însemnează
orice feţe omeneşti~ ( 1894).
OBH.ÎXTE:\LĂ, s.f.: Cmflătnra unei răni (din cauza frignlui, a
unei infecţii).
OCOL, s.n., im·.: Circumscripţie administrativă, judeţ.
ODAIE, s.f. - Olllala Hgidulnţll = Camera nupţială. ( PI. fn1·.)
Locuinţele slujl>aşilor de pe lîngă o Curte domnească sau
boierească.

ODAGACI,s.in., turc., im,.: Numele a doi :;irl>uşti exotici (Croto11).
OGHEAL, s.n.: Plapumă.
OGIVAL, adj.: In formă de ogivă - clement arhitectural, caracteristic stilu lui gotic. rczu ltat din întretăierea a două arcuri
de cerc pe verticala ridicată la egală distanţă de centrele lor.
OGRADA, s.f.: 1,Curtc,> (1894).
OLU?ll, s.n., turc.: Adăpost pentru vite.
O?IIOFOR, s.12.: Eşarfă de mătase pc care arhiereii o poartă pe
umeri în timpul scrviciulu i religios; «patrahinil arhiepiscopal,> (1894). ( im·.). Brîu de mătase btitut cu pietre scumpe,
pc care-l purtau, înainte vreme, înalţii dregători ai patriarhiei
din Constantinopol.
ORATORIU, s.n.: Compoziţie muzica!rt simfonică, de maL"c
întindere, scrisă pe o temă dramatică, pentru orchestră. cur
şi solişti vocali.
ORDIE, s.f., turc., im•.: Corp de oaste otomană. Comandamcntnl
suprem al armatei Imperiului Otoman.
ORFĂURĂRIE, s.f.,fr.: tm·.: Aurărie.
ORG:\N, s.n., î,w . .- Orgă.
ORNITOLOGIE, s.f.: Parte a zoologici care se ocupă cu studiul,
păsărilor.

ORTO.'.\IAN, adj.: ,.Vrednic, viteaz•> ( 1891).
OROPSI, vb. IV: A părăsi; a uita.
OSPEL, s.n., Jr.: Edificiu somptuos, destinat a fi locuit de un
marc demnitar sau de a adăposti un muzeu, o instituţie etc.
OSTROV, s.n.: Insulă (într-un rîu sau într-un lac).
OTÎRNIE, s.f.: Ctrenic - (în ritualul biseri~ii ortodoxt') slujbă
care se oficiază dimineaţa, înaintea liturghiei. •Otîrnie sau,
mai bine, utrenie = rugăciunc;:i dim ineţei•> (189.J).
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s.n.,pl.: Tinte cu capul mare, lat
la. ornamentarea obiectelor de piele.

OŢELE,

şi strălucitor,

folosite

p

PACEA, s.J., turc., ·inv.: Blana de la. picioarele unui animal, prelucrată pentru a fi folosit-oi.
·
PADIŞAH, s.m .• titre .• înv.: ~sultanul turcesc,, (1894).
PAFTA, s.f., turc.: Încheietoare la haine sau la cingători, lucrată
din metal (preţios şi împodobită cu pietr-c scumpe).
PAHARNIC, s.m., -tnv. (în orînduirea feudală din ţările româneşti): Înalt demnitar, boier de divan, administrator suprem
al viilor şi pivniţelor domneşti, supnweghetor al stringerii
dărilor în natură, datorate domnitorului de către viticultori~
Tot în sarcina paharnicului că.dea şi ţJregerea ~ vinului în
cupa domnitorului.
PAlH, s.m., fr.: :\fembru (pc viaţă) al uneia dintre cele două camere
legislative din Franţa, între anii 1814 şi 1848. Rang de nobleţe
în Anglia, conferind dreptul de membru al Camerei Lorzilor.
PAJERE, s.f. (fig.): Stemă.
PALA, s.f., înv.: Paloş - sabie lată (încovoiată spre vîrf), cu
două tăi,;;uri.

PALICAR, s.m., gr., înv.: Viteaz. ~Palicari = flăcăi voinici (pe
greceşte) ~ ( 1894) .
PALMA, s.J,: Ornamentaţie Îll forma unei frunze recurbate, în
care se înscriu tnotive florale.
PANAGHIAR, s.n.: Icoana Fecioarei Maria. (În Cîte,.>a ore la
Snagou, Odobescu glosează parantetic: ~icoană a Maicii
Domnnlui ,,.)
PANDUR, s.m. - <<Panduri bineştl = ostaşi pedeştri ai banului
Craiovii >> ( 1894).
PS~TOCRATOR, s .t1.: Cupola principală a unei biserici ortodoxe,
aşezată deasupra naosului.
PARABOLIC, adj.: Curbat.
PARACLIS, s.11.: Capelă amenajată în interiorul unei clădiri sau
zidită a lături de o biserică. - În ritualul creştin ortodox
- slujbă religioasă. de invocare a unui sfînt .

.
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PARAPON. s,#,; gr., înv.i Supărare, necaz, ciudă.
PARl\lACLlC; s.11.1 tBalustradă» (1894).
PARTE, s.J., înv.: FamHie (boierească). Partidă politică boierească, (În Miimea Vodă cel Rău: «Boierii de toate părţile
umblau cu zavistii, care de care s-apuce domnia».)
PAŞALÎC, s.n., turc., înv. (în organizarea administrativ-militarri
a Imperiului Otoman): Provincie guvernată de un paşă.
PAŞĂ, s.m. şi n., turc., înv. (în Imperiul Otoman): Titlu acordat
înalţilor demnitari; guvernator al unei provincii.
PAŞTET, s.n., germ., înv.: Pateu.
PAUCĂ, s.J., germ., ini•.: Tobă cu o singură suprafaţă de percuţie,
darabană. «Pauce= ţimbale,; (1894).
PĂHĂRNICEL. s.m., înv. (în orînduirea feudală din ţările româneşti)! Boier de rang inferior, subaltern al paharnicului.
tPlbiralcel = servitorii care turnau de băut oaspeţilor
domniei>> (1894).
PALIT, adj.: Palid.
PĂRTINIRE, s.J., Î11i'.: Participare. Vezi şi parte.
PĂSA, vb. I, inv.: A merge. (În Doamna CMajna: tSă pas deci
pe calea pe unde a trecut ea, să calc în urmele-i deşarte».)
- (La imperativ, cu valoare de interjecţie) Du-te! mergi!
(in Doamna Cltia_ina: <<Păsaţi-vă în cale! N-a,·em loc de
găzduit!») - Îndrăzneşte! (în Cîteva ore la Siwgov: tPas,
Vaso, de nu urma dupc poruncă,,.)
PĂSĂRAR, s.m., int•.: Slujitor curtean al unui feudal (apusean),
care avea sarcina de a purta, în timpul petrecerilor cinegetice,
păsările răpitoare dresate pentru urmărirea şi prinderea vînatului.
PĂSTRARE, s.J. - De pistrare (loc, ,adi·., inv.) = de adăpost.
PĂTRAR, s.m. im•.: (Cal) de patru ani.
PĂTRĂREL, s.in., î,w. (diminutiv al lui <•pătrar») - tPAtrirel
fi cindrel - se zice de cai de patru şi cinci ani t (1894)~
PĂ.TRUNDE, i-b. lll: A emoţiona, a impresiona.
PEDEPSI, vb. IV, refi., înv.: A se chinui, a suferi.
PEHLIVAN, s.m., litre., înv.: Acrobat, saltimbanc, scamator.;
<,Pebllvanll = prestidigitatorii şi bufonii jocurilor publice
la. turci• ( 1894).
PENTAGON, adj.1 Pentagonal, în formă de pentagon.
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PEPLU, s.n. (îo antichitatea greco-romană}: Vestmînt scurt, larg,
fără mîneci, prins pe umeri cu cite o agrafă.
PERDEA, s.J., tun; .• fnv.: - De la ,er•ea = de la intrare.
PERGHEL, s.n .• turc., înv.: Zidărie în formă de arc sau de semicerc; flinie încovoiată~ ( 1894),
PERICIUNE, s.f., înv.: Pră.buşire morală, decădere, corupţie.
PERIPLU, s.n.: Călătorie pe mare; navigare.
PERISTIL, s.n.: Galerie exterioară. (sau interioară), formată.
dintr-un şir de coloane, care mărgineşte o clădire.
PEŞCHEŞ, s.n., tu,,., inv.: Plocon, dar, cadou,
PEŞCHIR, s.n., turc., înv.: Faţă de masă.
PIETOS, adj.: Pios.
PIL, interj., Jr.: Strigăt cu care vînătoruJ asmute ciinel.e asupra.
vînatului.
PIPERIG, s.»i.: Pipirig - numele a două. plante erbacee, cu
tulpina flexibilă., cu flori galbene-cafenii, brune-roşcate,
cenuşii-verzui sau albăstrii (Equisetuin !tiemale şi Sci,pi,s
flCUS Iris).

PISANIE, .s.J., v. sl., tnv.: Scriere. ~PlsanU = scrieri, scrisori,,
(1894).
PITAC, s.n., sb., inv.: Poruncă scnsa, dispoziţie (domnească).
~Pitace= scrisori, ordonanţe,, (1894).
PITĂRIE, s.f., înv.: <,Brutărie,, (189.J).
PIU,\, s .f.: Scobitură într-un fundament, servind la fixarea unei
piese oarecare. (în Cîteva ore la Snagov: 1•0 cruce de piatră,
strîmbată din piua ei t.)
PÎNGĂRIT, adj.: Mînjit (de sînge).
PÎRLITURi\, s.J. - A da (ceva sau pe cineva) pe pirllturi
a
lua în rîs, a zeflemisi.
PLAIAŞ, s.-m.: Locuitor de la munte, muntean.
PLĂTI, vb. IV: A preţui (moralmente), a valora.
PLĂVIŢ, adj. (despre părul omului): Blond. <•Plivlţe = blondi\
bălaie,, (1894). - Despre părul animalelor - alb-gălbui sau
alb-cenuşiu.

PLIOAPĂ

s.f.: <,Capacul sicriului 1> (1894).
PLUMB, s.n., înv.: Creion.
PLUMBA, vb. I, liv.: A trăsni, a lovi,
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1'0,\L\. s.f. (fig.): Partea de jos a unei construcţii, a unui zid
-- Poali de altar (în bisericile ortodoxe) = partea de jos a
unei catapetcsme, pc care se aşează icoanele principale.
l'O:\. RL\, s .f., în,·. (în timpu 1 suzeraniti"tţii otomane asupra ţărilor
romfmcşti): Curtea, guvenrnl sultanului.
l'OCLOX, s.n.: <cPlocon ,; (/894).
l'Oll, s.n., -im·.: Cale podită, pardosită cu trunchiuri de lemn
(d: stejar).
l'Ol>A<aL\, s.f., im•.: Gută - boală care se manifestă prin
inflami't:·i dureroase ale articulaţiilor, consecinţă a depunerii
acidu ln i nric Ia încheieturi.
l'OGR[[l.\;\IE, s.f., 1•. sl., 11w.: Slujba religioasă şi ceremonia
inmormînti"tri i; <•Înmormîntare;; (1894).
l'OHTI. ,·b. TV, 1•. sl., îni-.: A pofti, a dori, a rîvni. A chema
(cu sens de pornnci"t). «Pohtesc = poftesc, privesc cu lăcomie•
(189-1).
l'OJAR, s.11., ,·. sl., Î/li.'.: Incendiu, foc.
POLCOVXIC, s.m., rus., inii.: Comandant al unui polc; colonel.
l'OLEL\L:\., s.f.: Strat subţire de aur sau de argint cu care se
acoperă un obiect.
POLEIT, adj.: Acoperit cu un strat subţire de aur (de argint),
suflat cu anr (cu argint).
l'OLIT[C\. s.f., -im•.: Politeţe, dibăcie, abilitate. - Cu polltlci
(loc. adi-.) = politicos, abil.
POPOSIT, adj.: ,.-\bia sosit;; (1894).
l'Ol'H.L\LA, s.f., im·.: Împiedicare, interzicere,
l'Ol{T.\I{, s.m., în,•.: înalt dregător al Imperiului Otoman,
1'01{TfC, s.11.: (;aleric exterioară acoperită, mărginită, la ce)
puţin una din laturi, de o colonadă {în formă de arcade).
l'Ol{THEL\H, s.m., 1m:.: Portretist.
POSTEL::-.IC, s.m., 1•. sl., îuv.: (în orînduirea feudală a Ţării Romfu1cşti): Înalt demnitar, boier de Divan, avînd funcţia de
marcş:.1I şi şambelan al Curţii domneşti; ~boierul însărcinat
cu introdacerca şi prezentările în ceremoniile Curţii domneşti&
(l89.J). Ca şi ceilalţi boieri de Divan, postelnicul avea în
subordine mai mulţi boieri de ranguri inferioare - postelnicei - cn ajutorul cărora îşi împlinea dregătoria.
P01TRI, s.111. pi., turc., înv.: Pantaloni largi în partea de sus şi
strînşi pc pulpe. Apărători ale pulpei, pulpare.
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POVĂTUJRE, s.f., îm•.: Comanda (unei ai·matc).

PRAPUR, s.m. şi n., v.sl., înv.: Steag ostăşesc, flamuriL tPrapure
= steagurile diferitelor cete ele ostaşi•> (1894).
PRAVILĂ, s.f., v.sl., îm• ..· Lege, dispoziţie, hotărîrc.
PRĂSILĂ, s.f.: Animal tînăr, pui; progcnituriL
PREASTOL, s.n., v.sl., înv.: Masa din mijlocul altarului, pe
care se ţin obiectele necesare oficierii liturgh ici.
PRECUGETARE, s.f., îm•.: Premeditare.
PREDA, i·b. I ref{., îm•.: A se da pradă (cuiva), a se J;isa pradă
(cuiva).
PREFACE, 1•b. III, inv.: A repara, a reface.
PREPUS, s.n.: Bănuială, presupunere.
PREPGS, adj.: Presupus.
PRIBEGI, i·b. IV. fov. - <1Si pribege asei = să fugi'i în a lt:t ţară,
să se expatrieze,> (1894).
PRIBEGIT, adj. - fPrlbeglţl = expatriaţi, (189-1).
PRICOPSEALĂ, s.f., gr., înv.: Învăţătură.
PRICOPSIT, adj., gr., -î,ii,.: Învăţat, priceput.
PRIGORIT, adj.: Dogorit ele soare.
PRILEJIRE, s.f.: Împrejurare, circumstanţă.
PRIMEJDIE, s.f. - Clrturar de primejdie (in1'.) == ci'trtumr
care uimeşte, care înfricoşează, care înspăimîntă prin cunoş
tinţele sale. - A da (pe cineva) •e primejdie {în,•.)
= a
înfricoşa, a înspăimînta (pc cineva).
PRBIITIV, adj.: Originar, cel dintii.
PRINDE, ,•b. Ill - A prinde la suflet = a dtpăta curaj, a se
înviora.
PRIPOR, s.n.: Coasht de deal sau de munte, pantii abruptă,
povîrni!:.
PRISM, s.n., im•.: Prismă.
l~IUST,\YI, i-b. IV, v.sl., înv.: A muri. «S-a pristivit = a murit,
a răposat,> (1894).
PRISL\VIHE, s.f., îni·.: <cRi'tposare,> (1894).
PRIVEGHEA, 1•b. I: A păzi (pc cineva), a sµ_wavcghca.
PRIVEGHERE, s.f. (în ritualu I creştin ortodoxj: Serviciu religios
care se face noaptea sau scara în ajun ele sărbătoare într-o
biserică sau într-o mănăstire.
PROAŞCA, s .f., îu.,·.: <,Gaură, spărtură, bortă~ ( 1894). - A face
proaşcl === a zdrobi, a nimici.
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PROCI, s.m. pi., v.sl.,: Peţitori.
PROFIR, adj., inv.: Trandafiriu, roşu-deschis.
PROHOD, s.n. (în ritualul bisericii ortodoxe): Slujba înmoi'•
mîntării; ~rugăciunea morţilort (1894).
PROIGU:\IEN, s.m.: Proegumen - locţiitor de egumen.
PRONIE, s. f.: Dumnezeu, dumnezeire I «providenţă• ( 1894).
PROSCHINITAR, s.n.: Carte de ritual creştin ortodox, care
cuprinde slujbele unor anume mari sărbători (învierea, hramul etc.).
PROSCOi\IIDIE, s.f.: Firidă în peretele dinspre nord al unui
altar de biserică ortodoxă.
PROSTATIC , adj., înv.: Prostesc.
PRUND, s.1t. (fig.): Mal: prundiş.
PUNE, !lb. III - A pune la mini (pc cineva) = a aduce (pe
cineva) Ia cheremul său; a pune mina (pe cineva), a prinde,
a înhăţa.
PURTĂTOR,

s.m., înv.:

PUŞCĂ, s .f., înv.: TLm.

Conducător (militar).
f

În vechime, puşci se chema tunuh

(1894).

R
RAIA, s.f., turc., inu.: Creştin supus Porţii otomane. ..Raia,
raiale = supuşii turcilor, care nu sînt de religie mahometanft 1> (1894).
RASĂ, s .f.: Haină lungă. pînă la călcîie, şi largă, pe care o poartă.
călugării şi c,Uugăriţele pe deasupra. îmbrăcămintei.
RĂDVAN, s.11., Îllv.: «Trăsură acoperită•> (1894); etrăsură învălită,
carîtă >> ( 1894). O glosă mai bună se citeşte în Doamna CMajna:
<,Pe atunci <sec. al XVI-iea> era o largă cutie de lemn
văpsit, scobită rotund şi aşezată, fără arcuri, pe un dric cu
patru roate ferecate~.
RĂPI, vb. IV (fig.): A fermeca, a incinta.
RĂPIRE, s.f., înv.: Jefuire, luare abuzivă. (Fig.) Vrajă, incîntare.
RĂPUNE, vb. III refi., înv.: A muri. ~se ripusese = murise,,
(1894).
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RĂSARITURĂ, s.f.: Zvîcnet.
UĂSFĂ'fAT, adj.: Capricios. Graţios. Rafinat. (lnv.) Întins,
larg.
J{ĂSIP, s.n., im•.: Ruină; rămăşiţă.
HĂŢEA, s./., im,.: Dantelă.
RĂZLh7', adj.: Rătăcit. înfricoşat.
REBEDENIE, s.f.: Rubedenie, rudă.
REPURTA, 11b. I ,--eJI.: A transpune; a se transporta (cu) mintea
(gîndu 1) într-un loc depărtat, într-o situaţie din trecut. (Fig.)
A deplasa; a îndrepta gîndul (spre ceva sau spre cineva).
RESTITUI, vb. IV: A repune în drepturi.
RETRAGERE, s.f.: Locul unde se retrage (cineva) pentru a se
izola: refugiu.
RICHITĂ, s.f.: Răchită.
RIDICA, vb. I - A ridica tabăra = a părăsi locul unei tabere
(militare), luînd tot echipamentul.
RIPIDIE, s.J.: Obiect de metal sau de lemn, închipuind un sera~
fim, folosit în altarul unei biserici ortodoxe la alungarea
muştelor de pe obiectele de ritual.
HITURNELĂ, s.J.: Refren.
RÎHNI, vb. IV, Î111•.: A rîvni.
H:OD, s.n. - Rodul plmîntului = plantă erbacee veninoasă, cu
frunze mari, late şi lucioase (Arum 111ac11latttm).
ROMANŢ, s.n., înv.: Naraţiune epică (în proză sau în versuri).
RONDĂBOSA. s.f.: Sculptură statuară., în trei dimensiuni.
ROST, s.n.: Grai, vorbire. (în Pseudo-cynegelicos1 ~Ce minunată
interpretaţiune a vieţii vînătoreşti este, în adevăr <opera
Wilhelm Tell de Rossini>, această măiastră melopee, odă
scrisă în acea limbă fără rost, ale cării sunete modu late prefiră
în inima omului, mai lesne decît orice cuvinte, şi dorul, şi
veselia ! ,,) •
ROŞIORI, s.m. pl, (în vechea organizare a oştirii pămîntenc)r
Corp de cavalerie îmbrăcat în uniformă de culoare roşie.
ROVINĂ, s.J.1 Ripă; surpătură de teren (mocirloasă),
RU.MAN, s.111., -tnv, (în orinduirea feudală din Ţara Românească)&
Iobag, -~ecin. «Rumâni = ţărani clăcaşi şi robiţh (1S94).
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SACIZ, s.n., turc., î1w.: ::\-lastic - sucul ră9inos aromat al unui
arbust asiatic (Lentiseus). - Rachiu tle saciz (inv.) = mastică.
,
SACNASIU, s.n .• turc., înv.: l\lică încăpere situată l;t catul de sus
al vechilor case domneşti. ieşit-.l afară din zidu I clădirii, închisă cu geamlîc sau cu jaluzele; ~balcon închis de toate
părţile, înaintînd afară din păretele unei casc» (7 89:J).
SAHAN, s.n., turc., înv., Vas adînc de metal în care se serveau
bucatele la. masă.
SAIA s.J.! Staul, «Salele = adăposturi pentru ,vite~ (1894).
SALCE, s.f .• înv.1 Zea.mă acrişoară.
SAMOIED, s.m, şi/.! Persoană care face parte dintr-o populaţie
de origine uralo-altaică a Siberiei de nord.
SAMUR, s.m.1 Blană prelucrată de samur - animal carnivor din
taigaua siberiană ( MUstela zibelina); to blană scumpă.~
(1894).
SANCŢIONA, vb. Iz A consfinţi.
SANDAL, s.n., turc., înv.1 Ţesătură de mătase (clin care se făcea11
obiecte de îmbrăcă.minte); tafta,
SANDAL, s.m.1 Santal - arbore originar din Extremul Orient,
cu lemnul alb şi aromat, sau brun-roşiatic, nearomat (S-rntalttm).
SARAI, s.n., turc., înv.! Palat al sultanului sau al marilor demnitari otomani. - ,saraiu I împiritesc = palatul sultanului•
(1894).
SARMATIC, adj.: Propriu sarmaţilor - veche popu la ţie răspindită în estul Europei,· Intre i\farea Baltică şi :\larea :N"cagri:"1.
SASTISI, vb. IV ref[., gr., -înv.: A se tulbura.
SĂNEAŢĂ, s.f„ înv.: Puşcă primitivăcu cremenc;«puşcăt (1894).
SĂHDAR, s.m., turc., lnv.(în veacul al XVIl-lea): Comandar.t
ostăşesc, mai ales de călărime. «Marele sirdar = o căpetenie
<le oşti româneasră, în vechime~ (1894),
SĂRM:AN, a-dj.; înv. ; Or fan.
SCATULCA, s.f.• rus., înv.: Lădiţă de merinde pentru c:iliî.torie.
SCAUN, s-.n., înv.1 Trnn. (Fig.) bomnie. Reşecl~nţa, voievo..tului 1
capita!ă. J\Iăi;e!ărie. •Sc~unele mAcelarllor = prăvă.lii!e <le
măcellirie • (l 894).
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SCĂDERE, s.j., în.,·.: Dcd'tdere.
SCOABA, s.f.: Scobitură (într-un zid), firidă.
SCUL.\, vb. I 1'fjl .• în.,.: A se pregăti (de drum. adunînd bagaje
şi însoţitori, pentru o acţiune oarecare).~\ se ridica. a zuura.
- tA scula vînatut = a stîrni vînatul spre a-l face să se
scoale, adică să zboare, .. ca sii intre în hrltaia puştii .•1
SCCLĂ, s.f., înv.: Ouicct ele preţ; giuvaer, bijuterie.
SCUTEL~IC, s.m. (în vechea organizare a oşlirii p,imintenei:
Ostaş care slujea fări't leafă, fiind, în schimb, scutit de birnri;
~contribuabil scutit de birul către Stat, cu condiţiune să-l
plătească în muncă la vreun boier» (189-1.).
Cum, în veacul
al XVI-iea, boieriile mai erau încă distincţii, demnităti
militare, scutelnicul devenea.. la nevoie, ostaş boh:resc.
SCUTIRE, s.f.• îm•.: Privilegiu de a nu plftti anumite dări.
SCUŢ, s.m.: Sloi de gheaţă, ţurţur.
~EFTEREA, s.J.: Plantă erhaccc cu frunzele de culoare verde-cenuşie şi cu florile purpurii ( Fum nr ia offici na lis).
SEGEDEA. s.f.. turc., înv.: Cuvertură sau covor de lină.
SEHASTHU, s.m.: Sihastru; ~pustnic•> (18Y·IJ.
SEll\lEAX, s.m., t1wc., în,,.: Osta5 din corpul ele inf.tntcrie mercc~
nară care fonm1, în l\Ioldova. şi în Muntenia, în epoca feudală
(pînă în secolul al XVIl-lea) unitatea. de gardă a Curţii domnc,:ti.
SFIZ, s.m., turc., im·.: Rîndaş, grăjdar (la Cnrţilc dr)mneşti şi
boiereşti din ţările româneşti, în epoca feucla.lăJ.
SERASCHER, s.m., turc., înu. (în Imperinl Otoman): Comandant
al armatei şi ministru de război; 11căp<'tenic de: oşti turceşti,
însărcinat cu conducerea u uei campanii ~ ( 1894).
SERASTR, s.m., turc., im,-.: Brocart ţesul cu fir de aur; «stofă
de beteCJ lă ţesu tă >> ( 1894).
SEVAn:, s.,z.. turc .. în,:.: <IStufă grea de mătase, stofă scumpă
de mătasc:,1 (1894), ţesută cu fire de aur sa11 de argint.
SFAT, s.n., înu.: Cumpăt, echilibru sufletesc. - Pil:rzindu-11
mintea şi sfatul = înnt:!Hlnind.

Gl,,r,.'i in A. I. <>,Iohesrn. <>11c,·e lilc1'al'~. Erliţie criticf., cu
n··t<> şi \'ari«ute ,1c Sca,i::iL ~tri:ţc ,u,, . Cu Şii.pte planşe
"t<1 ri'i' 1iu bxt. Hu•;11rE-şti, Fuud;,.ţia pcntrl! iit<'rct.tură şi artă,
19:..it-1, p. ljJt).
1

intrc,t1.J,1;ere,
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SFIEŢ, adj., înv.: Sfios. Înfricat.
SFINTE, s.f. pl.: Obiecte de ritual creştin.
SHOLIAST, s.m.: Scoliast, autor de scolii - note gramaticale sau
comentarii necesare pentru înţelegerea unui text vechi.
SILĂ, s.f., î11v.: Forţă, - A Iace (cuiva) sili (im,.): a. sili, a forţa
pe cineva.
SIMBRIAŞ, s.m., înv.: Soldat mercenar.
Sli\lEN, s.m., înv.: v~i selmean.
SIMIGIU, s.m.: Persoană. care face sau vinde simiţi, covrigi şi
alte produse de patiserie; covrigar.
SBUNOC, s.m.: Plantă erbacee cu flori mici, galbene, nemu,·itoare (Helic/Jrysum a,enarium).
Sll\IULACR U, s. n.: Reprezentare artistică; imagine.
SINIE, s./.: Tavă de metal mare şi rotundă (în ca.re se coc plă
cinte sau pe care se servesc bucatele Ia masă).
SIPET, s.n.: Cufăr (de lemn, înflorat sau vopsit, cu capac boltit
şi ferecat, în care se păstrează haine sau obiecte de valoare;
«Iadă• (1894); «slpeturi = lăzi cu coperiş boltit. (1894).
SÎNGEAC, s. n., turc., inv., ?.:larele steag al lui Mohamed - verde,
avînd în virful lăncii un glob cu semilună, pe care Poarta
îl trimitea Domnilor din ţlrile româneşti ca însemn al suzeranităţii otomane. •Singeacul = steagul principal al domniei>> (1894).
SÎRGUI, vb. IV I A munci cu rîvnă, <1< Se> sirgul = se sili•
(1894),
SIR.MĂ, s./.1 Fir metalic. - Zea de sirmi = armură făcută din
împletitură de fire metalice. - (lnv.) Fir de metal preţios
(de argint sau de aur). - eSirmi = lucrare cu firicele rigide,
de metal, numită şi filigrant (1894).
SLĂBIT, adj., inv, (Jig.)1 Ruinat.
SLOBOZENIE, s.J., inv.1 Autonomie, libertate.
SMĂClNAT, adj.1 Agitat; zbuciumat.
Sl\'.IEAD, adj.: Cu faţa negricioasă şi palidă. Culoarea negru-gălbui.
(Fig.) Tern. - Condei smead = stil cenuşiu, plat, monoton,
neartistic.
SOBOL, s.m., tnv.1 Samur.
SOBOR, s.n., inv.1 Adunate, shtf teonciJiu, sfatul bisericesu
(1894).
SOUAT, s.n.1 P;i~1.1ne, cîmpie ierboasă.
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SOLECIS.l\1, s.11.: Greşeală <le sintaxă în vorbirea literară.
SOPORIFIC, ad_;.: Somnifer, adormitor.
SPAHIU, s.m., în.v.: Soldat din cavaleria Imperiului Otoman.
SPARGE, 1·b. J/l refi.: A se uza, a se găuri, a se ferfeniţi.
SPATĂ, s.f., îni•.: Armă albă, rn.ai grea decît spada (din care
cauză nu era utilizată ca armă de împuns), cu lama lungă.
şi Iată, cu două tăişuri.
SPĂTAR, s.m., înv. (în epoca mai veche a feudalismului românesc): înalt demnitar domnesc, boier de Divan, care ducea
la festivităţi spata domnească, avînd, cînd purta titlul de
mare-spătar, şi comanda supremă a oştirii de ţară; ~că.pete~ia oştilor >> ( 1894).
SPĂTĂRIE, s.f., îm·.: Sala tronului şi a ceremoniilor oficiale
din palatul domnesc. De obicei, termenul ,spătărie • indică
t<Sala cca mare a spătăriei ~. «spătă.ria cea marc~.- o altă încăpere, numită $Spătăria cca mică~. servea domnitorului
drept cameră. obişnuită de lucru. «Spitlrle = locul unde se
ţineau autorităţile <consiliile> militare superioare* (1894):
C<Sala spitlriei = sala tronului* (1894).
SPELUNCA, s.f., înv.: Peştcdi, grotă.
SPIRITUOS, a-dj., înt·.: Spiritual.
SPOLIATOR, s.1n.: Jefuitor, prădător.
SPONCĂ, s.f., rus., înv.: Copcă; agrafă; cataramă.
SPRAFCĂ, s.f., rus., înio.: Cercetare (judecătorească).
STA, vb. I - <•A sta vinatul = a opri un cîine de vînătoare, a
nu permite unui cîine de vînătoare să stîrnească Yînatul,
înainte de a intra in bătaia puştii. »1
STĂRUIT, ailj., îm•.:Stăruitor, insistent.
STĂTĂTOH., adj.: Statornic, imuabil.
STIFOS, adj., gr., înv.: Astringent, cu gust înţepător.
STIHAR, s. n.: Vestmînt lung, împodobit cu cusături (de fir şi
de mătase), pe ca.re îl poartă preoţii de rit ortodox în timpul
serviciului religios,
STÎNJEN, s.m.: Veche măsură de lungime, variind, dupf't regiuni,
intre 1,96 m şi 2,23 m.
STÎRCI, i·b. IV refi.: A se ghemui, a se strînge.
1

Glosă. extrasă

din A. I. Odobescu, Opere literare, ed. cit.,

pag. 609-610.
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STOLNIC, .un., v. sl., ·Z1w.: Boier de rang inferior care purta grija
mesei d Jmnitorului, fiind, în acelaşi timp, şefu I bucă.tarilor,
al pescarilor şi al grădinarilor domneşti.
STRICA, vb. T: A tulbura; a dli.rîma. (1nv.) A răni, a ucide.
SUBŞTEHSERE, vb. III, lat.: A expune; a argumenta.
S\JD, s.n., v ..~l.,înv. (în vechea împărţire administrntivă. şi judecătorească a Tării Româneşti): judeţ.

SUDAL\L\, s.f.: •Ceartă, ocărire>, (1894).
SUDUI, vb., IV, înv.: A mustra, a dojeni.
SUFLARE, s.J.: Aer.
SDJIEŢI. vb. IV refi.: A se împotrivi cu îndrăzneală.
SUPLICA, s.f.: Cerere, jalbă.
SURFA'.f Ă, s.f., Jr., înu.: Suprafaţă.
SlJRGHllJX, s.11.: ~Exil•> (1894).
SUH.GUCI, s.n., turc., înv.: i\Iănunchi de pene (de struţ} bătut în
pietre scumpe, purtat, la turban sau la işlic, de sultan şi
de înalţii demnitari ai Imperiului Otoman, şi la căciulă de
domnitorii români (de boieri şi chiar de oşteni); •copca şi
peniţa formată din pietre scumpe, care se punea la căciulile
boirreşti » ( 1894).
SL'RL.\, s.f.: Instrument muzical în formă de fluier, cu mai multe
g[turi şi cu unul din capete lărgit în formă de pîlnie, întrebuinţat în trecut mai ales în armată. ~surle = fluiere cu
sunet ascuţit (fifre pe franţuzeşte)» (1894).
SVAD,\, s.f., înv.: Discuţie, dispută..
SVAT, s.n., înv.: Consiliu, sfat (domnesc).
SYN ECDOCHE, s .f.: Figură de stil care constă în extinderea sau
restrîngerea sensului unui cuvînt, întrebuinţindu-se numirea
părţii în loc de numirea întregului, a particularului în locul
generalului, a materiei din care e fă.cut un lucru în locul
lucrului însuşi etc., sau a întregului în locul unei părţi, a
generalului în locul particularului etc.

ş

ŞAH,

s.m.: Titlu purtat de suveranii (musulmani) din Orient.;

ŞAICA, s.f., sb., înv.: Corabie mică cu pînze şi cu fundul plat.
,Şiitei=

mici vase

turceşti

ce plutesc pe
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:Ounăre,>_

(1894).

Ş.\RT,

s.n.: Rost,

noimă,

socoteală.

= în carouri, cadrilat. -

= după obicei.
În şatrange (loc. adj.)
= dispoziţiune romboi-

După şart

ŞATRANGE, s.f. pl., turc., înv.: Şah ,Şatrange

sau în losange & ( 1894) .
ŞATRĂ, s.f., lnv.1 Baracă de scînduri acoperită cu pinză, in care
negustorii îşi vindeau mărfurile aduse la tîrg. Cort de tabără,
ŞAVANEA, s.f., turc., lnv. - cŞavanele = un fel de căciuli de
postav & (1894).
ŞĂTRAR, s.m., înv.: Dregător (de rang inferior) care avea în
pază corturile unei tabere in timp de război. «Şltrarll = boierii
ce îngrijeau de corturile şi de locuinţele Domnului. (1894).
ŞEOŞ, s.m. (în atelajele obişnuite pînă pe la jumătatea veacului
trecut): cal de şea, pe care călărea surugiul.
ŞEŢ, adj.: Şes, întins, neted.
ŞIRĂ, s.f. (fig.): Snop. (În Doamna Chiajna: tCu părul vinăt
rotat şi cu o şiră de stele roşcate pe piept şi pe spinare•>.)
ŞLEAU, s.n.: Curea cu care se leagă calul de crucea trăsurii sau
a căruţei.
ŞOCĂŢESC, adj. (peior.): Nemţesc.
ŞOCĂŢIE, s.f. (peior.): Caracteristic german.
ŞOIMAR, s.m., înv.: Slujitor, curtean al unui feudal (apusean),
dresor, îngrijitor şi purtător de şoimi de vînătoare în timpul
petrecerilor cinegetice.
ŞOLDAN, s.m.: Pui de iepure pînă la un an.
ŞOLDÎŞ, adv. - A merge şoldiş = a şchiopăta.
ŞOVAR, s.n.: Rogoz - plantă erbacee cu tulpina dreaptă, în
trei muchii (Carex silvatica); «un fel de trestie subţire, cu care
se fac învălişuri de case la ţară~ (1894).
ŞOVĂIT, adj.: Sinuos.
ŞTIINŢĂ, s.f. - Ştiinţi-de-cauze (fr. science des causes) = cunoaş
tere temeinică a unor anume lucruri.
ŞUI, adj.: Subţire, zvelt.
dală

T

TABEL, s.n., înv.: Tablou; descriere.
TACÎM, s.n., turc., înv.: Totalitatea obiectelor sau uneltelor necesare unei anumite acţiuni.
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TACLIT, s.n., titre., i1w.: <,Stofă ele lînă servind ca învelitoare~
(1894). Bucat..'1. de stofă sau de mătase vărgată, folosită, după
moda turcească, ca legătoare de cap sau ca brîu.
TAIN, s.n.: Sumă echivalentă cu raţia alimentară, care se dă
cuiva pe un anume timp ele serviciu; <,subsidiu pentru hrană 1>
(1894).
TALER, s.n.: Vas plat de lemn, de pămînt ars etc.
TALPA, s.J.: Partea de dedesubt, care calcă apa, a unei ambarcaţiuni. - Talpa uşii = cadrul de sprijin al unei uşi.
TARAC, s.m.: Stîlp de lemn, bătut îu pămînt, care serveşte ca
element de susţinere a nuui pod, a unui gard, a unui zăgaz.
TARAF, s.n., înv.: Grup (de artişti), cerc (de artişti); pleiadă.
TAS, s.n., turv,, înv.: Capac de medalion.
TEASC, s.n., înv.: :Mecanism primitiv de imprimare tipografică.
TETRAGONICEŞTE, adv.: Categoric, ferm. :\Iatematiceşte.
TICAIT, adj.: Năpăstuit; necăjit; «nenorocit, slab, neputincios;
chinuih (1894).
TICĂLOŞIE, s.f., înv.: Nenorocire; mizerie (morală).
TICNIT, adj. (despre cal): Liniştit, fără nărav, care păşeşte mărunt
şi regulat.
Tli.\UN, s.m., titre., inv.: Veche monedă turcească de salbă, care
se purta şi pc frunte, ca podoabă.
Tll\IPAN, s.n.: Suprafaţa dintre cornişele frontonului unei clădiri.
TINICHEA, s.f.: Scîndură subţire (de brad). ~Tinichele = un
fel de scînduri subţirio (1894).
TIPTIL, a,lv., 1-itrc., înv.: ~Pc ascuns: deghizab> (1894).
TIRIACHIU, adj., turc., înv.: Ameţit (de băutură).
TIRIPLIC, s.n., tiwc., în;1.: Fir de mă.tase sau bumbac, răsucit şi
mercerizat, folosit la brodat sau la împletit.
TIS.1\, s.f.: Arbore sau arbust răşinos, cu frunze lungi, înguste,
lucitoare, cu lemnul bre şi foarte preţios (Ta.ms baccata).
TIZ, s.m. şif.: Persoană. c:ire poartă acelaşi nume cu alta.
Tli\IPLĂ,

s.J.:

Catapeteasmă.

TOCITOARE, s.f.: Vas mare de lemn în care se pun strugurii (Şi
alte fructe) la fermentat, înainte de a fi daţi la teasc.
TOCi.'III, vb. IV., tnv.: A orgar..iza, a stabili, a orîndui.
l'OG.~. s.f.: Mantie largă şi lungă, fără mîneci, pe care o purtao
rom:tnii peste tunică.
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TRACTA, vb. I, -înv.:A trata - a dezvolta, a expune (în scris sau
oral) o temă ştiinţifică, literară etc.
TRACTAT, s .n. înv.: Tratat, convenţie politică. Lucrare cu caracter
special, în care se expuue materia unei anume discipliuo în
principiile ei de bază.
TRAGE, vb. III - A trage la edec = a trage o luntre cu un odgon
împotriva cursului apei. «Trigea la edec = trăgea cu funia
de pe mah (1894).
TRANSEPT, s.n.: Naos transversal, care taie în unghi drept
naosul principal al unei biserici.
TRAPEZARE, s.J., înv.: vezi trapezirle.
TRAPEZĂRIE, s.f., înv.: Sală de mese (într-o mănăstire or„
todoxă); «camera de mîncare în mănăstiri>> (1894).
TRĂSURĂ, s.f., înv.: Trăsătură, linie a feţei.
TREABĂ, s.f. - De treabi (loc. adj.) = de ispravă, vrednic.
TREZI, vb. IV refl.: A se răsufla, a-şi pierde aroma, gustul. (Fig,):
A-şi pierde farmecul, a se învechi.
TRIŞTE, s.f., înv.: Soartă, ursită.
TRÎMBĂ, s.f.: Bucată mare de pînză. sau de stofă, făcută sulj
val de pînză.
TROIŢA, s.f.: ~Icoană cu două obloaue lă.tnraşe, şi acelea zugri'tvite cu sfinţi,> (1894).
TRUBACI, s.m., rus., înv.: Trîmbiţaş.
TRUBADUR, s.m.: Poet-cîntă.reţ medieval.
TRUDĂ, s.f., înv.: Agoniseală.,
TRUFIE, s.f., înv.: Măreţie.
TUBALHANA, s.f., tura., înv.: ,Muzică militară tnrceascrL •
(189-1).

TUDESC, adj., Jr., înv.: Germanic.
TUI, s.n., tura., înv. (în Imperiul Otoman): Insemn de înaltă
distincţie, format din una, două sau trei cozi .de cal albe,
atimate de o lance cu semiluna în vîrf. •Tulurl = steaguri
formate dintr-o coadă de cah (1894).
TULPAN, s.n.: Ţesătură foarte subţire şi străvezie (de bumbac.de lînă sau de mătase).
'IUZLUC, s.m., tura., tnv.: Învelitoare de postav pentru glezne
şi pulpe, încheiată. la spate cu şireturi sau cu copci, care se
purta peste ciorapi; pulpar. ,Tuzlucl = poturi, învelitori
strimte, puse pe pulpe& (1894).
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T
ŢEAPĂN,

adj.: Voinic, puternic, straşnic, grozav.
s.f., înv.: Ceremonie.
ŢIITOARE, s.f.: Locul de pîndă la o vînătoare; Ioc pe unde trece
vînatul.
ŢINE, vb. III: A păstra, a conserva.
ŢOI, s.m.: Scorţar - păsărică alb-cenuşie pe spate, albă pe
ptntece, cu ciocul lung şi ascuţit (Certkiafamiliaris).
ŢURCĂ, s.f.: Căciulă mare şi miţoasă (făcută din piele de oaie
ŢEREMONIE,

ţurcană.)

u
UCIS, adj. (fig.): Sfîşiat, zdrobit.
ULl\iA, vb. I: A adulmeca, a urmări.
UNDULOS, adj., lnv.: Ondulat.
URLOI, s.n.: Burlan.
URMARE, s.f., tnv.: Procedeu, faptă,
UZ, s.n., înv.: Comportare.

V
VĂLEAT,

s.n., v. sl., înv.: Veleat - an.
s.m., înv.: Căpetenie de oşti, conducător al unui anumit
grup de slujbaşi sau <le oştc,ni domneşti. Funcţionar administrativ. Supraveghetor al argaţilor şi feciorilor de la moşia
boierească. - Vifal (văta~) de plai = căpetenie a plăieşilor
care păzeau u!l plai sau o trecătcare. tVătaşH de plalurl
= administratr>=ii <civili şi militari> ai ţbuturilor muntoase o (1 R94-).
VĂTAŞ, s.m., înv.: vezi vital.
VĂTĂŞIE, s.J.. fnv.: Fcncţia 1e vătaf. Căpetenie. - «Vitişle de
vîniltorl = dregătorie ostăşească; căpetenie pentru ~tile de
VĂTAF,

plăi~şi•

(1894}.
2b0
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VĂTUI, s.m. şi/.: <1Pui de iepuret (1894).
VECHIL, s.m., turc., înv.: Avocat.
VECIN, s.m., tnv.: Ţăran aservit unui feudal şi obligat săpresteze
pentru acesta zile de muncă ori să-i dea contribuţii în natură
sau în bani. «Vecinii= ţăranii robi• (1894). <,Vecin= ţăran
plugaJ• (1894),
VEDRIŢA, s.f.: Unitate de măsură pentru lichide, egală cu o
oca (circa 1,5 1).
VEGHEAT, adj., înv.: Treaz. Vigilent; precaut: atent; care
veghează. - Voie vegbeati =
favoare, protecţie: «binevoinţă» (1894),
VEL, adj. inmr., v. sl., înv. (precede întotdeauna un titlu de înalt
demnitar): Mare. «Vei-portarul impiriţlel = marele îngrijitor al Porţii, adică al palatului guvernamental din Con•
stantinopoh (1894).
VELINŢĂ, s.f.: Ţesătură ţărănească, de lînă albă sau vi1rgată.
cu diferite culori, întrebuinţată ca pătură, cuvertură, covor etc.
VENETIC, s.m. inv.: Monedă veneţiană de aur.
VENETIC s.m. şi/.: Persoană venită de pe alte meleaguri şi con•
siderată străină în locul în care s-a stabilit.
VERZIŞOR, s.m., înv.: Ostaş din cavaleria oştirii pămîntene a
Ţării Româneşti. Verzişorii erau îmbrăcaţi, după cum arată.
şi numele, în uniforme verzi.
VIERS, s.n.: Cintec, arie, glas.
VISTIER, s .ni. (în orînduirea feudală din ţările româneşti) I
Inalt demnitar care avea sub supravegherea sa administrarea
finanţelor ţării şi vistieria (publică şi domnească).
VISTIERIE, s.f.: Localul sau încăperea în care se păstra, în trecut,
tezaurul public. tAverile, bogăţiile unei ţări, dar şi ale unul
particular foarte avuh (1894). Instituţie care administra, lJl
trecut, banii publici sau tezaurul domnesc.
VISTIERNIC, s.m., fnv.: vezi vistier.
VIZIR, s.m., turc., înv. (în ţările musulmane): Ministru. MarC4
vizir {în Imperiul Otoman) = prim-ministru.
VÎLNEC, s.f.: Fotă în formă de fustă încreţită şi despicată.
VÎLVĂ, s.f., înv.: Pompă, fast.
VINĂTOR, s.m., tnv. (în vechea organizare a oştirii pA.mîntene)I
Oştean dintr-o unitate mixtă formată din pedestraşi şi călăraşi.
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VîPAI, vb. IV: A văpăi, a arde cu flacără.
VÎRTOS, adj.: Viguros, voinic, puternic.
VÎRTUTE, s.f., înv.: mtrbăţie, curaj, vrednicie(a unui războinic).
Vigoare, putere.
VÎZDROAGĂ, s.f.: Vîzdoagă - plantă.erbacee, cu tulpina dreapt1i
şi ramificată, cu flori galbene, dispuse in capitu Ic mari (Tagctes
erecta).
VLADNIC, adj., fov.: Solid, rezistent.
VLĂDICĂ, s.m.: Episcop,
VOLNIC, adj., v.sl., fnv.: Liber (Adv.) De ba:.iă.voie.
VORBIRE, s.f., înv.: Convorbire, sfat.
VORNIC, s.m., v.sl., fnv.: Mare demnitar, boier de Divan, care
avea sub supravegherea sa administrarea curţii domneşti şi
conducerea treburilor interne. tBoierul însircinat cu administraţiunea supremă a ţării,> (1894); <<primul-ministru al vechilor Domni din Ţara Românească>> ( 1894).
VOTIV, adj. (despre inscripţii): Omagial, închinat.
VOZGLEŞENIE, s.f., v.sl., inv.: Pasaj final, care se cîntă cu glas
răsunător, al unei ectenii.
VRACI, s.m.: Doctor. «Vracii= medicii~ (18[)4).
VULNERAT, adj., lat.:Rănit,

z
ZAHEREA, s.f., tmc., înv.: Hrană, provizii (pentru arma'"ă),
~.\provizionarea pentru hrana palatului şi a oştirii o (1894).
ZALE, s.f. pl.: «lmpletitură de veriguţe de fier, spre a servi
trupului ca apărareo (1894). Lanţ.
ZALHANA, s.n., turc., înv.: 61\:Iăcelăric,> (1894). In vechile curţi
domneşti sau boiereşti - clădire î11 care se tăiau vitele destin~te consumului.
ZAMFIR, s.n., v.sl., inv.: Safir - piatră preţioasă, transparentă,
de culoare albastră.
ZA'l?IS, s.n., v.sl., l1w.: Act, document,
· Z.'tl:"f, s.12., t-urc., Inu. - A Iace zapt (1m luc:u) = a-şi însuşi -;u
forţo. (un lucru).
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ZARF, s.n., lul'C,, înv.: Suport metn:lic, lucrat în filigran, tn care
se punea felegeanul: <•păhăruş în gura căruia se aşcz:i fcleg-canul& (1894).
ZAVISTIE, s.f., v.sl., inv.: Discordie, gîlceavă. Duşmănie, pizmă.
ZAVISTIOS, adj., tnv.: Invidios, intrigaut.
ZĂBAVNIC, adj., înv.: 1Întîrziah (189.J).
ZĂBLĂU, s.n.: Pînză. <le cîlţi sau <le păr <le capră, <lin care se
fac cergi, lăicere etc.
ZĂBRANIC, s. n: Ţesătură. fină de mătase, b::irangic sau lină
(ele culoare neagră); văl. Stofil. de lină. foarte subţire şi strr1vezic (789./).
Z:\.DUN, s.n., bg. înv.: Haină lungă, fără. mîneci, fă.cută din stofă
scumpă., pc care o purtau boierii.
ZĂCĂŞIE, s.f.: <•Invidie nemărginită, răutate îndă.rătnicitr1 o
(1894).
ZATICNI, vb. IV i-eft., 1•.sl., înv.: A se opri, a se întrerupe. <,Nu
vA zitlcnlţl = nu vă. opriţi,> (1894).
Z.\VEAZĂ, s.J., v.sl., înv.:Pardca.
ZBURD, adj., înv. - <•Zburdi = nestatornică.>> (1894).
ZEGHE, s.J.: Haină lungă de dimie, împodobită. cu găitane negre.
ZÎRNA, s.f.: Plantă. erbacee veninoasă., cu flori albe dispuse în
mici umbele, cu fructe în formă. de bobiţe negre sau ycrzi
( Solanum nigrwn).
ZOVON, s.n.: «Văl de mireasă,> (18!J4},
ZVOLÎND, aăj., lat.: Zburător,
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-----------------------,,APRECIERI

CRITICE

<•Lucrul musiv sau mozaicul
c genul acela de pictură, care cearcă a imita
prin bucăţi de marmură, de peatră colorată, de
sticlă, sau de lut ars, colorile naturei. La lucrări
de o simetrie geometrică, sau unde acele erau
menite de a fi văzute de departe, bucăţile puteau
fi mai mari, fără a prezenta ochiului asprimi în
trecerile de la umbră la lumină şi vice-verso; Ia
picturi însă menite a fi privite de aproape, bucă
ţile mineralice înfăţişeau puncte colorate şi
erau numai de grosimea unui ac. Artistul îşi
taie din sticlă şi din marmoră ţinte de grosimea
indicată, acopere o placă de metal c-un fel de
aluat (care, uscat, devine vîrtos ca peatra), şi pe
cînd e moale încă, el schiţează desemnul său şi
apoi înfinge ţintele de colori una lingă alta, des
şi într-un amestec hotărît de mai nainte. O
pictură în puncte de marmură, un fel de broderie
fn peatră; ci pe cînd la broderia comună valorile
deosebite sunt reprezintate printr-un fir deosebit, la mozaic fiecare împunsătură cere un alt ac.
După ce placa era pe deplin lucrată şi uscată,
suprafaţa se netezea şi i se da o poleitură, care
te face să crezi că întregul tablou a CI"('Scut în
peatră şi nu ar fi făcut de mini omeneşti.
„Difficiles nugae". A înfige o singură ţintă
colorată pe răbdătoarea hîrtie nu e nimic, dar
a le aşeza cu acea profuziune cu care o face
autorul cărţii '1''~3o - xu,nwe:'t'ixo~. cu vremea
devin nimicuri foarte grele. Epistolă, menită a
fi precuvîntarea cărţii Manualul vînătornlui, ea
a crescut sub mînile autorului într-un volum de
observaţii, aluziuni, descrieri, ironii şi pagine
de erudiţie. Stilul deci e cel epistolar - al
scrisorilor intime. Scrisoarea intimă înlocuieşte
graiul viu, conversaţia, de aceea lipsesc din ea
grămădirile de abstracţii, perioadele încărcate
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cu prepoziţii subordinate; ca şi în conversaţii,
vorbirea se mişcă în scurte propoziţii principale,
şi relaţiile logice ale cugetărilor se cunosc mai
mult din cuprinsul propoziţiilor decît-clin forma
gramaticală a combinării lor. Nici înorînduirea
materiei nu c atît de strict ţinută, şi cugetările
se înfăţişează în şirul în care s-au prezentat ca
· inspiraţii ale momentului. în sfîrşit, autorul se
serveşte de toate prerogativele stilului epistolar,
chiar de post-scripturo. Astfel, luînd vînătoarca
din anticitate, <lin evul-mediu, din vremea
mo:lcrnă, tablouri vii se urmcazii, cînd cu răpe_
ziciunc, cinel încetinel, îml,răcate într-o melancolică. descripţie, pînă cc sfîrşe;;te cartea, fără să
ştii cum ai ajuns la capătul ei. Limba c curată şi
are farmecul noutăţii. O mul1imc de cuvinte şi
forme idiomatice, pină acum scrise puţin sau
defel, dar a căror origine întăritoare este limba
poporului nostru, fac cartea prcţionsă şi clin
punct de vedere lexical; citaţiile arată gustul şi
cultura autorului, în sfîrşit, pentru a ne servi de
o locuţiune, din care provine originea cuvîntului
nuga (arhaic nogac, nogac), nu se poate zice
despre cartea autorului, ceea cc se poate spune
despre altele: ,.non nauci esse". De aceea nu ne
place Capitolul XII, dar ca aluziune la „Societatea .Academică", treacii. ! ,>
E < minescu > , 'f.tv80-KW'IJ"(.:ttv./.i; de
A. I. Odobescu, în Convorbii'i
literare, <laşi>, an IX, nr. t,
1 aprilie 1875, pag. 20-21.
<,Episoadele istorice ale lui Odobescu au ca
model, cu bună ştiinţă, nuvela lui C. Negruzzi.
însii. Odobescu c „anticar", istoric, arheolog, şi
ca atare atenţia lui merge în direcţiunea recon.
strucţiei. Înţelegînd spiritul de partid al croni.
celor muntene şi cruzimea răzbunărilor politice,
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nuvelistul a ţinut să sublinieze clementul facţionar, evitîml să stringă acţiunea în jurul eroului
central. Imaginaţia lui, fi'n-.1 aripi, c ţinută
totuşi în loc <le tipicul romantic şi pune.tul coagulant al totului. îl formCoil,ză inereu pcyson.clg"iul
,,damnat". A<,tfcl în 1vlilmea Vod,i &el Răn asistăm de la. înc~put la. agonia armaşului Dr,tcca
din Măneşti. Ultimele cuvinte ale acestuia sunt
în spirit de vendetta. 1
Iar ca un comentariu sinistru al acestui testament satanic, se aud în bolţi lanţurile robilor."
Fiul armaşului, Mihnea, urmează. în ~caun.
Acesta începe, în virtutea demonului interior şi
fără nici o raţiune de Stat, să ucidă. pc boieri.
Apoi izgonit clin scaun, fuge la Sibiu şi aici cade
omorît de Iacş;ig. Toate acestea sunt narat,1
cronologic şi ab3tract, făr.'.'t nici o încercare (l..!
creaţie, încît propriu-zis n-avem de-a face cu o
nuvelă., ci cu o cronică u;ior romanţată. Plăccrc:1,
cititorului este de ordin stilistic şi-ntr-adevăr că
scriitorul însuşi a avut de gînd să folosească. o
limbi „care era încă întrebuinţată pe vremea
copilăriei" lui. Arhaismele sunt puţine (w!piHtit = părăsit), toată tehnica c de sugestie. Un
cuvînt aruncat la vreme pregăteştel ochiul pentru
un tablou. Plaiurile, de pildă, sunt „aburoase"
între Cîmpina şi Breaza. Din acest haos cenuşiu,
nuvelistul îşi desprinde eroul în mijlocul unui
alai vînătorcsc. 3
1 Urmează. citat; vezi, îu ctlip::1.1.lc fa\:1, ,·ul.I,
p.108-109 ele Ia <iFătul meu I. .. fă inimă vitcazi""t !. ..
pînă la <de la moşi strămoşi&.
a Urmează citat; vezi, în ediţia de faţă, vol. I,
p.109, de la <,Glasuli se curmă•> pînăla dşi scllturau dureroasele lor lanţuri ,1.
3 Urmează citat, vezi, în ediţia de faţă, voi. I,
p.107 de la «într-o zi noroasă de primăvară•>
pină la 6Se desfăta. vînind fiarele să.Ibatice ,1.
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Odobescu e un peisagist pe dimensiuni mari ş1
acelaşi timp un scenarist arheolog. Odaia
armaşului este reconstruită. cu grija coloarei
locale1 •

ln

Chiajna e, desigur, o naraţiune
Aici şi lexicul are mai multă coloare.
Chiajna e „muiere capeşă şi dăunoasă", oamenii
sunt „zăbavnici" şi plini de „zăcăşie". Dar arheologia primează. Descrierea palatului domnesc
nu-i un simplu tablou pentru plăcerea ochilor,
ci un studiu de arhitectură istorică, o fntîie încercare, verbală, de a determina stilul românesc .2
Acest palat domnesc e personagiul principal
al nuvelei, ca Notre-Dame în romanul lui
V. Hugo. Numai că nuvela propriu-zisă lipseşte.
Doamna Chiajna e văzută la moartea soţului ei,
Mircea Ciobanul, cînd orînduieşte Domn cu de
la sine putere pe Petru Şchiopul, apoi cînd e
ucisă. Spaţiul între aceste două momente e
umplut cu un episod romanţios cu totul poncif ia!.
Tînărul boier Radu Socol, duşman al Chiajnei,
răpeşte pe Ancuţa, fata Doamnei, de care e
îndrăgostit şi pe care Chiajna o dăduse din calcule
politice unui bătrîn grec atotputernic. Îndrăgos
tiţii sunt prinşi, Radu ucis, iar Ancuţa, devenită
pustnică, moare după o întîlnire melodramatică.
cu mamă-sa. Odobescu n-are geniul invenţiei
literare şi figura Chiajnei rămîne mai prejos de
promisiunile întrevăzute la început. Cu toate
<<Doamna

superioară.

1 Urmează citat; vezi, în ediţia de faţă, voi.I,
pag.108, de la tCînd deschise mica uşă de brad»,
pînă la id-a dreapta bolnavului~2 Urmează citat; vezi, în ediţia de faţă, voi.I,
p. 142-144, de la «Drept în mijlocul ogrăzii» pînă.
la «pe Domn sau pe oricare altul dintr-ai săi~-
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acestea programul personagiului e 111 te bun şi prin
cîteva mişcări sumare s-ar putea spune că
trăieşte. în biserică, atunci cind vrăjmaşii ei,
prin Badea Cluciarul, scuipă asupra cadavrului
lui Mircea Ciobanul, urmează o scurtă. ciocnire
de uri, în care Chiajna îşi dezvăluie firea ambiţioasă şi bărbătoasă. 1 Scena are
sarcasmul
muntenesc al cronicei lui Radu Popescu. într-un
al doilea tablou Chiajna „rece, posomorită ca
întotdeauna", plină de socoteli politice, primeşte
pe fetele ei. 2
!n sfîrşit Chiajna apare o ultimă oară în faţa
boierilor moldoveni asupra cărora semeţia ei nu
mai lucrează. Ea nu spune mai nimic, dar scrîş
nirea de turbare în clipa cînd e lovită verifică
toată firea ei aprigă.a
Evident, tablourile sunt vii şi dacă episodul
nu are adîncime, nu constituie mai pnţin o
excelentă proză şi o schiţă repede, de mină sigură,
a unui temperament. 1>
~se poate presupune că luînd ca pretext
lv/anualttl vînătorultti al lui C. Cornescu, Odobescu a voit să realizeze intenţia lui C. Negruzzi
din proiectata carte Vînătorul bun sau Meşte
şugul de a nu-ţi fi ttrît. Psevdo-kinegheticos, scriere
foarte potrivită pentru Odobescu, bun causeur
dar creator fără ţîşnire, debutează într-o pură

1 Urmează citat; vezi, în ediţia de faţă, voi. I,
p.134, de la <<în laturi mîrşavilor!1> pînă la<<Pe
ei copii I ... 1>.
1 Urmează citat; vezi, în ediţia de faţă, voi.I,
p.145, de la ,Domniţele se plecară& pînă la
teu capul plecat la ascultare&,
8 Urmeazăcitat;vezi, înediţiadefaţă.,vol, I,
p.171, de la «Unde-s puii de năpîrcă? • pînă la oo
azvirli drept în capul înfuriatei Doamne o·
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rnani('ră clasică. E un badinaj de erudit frecventator de saloane, o divagaţie amabilă în jurul
ideii de vînătoare. Erudiţia digestibilă era mai
mult ca oricînd la modă.la urmaşii lui Fontenelle
din sec. XIX. Chiar cînd fac erudiţie curată
aceşti savanţi îşi îngăduie deasupra aparatului
critic, gemînd de citate greco-latine, exclamaţii
şi exaltări. Winkelmann, Darthclemy sunt nişte
erudiţi
lirici. Dar în tradiţia franceză unde
stăpînea figura lui Rabelais erudiţia cea mai
fină ia o turnură burlescă. Paul-Louis-Cotirier,
autor de diatribe, era un elenist emerit care tradusese pe Longus, Erudiţia la clasicii întîrziaţi,
afectarea conversaţiei libere, vine şi dintr-un
dispreţ pentru haosul fanteziei romantice. Odobescu întrunea condiţiile genului: era erudit,
rafinat, om de gust şi fără imaginaţie. Romantismul la el e o simplă nuanţă mai caldă într-un
interior academic. În multe privinţi Pscvdokineglieticos e comparabil cu Voyage autoier de
ma cltamµre al lui ~avier ~c J.\Iaistre, µnde
giisim chiar şi un capitol (XII) cu puncte. S-ar
p{1rca că abia în cursul causerici s-a ivit în mintea
autorului ideea de-a face un fel de Laokoon,
Dar de la Lessing n-a. luat decît aspectul erudit
al paginii şi un fel ele pretenţie instructivă ce
răceşte mult respectivele capitole. Scriitorul
german trata realmente o problemă, foarte sistematic, în vreme cc Odobescu bate cîmpii cu
graţie pe simpla firmă verbală a vînătoarei.
Psevdo-kineglteticos e un pot-pourri, bine armonizat, un magazin ele bric-a-brac literar cuprin•
zind orice obiect artistic de la descripţia exactă
~ amator a unui tablou pînă la cuplet. Farmecul
stă în scandalul de a surprinde pe un om atît de
serios, schiţînd cancanul pe scara rulantă a
bibliotecii lui înţesată cu autori greci sau de a
ascunde litografii libertine în sala cu marii
maeştri ai picturii. Fărrt îndoialri că Odobescu
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trebuie să fi lucrat, în adevărat savant, cu fişe
strîngînd într-un pachet de pc drumul ocupaţiilor lui tot ce avea vreun raport superficial cu
vorba „vînătoare". >>

<. . , . , , , , )

«Tehnica lui Odobescu constă < ... > în con.
tinua deplasare, şi spre deosebire de Lessing, în
ruperea sistematică a oricărui sistem. Ca exerciţiu de sudură, scriitorul merge pînă acolo incit
introduce, ca din nebăgare de seamă, pasagii
ţradusc din texte străine, spre a se denunţa la.
urmă, nu fără satisfacţia cu totul clasică, de
f-şi fi cules oriunde piatra preţioasă. Ca artist
Odobescu cămine un peisagist al imensităţii
prăfoase melancolice, un Th. Rousseau romt1n,
în linia lui Eliadc. Cîmpia munteană impunea o
astfel de viziune. Descrierea Bărăganului rămîne
inimitabilă, preţul ei nestînd în detalii, ci în
aerul de măreţie surprins prin cîteva pete ce
şi-au patinat nuanţa lor inefabilă pentru tottleauna. •>
G. Călinescu, Al. Odobcsw, în
Istoria literat-urii 1'0mâne de la origini
pî-uă în prezent. Bucu_rcşti, Fundaţia
pentru literatură şi artă, 1941,
p. 306-308.

<• ... Împrejurările româneşti, care au proYocat
în scriitorii secolului trecut spiritul de campanie,
le-au diminuat forţele proprii cu mult mai
puţin clecît i-au îndemnat şi i-au ajutat să se
depăşească. < ... > Căci, deşi siliţi să îmbrace
cu toţii uniforma de luptători, aceşti scriitori nu
pot fi totuşi schimbaţi de pe poziţiile ce ocupă:
ei rămîn constituiţi în generaţii distincte şi sunt
identificabili ca personalităţi; cu alte cuvinte,
vocaţia a putut vorbi în fiecare şi pentru aceea
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le datorăm tuturor în cite o direcţie opere fundament.! le.
în această privinţă, personalitatea cca
mai reprezentativă, personalitatea-tip secold
al XIX-iea, este, fără îndoială, Al. Odobescu.
Ca toţi din veacul său, Odobescu se însufleţeşti",
,.se inimează" - cum spunea el, - pentru promovarea culturii noastre înapoiate; ca Asachi
şi Eliad, arată perspective necercetate, dind
exemplul dintîi; ca Bălcescu şi Kogălniceanu,
este patriot, istoric şi tradiţionalist; ca Maiorescu - disociativ, criticist şi spirit ştiinţific:
iar în sfîrşit - liber totuşi să fie şi ca el însu;i
< ... >, De aceea, opera sa pare mai neunitară
decît a oricui dintre marii noştri scriitori.
De la îndemnuri stăruitoare pentru un tinerEt
care trebuia 1;rezit la viaţa spiritului pînă la
critica artistică şi istoria artelor, pe care le
inaugurează la noi; de la critica muzicală, practicată pe atunci numai de interesantul boem
Filimon, pînă la descrieri de monumente istorice
şi antichităţi româneşti, necercetate de nimeni
de la Cantemir; de la preocupări aprinse de istorie
naţională redate parţial în formă narativă spre
a fi mai atrăgătoare, pînă la vînturarea datinilor;
tradiţiunilor şi basmelor poporului; de la pasiunea întregului trecut naţional, care îl îndreptfţea peste nevoile polemice faţă de fanatismul
ardelean, să schiţeze de pe atunci < ... > ceea
ce s-a numit în ultima vreme ipoteza „fondului
nostru nelatin", pînă la chestiuni de lingvistică
românească, de critică literară şi culturală; de la
observaţiuni polemice, disociative şi criticiste,
privind fie apucături de improvizaţie în cultură,
fie falsul patriotism sau naţionalismul nemăsurat,
pinii. la studiile ştiinţifice, dintre care cursul de
arheologie avea să fie citat în străinătate printre
cele dintii istorii ale specialităţii - Odobefcu
212
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întreg, prin culturalitatea sa eterogenă, este mai
solidar decît oricare altul cu veacul în care s-a
născut şi a murit. Nu e problemă sau mişcare a
conştiinţei ţării şi vremii, care să nu i se fi intercalat în operă, sporindu-i astfel înfăţişarea de
mozaic.
De aceea, formula lui G. !brăileanu „patruzecioptism muntenesc şi criticism moldovenesc"
( Spiriti,t critic ... , 1909) cuprinde abia un Odobescu reprezentant a două generaţii, cînd adevăratul Odobescu este unica sinteză deplină a
tuturor aspiraţiilor româneşti din secolul al
XIX-iea. Simpla ară.tare a felurimii operei sale
ne încredinţează despre aceasta. Şi după. cum
prea bine s-a putut vedea, chiar cuprinderea ei
stufoasă şi aparent neunitară ne dă ideea exactă
despre legăturile istorice ale scriitorului, cam în
acelaşi fel cum la copaci, înseşi proporţiile coroanei semnifică suprafaţa de răspîndire şi adîncimea
rădăcinilor. •>

<• ... Tradiţia critică ni se pare că n-a fost cu
nimeni mai nedreaptă decît cu Odobescu.
Cu privire la el, dispunem de un grup de judecăţi literare curente ce pot fi rezumate în cîteva;
ştim astfel că a fost un stilist, o apariţie
curioasă; om de ştiinţă şi om de litere, autor de
nuvele istorice şi a unei bizare lucrări, pe care
au salvat-o descripţia Bărăganului şi alte elemente de cadru românesc. (
)
Dar ce este cu omul de ştiinţă şi omul de litere?
Această judecată. care taie în două pe viul Odobescu ni se pare a fi pornit sau dintr-o grabă
critică sau dintr-o plăcere didactică. Cum însă
ea poate proveni de la Maiorescu, e vorba desigur
numai de folosul, pentru publicul de atunci, al
didacticismului, care era puţin şi al criticului.
Exprimînd cel dintîi o judecată de autoritate
asupra activităţii scriitorului, în Direcţia nouă ... ,
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l-a numit de două ori: o dată la „proza ştiinţi
a doua oară la „proza estetică". E posibil
dar ca de la Maiorescu să fi pornit neînţeleasa
dicotomic, care cu timpul a despărţit definitiv
această operă., mai organică şi unitară înăuntrul
ei decit multe din cele de o uscată unitate, în
două trunchiuri deosebite.
fi'că" şi

< .................................. >
Judecata după. care scriitorul nostru c autor
de „nuvele istorice", este de asemenea din rîndul
celor care ni-l ascund. De data aceasta însă
Odobescu- însuşi a contribuit la acreditarea greşitei formulări critice. De mai multe ori, aflăm
de la el că a „încercat" să scrie şi „nuvele istorice".
Această firidă îi fusese găsită tot de Maiorescu,
care era foarte reţinut in toate aprecierile despre
scriitorul nostru. Şi de atunci se vede, el a rămas
ca alături de N. Gane să facă simetrie, în ceea
ce priveşte genul, lui C. Negruzzi. Dar nici
l\Jilmea T'od,i şi nici Doamna Chiajna nu sînt
ceea cc este cu strălucire A lexandnl Litpuşneanit,
după cum nuvela lui Negruzzi nu este ceea cc
sînt cu strălucire lucrările lui Odobescu. Împrejurări dramatice din istoria naţională aleg
amîndoi, însă dincolo de acest singur punct
comun, ci se deosebesc prin rezultatele divergente.
Nu..velistul moldovean insuflă viaţă actualii
numelor culese din cronici. Li:i.puşneanu, Doamna
Ruxandra, :\foţoc şi Stroici, din personaje istorice, adică figuri memorabile, devin dintr-odată
ficţiuni epice, adică figuri mişcătoare; descrierea
lor în cuvinte este ca şi inexistentă.
Cum pot fi puşi alături scriitori atit de deosebit conformaţi? Cărturarul muntean pretextează
cîteva „scene istorice", pentru a prezenta „datini
strămoşeşti": o moarte, o nuntă, o vînătoare
domnească etc.; ne descrie pînă la ultimul
amănunt costume de epocă, în care domină roşul
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,,sevai" şi „serasirul"; umblă anume după „parfumul timpului trecut", folosind o massă impresionantă de arhaisme 1 , compunînd o bogată
proză erudită, pc care o susţine la tot pasul cu
indicaţii bibliografice, aşa cum obişnuieşte în
toată opera sa, fie „ştiinţifică", fie „literară".
Acestea nu sînt nuvele; sînt studii de formă
nouă, un anumit fel de studii, de care Odobescu
avea să scrie tot timpul, schimbînd numai
domeniul de cercetări. Deşi nu avem nici o plă
cere do discuţiuni în jurul genurilor litera.re, ne
simţim nevoiţi a stărui. Căci Odobescu arc originalitatea unică de a fi un clasic şi un clasicbt
care nu s-a încadrat gcnuistic în formele tradiţionale.~

<•Cuprinsul eteroclit al operei sale provine, e
din culturalitatea secolului al XIX-iea
românesc, după cum s-a putut vedea; dar el
refle-:tează şi un amestec intern, adînc organic de
ştiinţă şi literatură, o modalitate intelectuală
complexă, tip „Renaştere", pe care confuzionismul romantic a favorizat-o, fără îndoială, să se
declare.
În privinţa noului fel literar, care traduce în
concret însăşi structura vie, adică arborescentă,
a intuiţiei lui Odobescu, Pseiedo-l(inigeticos e
semnHicati v.
Cine va putea spune că descrierea Bărăganului.
cu movila Neacşului şi a Vulturului, cu foarte
rare cumpcni de fîntîni, cu popasuri sub cîţiva
tufani, cu „falnicii dropioi" mişcindu-şi creştetul
pe deasupra lanurilor de „colilie" şi cu frumuseţi
adevărat,

1 ••. umon charabia archaique •> îşi va numi
Odobescu singur - stilul, într-o scrisoare către
J. A. Cantacuzino, care urma să.-1 dea în fran-

ţuzeşte.
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de noapte cum numai stepa lui Gogol mai
cunoaşte, cine va spune că nu dă relief ideiide
absenţă, de măreţie - impresiei de pustietate?
Munţii Neharniţa, Maşele - două, Măcieşul,
Carîmbul, Furul şi Năculele, din ţinutul Buzău
lui, contemplaţi în tovărăşia ciceronelui bisocean, sînt desigur de cel mai liniştit şi rece
titanism, !nălţimile Hălăucei Neamţului văzute
de Hogaş, ca simboluri ale ordinei de deasupra
omului.
Nici vorbă că un poporet de zburătoare şi săl
bătăciuni mai colorat, mai felurit ca nume şi
înfăţişare, mai vrăjit să s-adune, cum simte
d. N. Iorga (Ist. lit. rom., 1934), literatura
noastră n-a cunoscut.
E artistic negreşit basmul bisoceanului, care
povestit din nou de Odobescu primeşte cînd şi
cînd măsura şi podoabele versului, - care,,
lntrerupindu-se pe neaşteptate, arată a izvorî din
veşnicie şi a putea ajunge tot acolo, vădindu-şi
cu aceasta funcţia simbolică de mit.
Dar a propune atenţiei publice un Odobescu
antologic, adică pe fragmente, care să aibl
fiecare în parte un motiv unitar, ca „descrierea
Bărăganulai" sau „basmul bisoceanului", cînd
opera întreagă se întemeiază pe unitatea arbores•
centă şi vie a conştiinţei, însemnează a-l micşora
şi mai ales a-l denatura. Căci, de exemplu, basmul cu care se încheie Pseudo-Kinigetioos nu este
ceva adăugat, un divertisment introdus anume
într-o lucrare aridă, un interludiu. Pe lîngl
motivul vînătoresc care-l ţine din adînc legat
de întreaga lucrare, împrejurările care n nasc,
felul repovestirii, ca şi încheierea, care i se dă,
lasă a se vedea tipul simfonic, dacă s-ar putea
spune aşa, al intuiţiei ce-l susţine.
Basmul porneş~e subţire dintre preocupări
intelectuale şi peisagiste de moment sufletesc,
aproape întîmplătoare, ca un izvor de sub felu•
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~itc pietre. Astfel autorul merge spre Bisoca, sat
de două ori însemnat, pentru că de sub el curge
Peceneaga, interesantă pentru etnografi, şi
pentru că neamul de oameni de acolo, prin fru.
museţea lor strînsă toată în tovarăşul bisccean.
,.oacheş Apolon munttncsc", reţine pe antropologi; întreabă şi află, despre buruieni şi flori
din cale, ce este dobri.şo.rul, ghisdeiul, laptelcstîncei, zîrna-miţoasă, loboda şi drobul, vîzdroaga şi siminocul, iarba-ciutei şi pipirigul, pojarniţa, seftereaua şi altele, spuse toate apăsat, ca
sfidare pentru Dicţionarul de la 1871 al lui Laur ian şi l\fassim; urmează an scurt elogiu al vorbirii bisoceanului: .,limbă spornică, vîrtoasă şi
limpede"; dar priveliştea munţilor Buzăului
intercalează în starea de reverie a inteligenţei o
reverie a inimii, pe care cu deosebire o provoacă
Pietrele Fetei de la Nă~ule; bisoceanul ştie de
unde vine uimirea mută a „boierului", pe care-l
şi ispiteşte cu povestea lor, strămutîndu-1 într-o
lume fără nici o legătură evidentă cu etnografia, antropologia, flora plaiurilor, lingvistica
şi cele de pînă mai nainte.
Basmul izvorăşte uşor; mai dă, cum se cuvine,·
de cîte o piatră, cum ede amintirea versului
homeric „Dupe a lui limbă decît mierea mai
dulce curgea viersul", sau, mai cu seamă, cume
nota istorică privind pe Doamna Neaga din
poveste; dar încet, încet se aşterne lat şi leneş
ca o apă mare cu unde liniştite de grai bătrî
nesc, a cărui curgere străluceşte de o mare erudiţie folclorică; întorsături ţărăneşti în vorbă,
zicale, proverbe, citate de poezii populare întocmai sau puse în proză iau locul celeilalte erudiţii;
proza însăşi păstrîndu-şi totdeauna calitate-a
savantă. Nicăiri în Odobescu, mai limpcrle, nu
întilnim alternarea erudiţiei cu.!te cu aceea folclorică, fără ca fraza să-şi schimbe caracterul.
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Astfel cînd un incident oarecare de călătorie
întrerupe basmul, pînă să reînceapă, o ciocîrlie,
care se leagănă deodată în aer, ca în versul lui
Negruzzi, mai răscoleşte lecturi de prin Ronsard
„cel de viţă românească", din Alecsandri şi din
Virgiliu; şi apoi reîncepe, din nou saturat de
ştiinţă poporană, din care farmecul de mai jos
n-a rămas străin de unii poeţi rafinaţi ai zilelor
noastre:
.. Tu ce plîngi în stîncă.
la umbra adîncă,
ieşi acum din piatră,
albiî., dalbă fată,
vie şi frumoasă,
blindă,

răcoroasă.,

cu chip luminos,
cu trup mlădios,
cn păr aurit,
pc umeri leit !
ieşi fată din piatră,
să te vază-odată
scumpul tău ursit;
căci iată-l sosit !".
sfîrşitul basmului, după ce Fata din
fuge de singurătate, Făt-Frumos se
jăluieştc, schimbindu-rn neaşteptat erudiţia poeziei, pl"intr-un citat din culegerea de „romanceros y cn.n,::ioneros espanolcs" a lui Eugenio
de Ochoa; întreabă stîncile Năculelor cu chiar
versurile lni Villon:

far la

p-ia,'.1'ă

Dictes moy, ou, n'en quel pays
Est Flora, la b~lle Romaine,
La roync blanche come ung lys
Qui chantoit a voix de screine.
versuri
,.Unde

cărora
şi

în ce

Odobescu le dă localizarea:
va fi acea mîndră floare,

ţară
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acea drăgăstoasă,·omânctietc."; dorul ele locurile,
şi casa părintească,
părăsite pentru
Fată,
Făt-Frumos şi-l exprimă parafrazînd din Catul:
„Patria, o mea ci-eat,,i:'{ ..."; ideea piericiunii
- printr-un citat din Lamartine; iar, ca să
încheie, autorul adaugă din partea sa începutul
odei lui Horaţiu: ,,Elieie, fugaces ... "
Acesta fiind felul de compunere al întregii
lucrări, scriitorul nu poate fi prezentat antologic
fără a-l denatura. Mulţumindu-ne cu fragmente
de oarecare omogenitate, rămînem în afară de
conştiinţa care îşi exprimă tot ceea ce conţine
in fiecare din momentele procesivităţii ei.
Aşa se face că Pseiido-J(inigeticos, cuprinzînd
stftri lirice şi intelectuale, descrieri literare şi
arheologice, critică de artă, critică muzicală
şi literară, preocupări de istoria artelor şi folclor
românesc, literatură şi ştiinţă propriu-zisă, este
o operă compozită, care în jurul unui motiv
vînătoresc suscită starea de reverie a inteligenţei,
Genul acestei scrieri, văzută ca „o monografie
filosofică, istorică, literară şi estetică a vînă
toriei", Odobescu singur şi-l defineşte cu aştep
tarea „momentului de inspiraţiune şi talentului
de critică", ce i-ar fi necesar ca s-o scrie.
Înfăţişarea stufoasă a lucrării a făcut pc Emi•
nescu să-i aproximeze genul cu „pictura, care
cearcă a imita prin bucăţi de marmoră, de piatră
colorată, de sticlă, sau de lut ars, colorile naturii''
(Conv. lit., 1875, nr. 1) - cu mozaicul; pe alţii
i-a făcut să vorbească de caleidoscop, ceea ce
însemnează absenţa totală a intuiţiei critice; iar
pe N. Iorga (op. cit.) - să. o declare în chip
răscumpărător „o mare simfonie rurală. a u r.ui
Freischiitz 1·omânesc".
Cu toate acestea, popularizarea lui Odobescu
pe fragmente „unitare" din Pseudo n-a încetat să
se producă, faptul fiind o ultimă consecinţă a
împărţirii arhitrarc a operei lui în „ştiinţifică"
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şi „literară".

S-a ajuns, cu alte cuvinte, de dragul
didactice, la un rezultat mortal de
chirurgie în dauna marii unităţi arborescente a
conştiinţei scriitorului care - aşa cume, - vegetaţie luxuriantă şi liberă, niciodată inextricabilă, interzice foarfecele oricărui Le N6tre. De
altfel care este semnificaţia reală a Cap. XII,
pagina aceea de puncte suspensive de la sfîrşit,
„capitolul cel mai plăcut pentru cetitor", decît că
monografia vînătoarei rămîne în desfăşurare ca
şi conştiinţa autorului?*
unităţii

<•Însuşi stilul scrierilor lui, despre care s-a
spus că este în toate felurile, arată a veni tot de
acolo, din lumea vechilor greci. Măsura după
ca.re frazează Odobescu este uriaşă; ea întrece în
orice caz ma.i:ginile respiraţiei noastre, putînd
ocoli, de exemplu, mănăstirea Snagovului:
„Clădiiă cu straturi de cărămidă roşie ce se
alternă măiestreşte cu aşternuturi de un moloz
ţapăn şi gălbui, care imită destul de bine piatra
calcară, ea prezintă deasupra cornişei ce e formată de un briu de cărămizi cu unghiuri ieşite
şi scobite o învelitoare de şindrilă cam putredă,
peste care se înalţă două turle poligonale, aşezate
nna în dosul alteia, în sensul lungimii templului",
Aşa scrie el mai peste tot, după o măsură care
extenuează plămînii de azi, dar poate nu şi pe
cei de altădată.
Dar mecanica internă a stilului odobcscan,
în afară de lărgimea aparentă, este chiar mecanica tropilor homerici. Astfel despre cel care ar
compune o carte despre vînătoare în felul lui
Laocoan de Lessing, Odobescu scrie: ,.Acela ar
face să răsune fanfara triumfală a vînătoarelor
feodale, reamintind prozaicului nostru ScCol,
imagine poetice din timpul de cavalerească
cortezie, din acei timpi de vesele:: şi elegante petreceri, cînd nobilul castelan, subt ochii dalbei
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regine a cugetelor sale, se pornea călare pe falnicu-i armăsar, ca să vîneze, cu sprintena şi
tumultoasa lui haită de arcaşi, de slujitori, de
dulăi şi de ogari, cerbul şi mistreţul de prin
codri, sau ca să doboare, pe sub nouri, cocorii,
repezind asupră-le agerii săi şoimi, legaţi de
oblîncnl şelei". O mişcare identicll, părînd a se
alimenta din ea însăşi, lărgeşte cel de al doilea
termen al tropilor homerici pînă la a-l preschimba,
cum sînt cazurile ce urmează, în adevărate
spectacole de sine stătătoare: Pandaros troianul,
ca să tragă în danai,
Grabnic ia netedul arc din coarnele unui sălbatic
ce însuşi cîndva de la pîndă,
Clnd a ieşit de sub peşteră, -n piept îl chiti cu
Şi săltăreţ că.prior

săgeata;

Ţapul

de moarte lovit, pe spate căzu de pe stîncă
Coarnele lui răsărite din creştet de paisprezece
palme
Meşterul le meşteri şi cu şart le-mbină amîndouă
Şi şlefuindu-le bine, le puse-o verigă de aur.
Pandaros arcul acesta-I pleacă la pămînt şi-l
întinse.
Iar Tidid Diomede

Pe cîmpie s-avîntă ca rîul sporit de puhoaie,
Care tot curge sălbatic, potoape ~i rupe zăgazuri:
Nici ale podului tari stăvilare nu pot să-l aţie,
Nici să-l împiedice garduri pe luncile
bine-nverzite,
Cînd se porneşte năpraznic în urma furtunii din
slavi,
Vezi după asta culcat-o grămadă de mîndre
ogoare1 •
Felul acesta, căruia să-i spunem rapsodic, al
frazei de a porni dintr-un singur cuvînt, pentru
a se dezvolta alături de firul narativ, izvorînd
1

Trad. G. Mumu.
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din ea însăşi, este atît ca măsură re,pirativă,
cît şi ca mişcare internă, tipul stilistic al lui
Odobescu.
Dacă nu ne-am teme de exagerat ic, un astfel
de scris nu puka ieşi, dccît din atmosfera din
care se rididi. şi intenţia unui Dinocratcs de a
sculpta muntele Athos în chip ele om, care într-o
mină să ţină o cetate, iar în cealaltă - un basin
din care apele, strînsc din rîuri, să cadii în mare;
dar, fără nici o teamă, rn poate afirma că stilul
scriitorului nostru, tăiat mare şi în acelaşi timp
lucrat în amănunt, vine din vremea acelei dispărute Mincrve uriaşe, de aur şi fildeş, căreia
pe scut i se sculptase o luptă de amazoane, pe
partea dinăuntrul scutului - bătălia zeilor cu
titanii, iar pe tălpi - aceea a centaurilor cu
lupiţii.

Odobescu exprima antic, fiindcă fumlamcntal
orice după chipul antic. Şi despre această
modalitate a simţirii sale, eseul asupra Te.m11i·11ltti ..• ca şi acela asupra Istoriei arheologiei fac
mărturie deplină. Poate nici un alt scriitor român
nu şi-a mauifcstat, ca orientare conştient{t a
vieţii, mai stăruitoare aspiraţii la bi11,; şi la
frzemos. Nu însă un tratat de filosofie ca al lui
Victor Cousin îi dase această orientare, ci însăşi
structura sa antică, ajutată să se realizeze de
intuiţie arheologică. În literatura elină, în statui,
în picturi, în mozaicuri ca şi în traiul acelei
lumi dispărute, a cărei resuscitare integrală era
după el menirea arheologici, descifrase acelaşi
„to kalon k'agathon", pe care putea să şi-l
imprime emblematic, fiind şi al întregii sale
fiinţe fizice şi morale. Simţul dreptei măsuri e
totdeauna la el cauza umorului, cu care cenzurînd
pe atiţia, se cenzurează mai cu seamă pc sine;
iar autoironia îl încunună cu stăpînirea de el
însuşi, care - în scrisoarea către Anghel Deme•
simţea
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triescu, înainte de a se sinucide, - va deveni
de-a dreptul socratică,
Şi cînd, printre judecăţi literare, citim în
N. Iorga ( Ist. lit. roin., 1934), oarecare amintiri
despre „un nobil şi foarte elegant domn", şi cînd
cetim ceea cc .:ft.1 scris acei care, ca Tzigara-Samurcaş (A. Od., 1935), l-au văzut mai de aproape:
„De o eleganţă firească, încins în veşnica-i
redingotă neagră, trupul său înalt şi voinic
purta pc umerii cei largi un cap clasic prin desă
vîrşita armonie a trăsăturilor viguroase de tip
praxitelic'~. - cu ceea ce am putut arăta din ce
este al structurii sale de antică spiritualitate,
nimic nu ne mai opreşte a-l vedea ca elin care
îşi petrece una din existenţele ulterioare în
secolul al XIX-lea românesc. Căci Odobescu a
fost fără îndoială unul din acei oameni armonioşi care-şi cultivau trupul în gymnazii şi
spiritul - la învăţătura unui Platon.>>
Vladimir Sti-eimt, Al, I. Odobescu,în vol. Clasicii noştri. <Bucureşti>,
<•Casa şcoalelor •>, 1943, p. 7 -30,
(Vezi acelaşi studiu în vol. Clasicii
11oştri, <Bucureşti>, Editura Tineretului, <colecţia> ,Lyceumo,<nr>
55, pag. 7-2S.)
<• .. • Pseudold-negketicos esic, în opera lui Odobescu, platoul la ca1·e duc toate cărările scrisului
său, care domină întreaga lui operă şi în care se
intîlnesc, ca într-un recipient fermecat, toate
virtuţile literatului, < ... >, Pseudokineglteticos
reprezintă în literatura noastră unul din momentele ci festive, de o prospeţime şi de o posteritate
inepuizabilă şi care a izbutit să-şi creeze nu
numai propria lui literatură, dar chiar şi o tra~

diţie,

<·

'·

. >

Sumă a preferinţelor de toi<leauna, culturale.ştiinţifice şi chiar intime, Psemlor.ineg!Jeticos e
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mai cu seamă o sumă prin timbrul expresiei particulare, acelaşi în toată opera lui Odobescu,
însă mai scînteietor ca oriunde în această lucrare,
de un caracter mai liber, mai amabil, mai autobiografic şi care, alături de corespondenţa lui
- una din cele mai patetice, - poate fi socotită
drept cea mai întinsă a lui confesiune. Nicăieri
stilul lui Odobescu, acel stil elegant, armonios,
bogat în ritmuri bine cumpănite, şi despre
care s-au spus şi scris atîtea justificate laude,
nu este mai fluid, mai descorsetat, mai puţin
academic, prin tot acel zîmbet, care îl străbate,
prin toate acele ironii care îl spumează, prin
tot acel manierism şi toată acea preţiozitate de
cărturar şi de linguist, căruia îi sunt deopotrivă.
de dragi şi neologismul şi verbul arhaic.»
Perpessicius, Pseitdokinegheticos,
în Jurnal de lector, completat cu
Eminesciana. <Bucure~ti >, <<Casa
Şcoalelon, f. a., pag, 135 şi 141.
<,Locul ocupat de Alexandru Odobescu în
literatura română nu e tocmai uşor de definit.
Considerat multă vreme ca un diletant al scrisului, Odobescu atît prin atitudinea aristocratică
şi voit rezervată a întregei sale producţii, cit şi
din cauza unei multiple şi concomitente activităţi în domeniile cele mai variate: arheologie,
filologie modernă şi clasică, folclor, critică artistică. şi literară, istorie politică,
literară şi
culturală, pedagogie şi cite altele - a încurcat
vădit o critică insuficient pregătită să-l urmeze
pe atîtea tărîmuri, ce se exclud de obicei la un
acelaş autor. Astfel i s-a criticat opera ştiinţifică
făcîndu-i o vină tocmai din farmecul ei literar,
precum s-a <:ont-estat valoarea de nuvelă literară
a scenelor sale istorice, tocmai din pricina
solidei documentări ce le stă la temelie. Pus
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astfel la index de către oamenii de ştiinţă ca
suspect de literatură, şi invers, de către literaţi
ca molipsit de prea multă erudiţie - au trebuit
să treacă ani de zile pînă ce Odobescu să ne apară
în adevărata sa lumină: un mare clasic al scrisului românesc, un îndrăgostit pătimaş al frumosului în natură ca şi în artă, un artist fără
seamăn al graiului strămoşesc. Această centrare
a tuturor preocupărilor sale în jurul fenomenului
estetic, această căutare pasionată a frumosului
pretutindeni unde mintea lui ascuţită şi sufletul
său cald şi înţelegător le putea găsi: într-un
hîrb de vas preistoric, într-o bucată de marmură
antică, într-o pînză a Renaşterii - ca şi în
soarele apus pe Bărăgan, în cuvîntul dezgropat
din cronici, in basmul cules prin munţii Buzău
lui din gura vînătorului bisocean - această
realitate psihologică dă un înţeles adînc operei
Jui Odobescu, imprumutînd vieţei şi scrisului
său acel stil unic de care se leagă şi se va lega
şi în viitor faima lui literară, cel puţin atît
timp cit va dăinui o limbă românească şi
o ureche s-o audă.
în opera atît de felurită a lui Odobescu, motivul literar şi cel ştiinţific nu se disociază
niciodată complet - aşa că, de fapt, trecem prin
gradaţii aproape nevăzute dintr-un domen la
altul, chiar în aceeaş bucată, cum se întîmplă
adeseori nu numai în clasica pildă din PseudoKinigheticos (.,Mincinoasa carte de vînătoare");
dar şi în„Scene istorice din cronicele româneşti"
cum îşi intitulează cu tîlc Odobescu cele două
nuvele: Mihnea Vodri cel Rău şi Doamna Ckiajna.
Aceasta din urmă ne înfăţiş::!ază un dublu şi
interesant proces de creaţie: pe de o parte, o
poveste imaginară, dusă după cele mai obişnuite
reţete ale genului nuvelei istorice, aşa cum au
înţeles-o romanticii francezi (Alfred de Vigny;
Victor Hugo, Pr. Merimee) şi mai ales precursorul
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şi

modelul lor eng!ez, '\Valter Scott: aki iubirea
lui Ancuţa şi a lui Radu. Pc ele alta, slujind
numai de decor şi de atmosferă, dar intercalîn•
du-se, ca acţiune povestită ~i obiectivă, în şirul
celei trăite subiectiv a eroilor: o serie de fapte
reale, luate din cronicele şi mărturiile timpului.se grupează în jurul caracterului viril şi crud al
Chiajnei şi al dramaticului ei destin. Aceste
două elemente, oarecum disparate, cel romanţat
şi cel istoric, nu sunt tratate la fel. Unul, după
prototipul imitat (Walter Scott: The Bride o/
Lammermor, .,Logodnica din Lammermor"), e
tratat romantic, celalt, în schimb, în mod realist
în felul cronicelor C') l-au obîrşit. Odobescu însi:'t
le adaogă un al treilea element, cel mai preţios
pentru noi şi singur în stare să le închege unitar:
puterea de o rară plasticitate în evocare a unei
proze literare fără pereche. Sub pana lui cumpă•
nită, în legănarea trainică a frazei, îndrăzneaţă
totuşi în alegerea cuvintelor expresive, în culegerea lor din tainiţele însăşi ale sufletelor
noastre, oameni şi locuri trăiesc din nou şi
vremurile moarte învie.
Aici, şi nu în sărăcia sentimentală a fabulaţiei
romantice, aici, şi nu în redarea uscată a faptelor
din letopiseţi, stă valoarea adevărată a n•1velei
lui Odobescu. Meşteşugul acesta neîntrecut de
prozator nu e nici romantic, nici realist - cu
toată influenţa lui Walter Scott sau a cronica~
rilor noştri vechi, citaţi cu dărnicie în jo3ul
paginilor de către autor. Acest stil e clasic.:
fiindcă e personal lui Odobescu, fiindcă izvoreşte
din adîncul cel mai autentic al sufletului său,
fiindcă e însăşi expresia senină şi armonioasă a
geniului nostru românesc. Odobescu n-a avut
nevoie să-l ia cu împrumut nici din ceţurile
lacurilor şi castelelor scoţiene, nici din negurile
vremilor trecute - l-a găsit în ţara şi în vremea
sa. Desigur nu în lumea semidoctă a mahalalei,

..
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ironizată

mai tîrziu de Caragiale, sau în ştiinţa
a celor pe care i-a ridiculizat el însuşi în al său Pra11diz, Ac(J(lemicie,
c: le-a cules în comoara reală a b:ismelor şi a
poeziei populare, în marele tezaur al graiului
anonim şi neaoş. Să nu uităm că Ouobescu ne-a
dat în Pseiedo-Kiniglleticos, împreună cu Făt
Frmnos din lacrimă a lui Eminescu, cel mai
artistic basm românesc: basmul BisoceanuliiiJ
să ne amintim că Odobescu cunoştea ca nimeni
altul poezia noastră populară; că el de pildă
chiar în Doamna Chiajna (cap. IV) introduce,
vorbind de caii rădvanului domnesc, distinc•
ţiunea revelatoare luată din baladele populare
publicate do V. Alecsandri, de balzmeţi (cai de
Bugcac) pătriirei şi cincărei (adică de patru şi de
cinci ani); că a prefaţat între altele cartea lui
G. Dem. Teodorescu şi basmele lui P. Ispirescu.
Acestei cunoştinţe aprofundate a posibilită
ţilor sintactice şi lexicale de creare şi de îmbogăţire a graiului literar prin aporturi luate
poeziei şi basmului din popor, Odobescu le
adăoga şi vastele sale studii din literaturile
clasice vechi, din care a tradus cu rară fericire
(din Iuliu Caesar, din Herondas, din Herodot)
tocmai tn acest scop. Cu o intuiţie literară sigură
şi cu un instinct adînc, el a înţeles mai bine ca
alţii adevăratele izvoare ale prozei clasice pe
care o dorea: fondul autohton popular, păstrînd
întreaga bogăţie a pămintului şi a trecutului
nostru; aportul culturii greco-latine, fără pedan•
terie exagerată şi purism cu orice preţ.
În acest armonios echilibru al stilului mai
mult decît în desfăşurarea, fatal hibridă, a unei
acţiuni lipsită de unitate de inspiraţie, se află.
valoarea literară a nuvelelor istorice ale lui
Alexandru Odobescu.
incîlcită şi pretenţioasă
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Autorul ne-a mărturisit în Prefaţa sa de la
1860 <vezi, în volumul I al acestei ediţii,
p. 103> că, scriind Scenele istorice.el a avut drept
model pe Alexandru Lăpuşneanu a lui C.Negruzzi.
Dacă Odobescu n-a reuşit să egaleze ca putere şi
concentrare de acţiune, ca relief şi pregnanţă
a caracterului principal, capodopera prozatorului moldovan - el ne-a dat în schimb, într-o
limbă artistic superioară, o evocare mai bogată,
mai sugestivă. ca atmosferă, coloare locală;
moravuri şi obiceiuri, al aceluiaş secol al XVI-iea.
românesc.
De fapt Doamna Chiajna e o replică, în trufie
ca şi în cruzime, în îndrăzneală ca şi în bărbăţie.
a fiorosului Lăpuşneanu. Chiar moartea ei, aşa
cum ne-o înfăţişează Odobescu, în afară dP
realităţile pur istorice, ci numai în marginile
celor posibile, nu face decit să întărească para•
lelismul voit cu dramatica şi reala sugrumare a
eroului lui Negruzzi. Dar am fi nedrepţi să prelungim comparaţia. Desăvirşirea lui Odobescu
trebuie căutată aiurea decit în Doamna Chiajna,
operă de tinereţe scrisă cu o surprinzătoare
măestrie la virsta numai de 26 ani. Ea se revarsă
cu o perfecţie incomparabilă, de fond şi de formă,
în opera lui de maturitate, în Psewlo-kiniglletiros,
capodopera literară a lui Odobescu, căci numai
aici caleidoscopul unei inspiraţii capricioase îşi
găseşte subiectul şi stilul potrivit.•
Ion Pillat, SHuaţia literară a lui
Odobescu, <prefaţă la ediţia>
AI. I. Odobescu, Doamna Chiaina.
Ediţie îngrijită de Ion Pillat. Bucureşti, Editura tCartea româneascăt,
f.a., <colecţia> <•Pagini alese~,
Serie nouă, nr. 36, pag. 3-7.
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<Cîteva ore la Snagov e un studiu arheologic
tipic pentru felul în care Cdobescu concepea
acest soi de studii, o reînviere a unor fragmente
din istoria artelor şi istoria propriu-zisă românească, cu prilejul cercetării mănăstirii Snagov.
1

< .................................. >
Ce e caracteristic în Cîteva ore la Snagov i'
Mai întii tonu, cald de criuserie care îngăduie
scriitorului trecerea foarte uşoară de la un registru
)a altul, de la o tonalitate la alta, de la ştiinţă
la anecdotă, de la document la reţetă culinară.
Apoi aparenta lipsă de legătură între elementele
constitutive ale lucrării, care are însă în realitate
un plan foarte strict de expunere, în ciuda parantezelor de agrement. În sfirş"it, varietatea enormă
a cunoştinţelor scriitorului: artă, istorie, literatuni., modă, gastronomie, anecdotică, de cele
mai multe ori de sorginte populară.•
Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Pre!a ediţia: A. I. Odobescu, Scene
istorice, Cîteva ore la Snagou, Pseudocynegeticos. <Antologie, text stabilit, note şi glosar de G. Pienescu. >
<Bucureşti>, Editura pentru literatură,
<colecţia>
<,Biblioteca
pentru toţi&, <nr. 91>, 1961,
pag. XVIII şi XX.
faţă

•Contribuţia lui Alexandru OdoheRcn la dezvoltarea culturii româneşti este nna dintre cele
mai originale şi ea s-a manifestat în d irccţii
multiple. Continuator, în bună parte, al tradiţiei umaniste şi patriotice a literaturii paşop
tiste, el a manifestat tot timpul o mare preţnire
pentru istoria ţării, pentru ctitorii înaintaţi ai
culturii naţionale, pentru folclor, a luptat pentru
apărarea limbii, împotriva denaturărilor etimo·
logiste, pentru emanciparea, culturală şi politică
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a poporului său şi a nutrit convingerea că arta
trebuie să exprime năzuinţele înalte ale societăţii şi poporului, cărora iirtistul Ic aparţine.
Aceste coorrlon;ite ale activităţii sale scriitoriceşti sînt sprijinite pe o cultură literară şi artistică întins,i şi temeinică, superioară celei a
înaintaşilor săi, ceea cc va imprima cu timpul un
rafinament vădit, în sensul hun al cuvîntului,
concepţiei şi artei sale. Îndeosebi studierea
îndeaproape şi preţuirea literaturii clasice grecolatine îi vor rorma şi stimn la preocuparea pentru
stilu I îngrijit (fraza uşor convenţională, cu perioade largi, minu(jna şi savant construită, cu
expresia în genere studiată).
În domeniul prozei artistice, Odobescu a dat
două bune evocări istorice, mai puţin echilibrate
din punct de vedere al construcţiei de ansamblu
dccit nuvela lui Negruzzi, dar evidenţiind un
talent puţin ebişnuit în rlescrierea cadrului
epocii, în minuirea limbii. Prin Pse11do-l(y11egltetikos, scriitorul creează eseul în cultura
română., modalitatea cea mai frecventă şi, se
JJarc, cea mai propice manifestării talentului
scriitoricesc al lui Odobescu. Opera valorifică
deopotrivă cultura întinsă a autorului, vizînd
toate domeniile artei, capacitatea de sinteză şi
analiză., talentul de povestitor şi de pictor
peisagist, ca şi ele făurar, neobişnuit pînă, atunci;
al limbii.
Numeroasele stmiii clespre monumente de
limbă veche, despre cărturari şi scriitori români,
despre poezia şi arta populară sînt exemple de
erudiţie, de fineţe, spirit analitic pătrunzător
şi patriotism. Ele deschid de fapt drumul cercetrLrilor competente şi temeinice în această
direcţie.

Dacă arl;"rngăm la toate acestea contribuţiile
sale ca istoric savant, autor a numeroase lucrări
valoroaso şi creator al arheologiei modeme
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româneşti,

ca şi meritele sale ca om de teatm;
pedagog, publicist, avem deja schiţate dimensiunile personalităţii sale de eminent cărturar
şi artist.~

D.

Păcurariu,

A. I. Odobescit
Editura Tineretului,
< 1966>, pag. 108-109.
<Bucureşti>,

«Eugen Lovinescu spunea despre un anumit
fel de poezie că „firida cărţilor de citire o
aşteaptă". O soartă asemănătoare, însă nedreaptă,
a avut-o Odobescu cu opera sa Pseudo-Rincght!tik,Js, care nu poate fi înţeleasă <le elevi şi nici
măcar ele toţi profesorii şi care s-a banalizat
înainte de a fi pricepută cum trebuie. Cercetă
torii au căzut de acord că opera e greu de încadrat
undeva. Reprezintă un fenomen unic după unii.
Un eseu, după alţii - primul din literatum
romfmă. Un antieseu etc.
Pnblicînd Falsul tratat în 1874, Odobescu
iniţia, de fapt, la noi un curent literar. E vorba
de di;;agaţionism - denumire la fel de precisă
şi ele imprecisă ca şi celelalte: simbolism, scmi'tnătorism, poporanism. Divagaţionisruu 1, lle la
a divaga, a te abate de la drum, ar putea să.
însemne o literatură de abateri de Ia fornrnJ,,Jc
obişnuite, ele la logica obişnuitrt, <le la cuvintele
de rigoare. E aventura spiritului bogat, in,;tabil,
alunecos şi neliniştit care pentru a travcn;a o
pădure, să ziccm,în loc s-o ia pc potecii. mcr~e
simultan pe toate potecile posibile; pc toaltt
pădurea. llîntuie pretutindeni şi nu se fixeazii
nid'Licri, totul e demn de atenţie, nimic nu te
poate reţine. O ghindă care pică sun;L ca o armă
de foc, asta te duce cu gîmlul la r:tzboiul Troici,
şi prin ricoşeu, la lupte de guerilă din propriul
cămin. Erou divagaţionist ar fi Ulise cu întoar-
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cerea lui cotită şi amînată preţ de zece ani.
Penelopa, în aşteptarea ei, n-a fost capabilă de
nici o abatere, ea ştia una şi bună: trebuie să
aştepte. Femeile n-au spirit disociativ.
Cu o carte de vînătoare în m înă, Ocl.obescu, la
40 de ani, după ce luase notiţe ca un şcolar prin
capitalele Europei şi ajunsese învăţat în mai
multe domenii, se simte fulgerat de conexiunea
lumii. Prin cătarea unei puşti ruginite, constată
cu surprindere că tot ce zboară se mănîncă. Dar
poate să nici nu se mănînce, ci să cînte, ci să
fie pictat şi sculptat. Poate, la urma urmei,
să fie şi mîncat, dar de greci, dar de romani şi
apoi să se piardă în negura vremurilor, cinel să
căscăm şi noi gura să mai înfulecăm ceva. Astfel
cătarea puştei devine lupă, totul se mişcă, totul
c vînătoa:-e.
Secretul acestei priviri cuprinzătoare ii constituie erudiţia rară, dar şi temperamentul contemplativ. Nu spunem o noutate afirmînd că
Odobescu, dincolo de aristocraţia lui afişată, a
fost un timid. Nenorocirea lui ca savant e c-a
ştiut să scrie. Dacă a.r fi expus imposihil şi
încîlcit, ideile din Cîteva ore la Snagov, l'seudoKinegetikos sau Tezaunel de la Pietroasa, ar fi
rămas în cultura noastră savantul de renume
mondial, ne„tiut de nimeni, bineînţeles, ca
atîţia alţii, dar stimat şi iubit. Însă aşa, cu daru I
lui formidabil de a convorbi, a trecut la literaţi,
care I-au suspectat de savantlic.
Explozia continuă e epuizantă. Întreaga operă
a lui Urmuz făcută sul, se poate ascunde în
minerul unui baston, ca sămînţa viermilor de
mătase şi trimite în lună, clandestin. Odobescu
însuşi îşi lasă lucrarea n<lterminată, ultimul
capitol, al XII-iea, fiind format din şiruri de
puncte. Cine mai ştie astăzi să citească printre
rinduri de puncte-puncte? Autorul încearcă să-şi
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definească

opera ca o confuzie continuă: .,Confusio summa sequetur" - toate confuziile se
înlănţuie. Critica a fost derutată, văzînd în asta
.,distrugerea sistematică a oricărui sistem".
Dar tocmai acesta e sistemul lui Odobescu!
Dacă ar fi lucrat după regulile vechi, după
canoane, ce s-ar fi întîmplat? Şi apoi, se poate
totuşi vorbi de stringenţa clasică a lucrării. Aici
e paradoxul - digresiunea odată descoperită,
inventată, se prezintă cu legile ei interne care
cîteodată chiar sînt perceptibile logicei comune.
Octobcscu îşi rezuma astfel capitolul V: .,lată-ne
acum şi în Roma I - Mai mare ruşine pentru
cotcogcamite împărat ! - Sculptura istorică pc
Arcul de Triumf al lui Traian. - Platon şi
Xenofon ne poftesc la vînătoare. - Tren de
plăcere prin epoca glaciară. - Faraoni vînă
fori. - Păcat că Guilom Teii vorbea nemţeşte I
- De Ia capra-neagră la iubită şi viceversa.
- Poemă cîmpulungeană." Incoerenţa e formală
pentru că, în fond, întregul capitol se referă la
sfera artelor vînătoreşti din antichitate şi pînă
încoace.
Pseudo-J(ineghetikos e o operă de scuze continui.
Singura cred din literatura noastră care ne roagă
s-o iertăm pentru imperfecţiune. (Toate celelalte
sînt perfecte!) Autorul se dezvinovăţeşte mereu
pentru pălăvrăgsală şi nepricepere. Un arsenal
întreg de formule de politeţe îi stă la îndernînă.
„Dacă cumva acum te simţi cam obosit de lunga
digresiune zoologico-filologică prin care am
răzbunat de nepăsarea ta pe sturzi, pe cocoşari
şi pe grauri, apoi tot mai iartă-mă să adaog
dou~i-trei cuvinte în materii analoage, adică
să-ţi fac cîteva întrebări, şi apoi, zău, vă dau
pace şi ţie şi neamului păsăresc." Promisiune de
care, bineînţeles, nu se ţine, pentru că-i vine pe

293
https://biblioteca-digitala.ro

limbă

altceva, e li,at n, vorba şi dintr-una-ntr-alta ... continuă. Există, în fond, o voluptate a
ideilor divergente, uu spirit scormonitor care se
maschează mereu prin poante, sarcasme, ironii,
Opera mai-mai să fie considcrati"t o glumă, iar
autorul să fie trecut la umorişti I l\lubilul acestei
literaturi constă într-o încordare a minţii, a.tît
de marc încît pare destindere. Planurile se
apropie şi se întrcpătruml. Estetica ei: refuzul
de a cornu nica savant, care merge pină. acolo,
incit lucrurile cele mai grele sînt spuse banal,
ca viaţa şi ca moartea. Cartea apoi e o polemică
mereu deschisă. Sac cu citate, culegem şi noi
unul, aparţinînd lui Eliade, care anticipa în
sens divagaţionist o definiţie a filozofici . .,Pentru
mine, domnule iilosof, simţirea e un fluid individual, care redus la cca mai simplă expresie,
printr-o impulsie comunicativă şi făcînd prin
hipotenuză o tangentă prin Hbrcle simţitive,
străbate prin toate liniile paralele ce se unesc
din natura lor într-un punt, ~j prin simţibilitate
produc toate sensaţiunilc, toate simţimintelc
sentimcntal~mului celor cinci simţiri cc simţualmente funcţionă prin cele cinci simţuri şi
cad toate în sintesa perpendicularei spre a se
manifesta spiritului uman printr-o fosforescenţ.ă
supranaturală a intelectului simţitor." Sintem
deja în plin Urm uz I Odobescu va reţine doar
latura ironico-parodică a frazei. Contopirea cu
lumea, extazu I în faţa operelor naturii şi ale
omului - există şi o astfel de atitudine în
Pse,u!o-{{ineghetilws, ou încape vorbă. Un val
de duioşie, mai înalt uneori decît ierburile din
lllr;igi.!n, se revarsă peste pagini. Îi vine să
mingi ic pc aripi graurii care ciugu lese şi se plimbă
ca vodă prin lobodă pc spinarea !Joilor, grauri
care (divagaţie cruditii.): in limba lui Dante se
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numesc stomei, iar la Pliniu şi Jlfartial sturni.
li vine să se ridice în vîrful picioarelor şi să.
pupe ciocîrlia pc bot, iu momentul cind c ea
mai ameţită şi i se parc că totul c frumos pe
lume. Sau să plîngă cu „amărîta turturică.", pe
urmele bardului bătrin. O înţelegere, o omenie,
o stare de beţie ondulatorie, îngreuiază pleoapele prozatorului. Dar la urma urmei e amar,
foarte amar zaţul frumoaselor excursii în lumea
plantelor, animalelor şi păsărilor, aievea sau
intrate în artă, puse pc pînză, înnămolite în
marmoră, descrise de antici şi înfulecate de
moderni. Orice plecare oriunde, orice vînătoare
cit de fantastică nu te poate împăca cu tine
însuţi - iar glumele, cărţile, citatele, lumea
- sînt doar mici digresiuni la un neastîmpăr
tot mai copleşitor. Ieşind de sub coviltirul
căruţei tămădăianului care l-a hurducat prin ani
frumoşi, falsul vînător e apucat brusc de-o criză
de scîrbă. Cărţile acelea scrise în greceşte, latineşte, nemţeşte, sau oricum - legate în piele,
ediţii rare, ccasloa,·e descoperite prin poduri şi
citite Ia lumina stelelor - mai dă-le dracului I
Sculpturile ciunte, oloagc, cîrne, superbe, rJ.mase
din antichitate, tablourile, gravurile în api'ttarc, cele trei capodopere ale artei ,·în;'itorc,;;ti:
Diana cit ciuta, Diana de Poleier,: a !ni Jean
Goujon şi Fîniitoal'ea Sfîntul1ti I/ubc·rt a lui
Diirer - mai d,1-le dracului ! Amice, îţi mulţ:umcsc pentru ceasurile <le meditaţie, pentru
aburul contemplaţiei, dar să nu te văd în ochi.
Nu vrcu să mai văd pc nimeni, nimic 1
Asta să fi vrut sâ spună şirurile de puncte
din ultimul capito11 Oricum, autorul cuprins
de nişte dureri îngrozitoare de suflet ia o doză
mare de morfină. Am crezut o clipă că Odobescu
s-ar fi împuşcat, că, la atîţia ani după agera lui
aventură, acea „rugină de puşcă", uitată în pod,
să fi rrlsunat deodată, fiicînd o victimă aievea.
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Ea a răsunat, oricum în sufletu-i ochit de sus,
din cine ştie ce sferă perfectă. ,.Aport I" - o fi
strigat marele vînător arătîndu-1 cu degetul, şi
mii de cîini de rasă s-or fi repezit de pe tablourile lăudate de el să-i înalţe, pe boturi, viaţa
către stele ... •>
Marin Sorescu, Divagaţionisintel,
în Luceafărnl. <Bucureşti>. an
XI, nr. 31 (327), sîmbă.tă, a august
1968.
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TABEL CRONOLOGIC

1834, iunie, 23: Se naşte la Bucureşti, în casele
părinteşti de la Curtea-Veche, într-o zi de
simbătă la orele 6 dim., Alexandru, fiul lui
Ioan Odobescu şi al Ecaterinei, născută Caracaş.

1844: Toamna, după ce reuşeşte la examenul dat
cu Petrache Poenaru, Alex. Odobescu devine
elev al Colegiului „Sf. Sava".
1848, iunie, 19: In timp ce tatăl participase la
complotul im.potriva guvernului revoluţionar,
Alexandru, purtat pe braţe de mulţime, este
prezent, alături de Catinca Odobescu, la manifestaţia populară din faţa palatului guvernamental ln sprijinul revendicărilor democratice
şi patriotice.
Însufleţit de avîntul mişcării revoluţionare,
tînă.rul Odobescu se simte îndemnat să dej.
glas ardoarei sale patriotice în versurile unei
compoziţii dramatice, avînd ca erou figura
legendară a lui Mihai Viteazul.
1850, iunie: însoţit de mamă şi de sora mai mică,
Maria, pleacă prin Viena la Paris pentru
desăvirşirea studiilor. Devine discipolul lui
Alired Dumesnil, ginerele vestitului istoric
Jules Michelet, prieten al revoluţionarilor
români, exilaţi în capitala Franţei.
1851: Contaminat de ideile progresiste, Al. Odobescu devine un participant activ al cercului
Junimea Română, aflat ideologic sub influenţa
binefăcătoare a lui Bălcescu.
1852, ianuarie: Debutează în Calendarul popula,
editat la Bucureşti de C. A. Rosetti, cu poves-
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tirca istorică Fecioa·ra din Orlcans, nesemnată,
prelucrare după. Jules l\Iichelet.
21 febr. -6 mart.: Dinaintea societăţii Junimea
Rumânti dezvoltă o cuprinzătoare şi informată
cxpuner3 asupra civilizaţiei indiene vechi,
tratînd într-o imagine unitară istoria socială.
şi politică, artele şi literatura, credinţele, obiceiurile şi filozofia.
Aug1est: Călătoreşte la Londra într-oexcursiede
o săptămînă, însoţindu-I pe tatăl său.
185-1: In octombrie, rc\"ine pentru o scurtă
perioadă în ţară.
1855: Adevăratul debut literar se produce în
revista ieşană RomO.nia Literară din 28 mai,
unde Al. I. Odobescu semnează versurile Odă
României. Aceeaşi revistă, condusă de Vasile
Alecsandri, îi publică în trei numere din
septembrie studiul Despre satira latină.
4-5 oct.: In drum spre ţară, revenind definitiv
de la Paris, se opreşte Ia Dresda spre a cerceta
anume Galeriile de Artă.
1856: Petrece în cercul prietenilor şi părtaşilor
de idei, G. Cretzianu, C. Cornescu, Adolf
Cantacuzino, Iancu Bălăceanu, în discuţii
literare şi multe proiecte abandonate din faşă.
1857: La începutul anului este numit şeful
biroului francez la Secretariatul de Stat.
După obiceiul timpului, urcă şi Al. Odobescu
pe scenă ca actor amator într-o comedie franţuzească, după ce mai întii fusese tentat să
scrie el însuşi teatru.
11 augz,s t: Moare Ioan Odobescu.
Octombrie: In Romdnul se publică în mai multe
foiletoane, începînd de marţi 1/13 oct., nuvela
istorică Mihnea-vod,i cel Rătt.
1858, ian.: Polemizează cu C. A. Rosetti in
Român-ul pe chestiuni teatrale.
14 august: Căsătoria lui Al. Odobescu cu Alexandra Prijbeanu, nepoata lui Zoe VăcărescuBagration. Călătorie la Paris.
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1859: Pentru un timp funcţionează ca procuror.
1860: în Revista Carpaţilor din martie începe
publicarea scenei istorice Doamna CMajna.
Peste vară călătorie de studii la mînăstirile
olteneşti.

1861: Cu G. Cretzianu, D. Berindey, P. Iatropol.face să apară în aprilie primul număr al
Revistei Române: ,.Liberi de orice idee preconcepută, dorind numai a propaga, potrivit cu
slabele lor mijloace, luminile şi ştiinţa în ţara
lor, fondatorii Revistei Romr1ne, într-o epohă
de reorganizare ca cea presintă, au simţit
trebuinţa de a deschide un cîmp de activitate
studiilor serioase, de a aduna, pre cit se va.
putea, într-o publicare periodică, rezultatul
lucrărilor literare şi al speculaţiunilor ştiin
ţifice ce pot grăbi progresul naţiunii române".
În toamnă vizitează pentru prima dată localitatea Pietroa»a, unde în urmă cu ani fusese
descoperit vestitul Tezaur, căruia Odobescu
avea să-i consacre un amplu studiu.
1862, febr.: Numit de Alexandru Ioan Cuza în
funcţie de director al Ministerului Cultelor :;i
Instrucţiunei Publice.
Iulie: Participă la sesiunea Astrei la Bra!_-ov.
Sept.: Începe să se publice în Revista Română
romanul lui N. Filimon Ciocoii vec!.i şi 12oi.
1863, mai: Primeşte postul de ministru al Instrucţiei, pe care II va părăsi peste cîteva luni fond
în divergenţă de păreri în problema secularizării

mînăstirilor.

1865, iulie 26: Se na'jtc Ioana, unicul copil

al

lui Odobescu.
În toamnă călătoreşte la Paris trimis spre a
prcgiiti pa.rticiparca României la Expoziţia.
universală din 1867.
1867: Pavilionul amenajat sub îndrumarea lui
Odobescu obţine un frnmos succes de public.
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în schimb, scriitorul va avea nesfîrşite în•
de ordin financiar.
1868: Petrece citva timp la Petersburg, de unde
se reîntoarce în ţară după mai mult de un an
de absenţă.
1869, august: Împreună cu V. A. Urechia este
delegat la Congresul de antropologie şi arheo•
logie preistorică de la Copenhaga, unde va
susţine comunicarea Antichităţile preistorice
din Romdnia.
1870, aprilie: Însoţit de C. Cornescu pleacă în
' Grecia pentru explorări de interes ştiinţific
la mînăstirile de la Athos.
Septembrie, 70: La propunerea lui Al. Papiu
Ilarian este ales membru al Academiei.
Octombrie: Excursie ştiinţifică în Italia cu mo•
mente de mare euforie în faţa monumentelor
şi prin muzeele din Milano, Bologna, Ravenna,
Florenţa, Roma.
1871: Intensă activitate în sinul Academiei,
mai ales în direcţia combaterii exagerărilor
latinizante ale dicţionarului Massim - Laurian. - Cu acest prilej redactează celebrul
Prandium academic, şarjă lirică fără maliţie.
1872: Colaborare la Columna ltti Traian a lui
ll. P. Hasdeu.
1873, ianuarie 18: Vorbeşte la Ateneul Român
despre Tezaurul de la Pietroasa.
Februarie 15: în Columna lui Traian semnează
pamfletul Fu,nmri arheologice din lulele preistorice la adresa lui C. Bolliac.
Decembrie 9: Este desemnat membru corespondent al Institutului arheologic din Roma.
Diploma înmînată lui Odobescu poartă semnă•
tura savanţilor Lepsius şi Mommsen.
1874: Numit director al Teatrului Naţional din
Bucureşti în vederea restaurării şi modernizării acestuia.
lttnie: lşi sărbătoreşte aniversarea a 40 de ani
prin apariţia uneia dintre lucrările sale funda•
mentale: Pseudokineghe tikos.
curcături
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August: În cadrul sesiunii anuale academice este
ales vicepreşedinte al secţiei de istorie şi
arheologie.
Octombrie 22: lşi inaugurează prelegerile de
arheologie la Universitate.
1875: Absorbit total de răspunderile directoratului teatral, pentru care în toamnă face şi un
voiaj la Paris.
1876, iulie: înlocuit la direcţia Teatrului prin
C. Cornescu, se d~ică activităţii jurnalistice
la Românul lui C. A. Rosetti.
1877: Participă activ in Românul la campania
de presă pentru o atitudine demnă naţională
faţă de puterea otomană şi exaltă sentimentul
suveranităţii şi independenţei: .,Progresul e
legea- conducătoare a naţiunilor, şi celei
române, pornită pe calea lui, nu-i este iertat
a sta mult pe loc, cînd ca puiul de vultur î~i
simpte pene crescute la aripi". Cîteva zile
numai înaintea proclamării Independenţei
tălmăcea astfel comandamentele clipei: .,Piar.l
acum dintre noi inimile codace ! Să lăsăm i 11
lături potecile piezişe şi, călcînd drept înain•.e
către ţelul spre <:are am înaintat treptat în
curs de douăzeci de ani, să nu mai pregetăm
azi, cînd totul ne imboldeşte a afirma cu vorba
şi cu fapta că voim şi putem să fim un stat
independent .. ,"
Septembrie: I se deoernează marele premiu academic pentru Istoria fU'heologiei, recent tipă.
rită.

Se ocupă de editarea scrierilor lui Bălcescu.

1878, februam 14: În cadrul conferinţelor Ate.

neului vorbeşte despre Moţii şi Curcanii.
1879: în urma unor neînţelegeri publice ~e
expatriază volnntar, mai întîi în Elveţia,
unde nu izbuteşte să se aclimatizeze, apoi în
Franţa, unde avea să-l urmeze şi familia.
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1881, octombrie: Numit secretar de legaţie 1:
Paris.
1882: Viaţă antrenantă în mediul diplomatic
Se ocupa cu strîngerea ele documente istorict
din arhivele franceze şi cu pregătirea studiu lu;
Tezaurul de la Pietroasa.
1885, ma1-tie: lşi dă demisia <lin diplomaţie
pentru a se dedica lucrului la Tezaur. Grea
situaţie materială din pricina lipsei subvcr.ţiilor din ţară, Se înrăutăţeşte şi starea sănă
tăţii sale.
188(}, noiembrie 28: După lungi suferinţi, Catinca
Odobescu se stinge din viaţă.
1887: Revine în ţară pentru sesiunea Academici
şi în speranţa de a obţine fondurile necesare
rămînerii mai departe la Paris, dar demersurile vor dura mai bine de un an.
în ruigust ii pierde pe bunul prieten din tine_
reţe, poetul George Cretzianu, ale cărui merite
le evocă cu pathos.
Colaborează. la ziarul Epoca.
1889: Iu fine, după ani de muncă şi de privaţiuni, apare în condiţii grafice excepţionale
Tezaurul de la Pietroasa.
ln toamnă acceptă să predea cursuri Ia liceul
particular condus de Anghel Dcmetriescu
modalitate de oarecare reconfortare financiară.

1891, octombrie: Preia conducerea Şcolii Normale Superioare.
1892, martie: Conferenţiază la Ateneu, în polemică cu Hasdeu, despre Utt leac ·împotriva
&opilăriei noastre.
7894, iulie: Extenuat, îşi caută odihna într-o
scurtă vacanţă în nordul Tr:msilv.i.niei.
ln decembrie se şi vede nevoit să renunţe la
directoratul Şcolii Normale care îi da prea
multe griji.
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1895:

Sănătatea

materială

din cc in ce mai precară,

împovărătoare,

situaţia

insatisfacţiile

ele
personal îl duc intr-o stare de
prăbuşire lăuntdcă. fără ieşire, căreia îi va
puno capăt dramatic, rcnunţînd la viaţă în
ziua de 10 noiembrie.
La 12 noiembrie era condus pe ultimul drum
de o mulţime de cărturari, profesori, foşti
elevi, profund îndureraţi de prematura dispariţie. În faţa mormîntului deschis de la
Hellu, I. Iouescu·Giou tălmăcea sentimentele
tuturor, spunînd: ,,Mi-ar trebui grai românesc
mai dulce ca fagurul de miere, mai răsunf'ttor
ca buciumul de primejdie din vremurile de
nenorocire ale strămoşilor noştri, mi.ar trebui;
o, invăţătorule neasemuit de iubit al tin~rimei române, graiul tău, ca să spun aci, în
pragul mormîntului, şi mai tîrziu pentru
depărtata viitorime, tot rodul şi toată bogăţia
şi toată frumuseţea muncei talc".

ordin social

şi

Geo

Şerban
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BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

A
EDIŢIEI

ANTUME

I
1N PERIODICE
MUNCITORUL ROMÂN, în Junimea romdnă,
Paris, nr. 1, mai 1851, pag. 6, <nesemnat>.
FECIOARA DIN ORLEANS, în Calendar popular pentru anul 1852, cars este bisect şi de 366
zile. Ilustrat cu gravure. Anul XIII. Bucureşti. <Editat de> C. A. Rosetti şi Winter•
haldcr, pag. 15-28.
ODĂ ROMANIEI, în România literară, Iaşi, an.
I, nr. 20, 28 mai 1855, pag. 247-248.
,
DESPRE ·SATIRA LATINĂ, în Romdnia literară, Iaşi, an. I, nr. 35, 10 septembrie 1855,
pag. 405-407; nr. 36, 17 septembrie 1855,
pag. 421-423; nr. 37, 24 septembrie 1855,
pag. 429-432.
ÎNTOARCEREA ÎN ŢARĂ - PE DUNĂRE
- Septembrie 1855, în România literară, Iaşi,
an. I, nr. 45, 19 noiembrie 1855, pag. 523-524.
SCENE ISTORICE DIN CRONICELE Ţ ĂR!l
ROl\'1ÂNEŞTI - MIHNEA VODĂ CEL RĂU,
în Romdnul, Bucureşti, an. I, nr. 16, 1/13
octombrie 1857, pag. 1-3; nr. 17, 5/17 octombrie 1857, pag. 1-3; nr. 18, 8/20 octombrie.
1857, pag. 1-3; nr. 21, 19/31 octombrie 1857,
pag. 1-3; nr. 22, 22 octombrie/3 noiembrie
1857, pag. 1-3.
DOAMNA CHIAJNA - (EPISOD ISTORIC),
în Revista Carpafilor, Bucureşti, an. !,februarie :1i martie 1860, tom. I, pag. 9-19 şi
pag. 265-269; mai 1860, tom. II, pag. 97129.
cr NTECELE POPORANE ALE EUROPEI
RĂSĂRITENE, MAI CU SEAMĂ ÎN RA-
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PORT CU ŢARA, ISTORIA si DATINELE
ROMÂNILOR, în Revista ;omânci pentru
ştiinţe, litere şi arte, Bucureşti, <an. I>;
voi. I, <aprilie> 1861, pag. 27-60.
ClTEVA CUVINTE ASUPRA LUI N. B.\LCESCU ŞI SCRIERILOR SALE, în Revista
română pentru ştiinţe,

litere şi arte,

Bucureşti,

<an. I>, vol. I, <aprilie> 1861, pag. 8788, <nesemnat>.
PORTRETELE LUI MIHAI VODĂ VITEAZUL, în Revista română pentru ştiinţe, litere
şi arte, Bucureşti, <an. I>, voi. I <mai,
iulie> 1861, filă nenumerotată între pag.
176-177 şi pag. 369-370, <nesemnat>.
SATIRA LATINĂ - DISERAŢIE ISTORICĂ,
CRITICĂ ŞI LITERARĂ în Revista română
pentru ştiinţe, litere şi arte, Bucureşti, <an.I>,
voi. I, <iunie> 1861, pag. 259-272.
POEZIE <V. CÎRLOVA>, în Revista română
pentru ştiinţe, litere şi arte, Bucureşti, <an.
I>, voi. I, <iulie>, 1861,pag. 361-362,
< nesemnat> .
'POEŢII VĂCĂREŞTI. - TRADUCEREA LUI
illRITANICU,>. - STRĂBUNII VĂCĂREŞ
TILOR. - BANUL IENĂCHIŢĂ, în Revista
rvmână

pentrn ştiinţe, litere şi arte, Bucureşti,

<an. I>, voi. I, <septembrie> 1861,
pag. 481-532.
NOTĂ DESPRE PLANURILE BĂTĂLIILOR
LUI :MIHAI VITEAZUL, în Revista română
pentruştiinţe, litereşiarte,Bucureşti, <an.I>
vol. I, 1861, pag. 651-656.
F'OLETUL NOVEL ŞI CALANDARELE LUI
CONSTANTIN BRÎNCOVEANUL, în Revista
română

pentru

ştiinţe,

<an. I>, vol.
pag. 657-678.

I,

litere

şi

arte,

Bucureşti

<octombrie?>
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1861,

DESPRE UNELE MANUSCRIPTE ŞI CĂRŢI
TIPĂRITE, AFLATE ÎN .MĂNĂSTIREA
BISTRIŢA (DISTRICTUL VÎLCEA ÎN ROMÂNIA), în Revista ro111cînii pe11tru ştii11/e,
litere şi arte, Bucureşti, <an. I>, voi. I,
1861, pag. 703-742 şi 807-830; <an. II>,
voi. II, 1862, pag. 107-120.
CÎTEVA ORE LA SNAGOV, în Revista 1·omâ111i
pentm ştiin/e, litere şi arte, Bncureşti, <an.
II>, voi. II, iulie 1862, pag. 351-405.
ASOCIAŢIUNEA TRANSILVANĂ PENTRU
LITERATURA RO~L\N _i\ ŞI CULTURA
POPORULUI ROl\1;\N (SESIUNEA DIN
IULIE 1862, ÎN BRAŞOV), în Revista'fomcî.nă

pentru ştiinţe, lite1'e şi arte, Ducur!.'şti <an.
H>, vol. II, 1862, pag. 561-587.
ANTICHITĂŢI ECLESIASTICE - BISTIU'f A
(JUDEŢUL VÎLCEA, PLAIUL COZII!)

în Buletinul lnstmcţhmei Publice, Bucu1-31 octombrie 1865,pag. 209-210.
CERCETĂRI ASUPRA
AŞEZi\:~ffNTELOR
ANTICE DI~ RmL\NIA - KOT.:lŢIE DESPRE LOCALIT .\TlLE ÎNSEMNATE PRIN
ILHIĂŞIŢE ANTICE ÎN DISTRICTUL DOROHOI, în ll[onitoml Oficial al României,
Bucureşti, 13/25 iulie 1871, pag. 825-827.
NOTIŢE DESPRE LOCALIT AŢILE ÎNSE?.I~
NATE PRI:-.. RĂ1Ii\ŞIŢE ANTICE ÎN DISTRICTUL DOROHOI, în Trompeta Ca1·paţilo1·,
Bucureşti, an. IX, nr. 97, 15/27 iulie 1S71,
pag. 2-3. Este <prima comunicare din seria
Cercetă,i asuj;i-a aşezămintelor antice din Ro·
t11ânia, precedată de un Rapo,·t privind aceeaşi
chestiune, adresat l\finisternlui Cultelor şi
Instrucţiunii Publice>.
-

reşti,
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CERCETĂRI

ASUPRA AŞEZĂMINTELOR
ANTICE DIN ROI\:IANIA, în Româmtl, Bucureşti, an. XV, 19-20 iulie 1871, pag.614-615;
21-22 iulie 1871,pag. 618-619; 24 iulie 1871,
pag. 626-627; 26-27 iulie 1871, pag. 635;
28-29 iulie 1871, pag. 639.

RAPORTUL COMISIUNE! INSĂRCINAT A CU
CERCETAREA MANUSCRIPTELOR DE
TRADUCŢIUNE A CO:i\1ENTARIELOR LUI
IULIU CESARE <,DE BELLO GALLlCO,>,
PHEZENTAT ÎN ŞEDINŢA PUBLICA DE
LA 12 AUGUST 1871, în Analele Societăţii
Academice Române (sesiunea anului 1871),
Bucureşti, tom. IV, 1872, pag. 23-45 şi în
Analele Societăţii Academice Române (sesiunea
anului 1873), Bucureşti, tom, VI, 1874,
pag. 42-43.
FUMURI ARCHEOLOGICE SCORNITE DIN
LULELE PREISTORICE, în Columna foi
Traian, Bucureşti, an. IV, nr. 4, 15 februarie
1873, pag. 49-51.
STUDIE ARCHEOLOGICE
ASUPRA ARTELOR ÎN ROMÂNIA - REPEDE OCHIRE
ASUPRA PRODUCŢIUNILOR ARTISTICE
DIN TRECUT 1N ŢARA NOASTRĂ ŞI
ASUPRA INSTINCTULUI ARTISTIC AL
POPORULUl ROMAN.în Columna l-ui Traian,
Bucureşti, an. V, nr. 7, 1S74, pag. 73-83,
RAPORT DESPRE MANUSCRIPTELE PRINCEPELUI ANTIOH CANTEMIR, în Analde
Societăţii Academice Ronu1ne (sesiunea anului
187-t), Bucureşti, tom. VII, 1874, pag. 88-89.
RAPORT ASUPRA MANUSCRIPTELOR DE
TRADUCERI DE PRE AUTORII ELINI,
PREZENTATE LA CONCURS, în Analele

307
https://biblioteca-digitala.ro

Societăţii Academice Romdne (sesiunea anului
1874), Bucureşti, tom. VII, 1874, pag. 121123.
<E PUR SI MUOVE>, în Romdnul, Bucureşti,
an. XX, 8 iulie (7/19 cuptor) 1876, pag. 593,
<nesemnat.>
<PATRIOTISMUL ÎN ŞCOALE>, în Românul,
Bucureşti an. XX, 11 august (10/22 august) 1876,
pag. 705, <nesemnat>,
< REGIMUL CONSTITUŢIONAL> în Romdnul, Bucureşti, an. XX, 15 august (14/26
august) 1876, pag. 721, <nesemnat>.
<PROGRESUL PRIN ŞCOALE>, în Romd•
nul, Bucureşti, an. XX, 28 august (27
august/8 răpciune) 1876, pag. 765-768,
<nesemnat>.
<ŞCOALE ŞI BĂNCI RURALE>, în Româmtl, Bucureşti, an. XX, 18 septembrie
(17/29 răpciune), 1876, pag. 829, <nesemnat>.
<SIMPATIELE UNGURILOR PENTRU TURCIA>, în Românul, Bucureşti, an. XX, 21
octombrie (20 brumărel/I brumar) 1876, pag.
937, <nesemnat>.
<SPIRITUL DE CUCERIRI>, în Româ111tl,
Bucureşti, an. XX, 5-6 decembrie (4/ 16
undrea), 1876, pag. 1081, <nesemnat>.
<MARELE BOLNAV AL ORIENTULUI>,
în Romdnul, Bucureşti, an. XX, 30 decembrie (29 undrea 1876/10 calindar 1877) 1876,
pag. 1153, <nesemnat>.
<<•0 CUGETARE POLITICĂ,, - I>, în
Romdmel, Bucureşti, an. XXI, 19 febrnarie (9/21 făurar) 1877, pag.125, <nesemnat>.
< <•0 CUGETARE POLITICĂ, 1877,>> - II, în
Românul, Bucureşti, an. XXI, 12 februarie
(11/23 făurar) 1877, pag. 133, <nesemnat>,
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< «O CUGETARE POLITICĂ, 1877 •> - III,
în Românul, Bucureşti, an. XXI, 13 februarie
(12/24 făurar) 1877, pag. 137, <nesemnat>,
< «O CUGETARE POLITICĂ, 1877•> - IV,
în Românul, Bucureşti, an. XXI, 17 febru3.l'ie
(16/28 făurar) 1877, pag. 151, <nesemnat>,
<ALIANŢACURUSIALACAZ DE RĂZBOI>,
în României, Bucureşti, an. XXI, 18 februarie
(17 făurar/I mărţişor) 1877, pag. 155, <nesemnat>.
<CONVENŢIUNEA DE RĂZBOI CU RUSIA>,în Românul, Bucureşti, an. XXI, 21 aprilie
(20 priar/2 floral) 1877, pag. 335 1 <nesemnat>.
<SUZERANITATEA TURCIEI> 1 tn Românul, Bucureşti, an. XXI, 27 aprilie (2G priarj8
florar) 1877, pag. 371, <nesemnat>.
<CE NE ESTE ACUM MAI PROFITABIL?>,în .Românul, Bucureşti, an. XXI, 29 aprilie
(28 priar/10 florar) 1877, pag. 379, <nesemnat>.
<ÎNDEMNĂRI

LA INDEPENDENŢĂ>,
<l>, în Românul, Bucureşti, an. XXI,2-3 mai (2/14 florar) 1877, pag. 391,
<nesemnat>.

<ÎNDEMNĂRI

LA INDEPENDENŢĂ>,
<II>, în Românul, Bucureşti, an. XXI,
5 mai (4/16 florar) 1877, pag. 399, <nesemnat>.

<BULEVARDUL CIVILIZAŢIUNII ÎN ORIENT>, în Românul, Bucureşti, an. XXI,
19 mai (12/24 florar) 1877, pag. 423, <nesemnat>.
<UNGURII ŞI ROMÂNII>, în Românul,
Bucureşti, an. XXI, 12 iunie (11/23 cireşar)
1877, pag. 523, <nesemnat>.
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RAPORTUL COMISIUNE! ÎNSĂRCINATĂ
CU EXAMINAREA MANUSCRIPTELOR
VENITE LA CONCURS PENTRU AUTORII
ELENI (I'LliTARCH), in Analele Societăţei
Academice Române (sesiunea anului 1877),
tom. X, secţiunea I, Ducureşti, 1877, pag.
54-69.
RAPORTUL co.msmxu DE RE\'IZIUNE A
PROIECTULUI DE DICŢIONAR ŞI DE
GLOSAR, în Analele Socictâfii Academice
Romtlne (sesiunea anului 1877), tom. X,
secţiunea li, Bucureşti, 1877, pag. 123-132.
RELAŢIUNI

DESPRE LOCALlT ĂŢILE SEl\lNALATJ! PRIN A~TlCUITĂTl 1N JUDEŢUL RO:\IANAŢI, în Analele Societăfii Academice Romcîue (sesiunea anului 1877), Bucureşti, 1878, tom.· x, secţiunea II, pag. 298308.
NOTE INEDITE CULESE ÎN MONASTIREA
CALUIULUI DIN JUDEŢUL ROMANAŢI,
în Analele Societ,iţii Academice Române (sesiunea anului 1877), Bucureşti, 1878, tom. X,
secţiunea II, pag. 298-30S.
DOCUMENTE INEDITE ALE l\IONASTIREI
CALUIULUI, SERVIND Li\. ELUCIDAREA
ISTORICULUI FA:\IILIEI BUZEŞTI, în
Analele So~ietăţii Academice Române (sesiunea anului 1877), Bucureşti, 1878, tom. X,
secţiunea II, pag. 310-323.
TABELA GENEALOGICĂ A FAMILlEI DU7.EŞTILOR, ÎNTOCMIT A CU AJUTORUL
l\IONU:l\IEN TELOR ACESTEI FA:\IILII ŞI
AL UNOR DOCUMENTE VECHI, în Analele
Societăţii Acadewice Romdne (sesiunea anului
1877), Bucureşti, 1878, tom. X, secţiunea II,
pag. 325-327.
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NOTĂ ASUPRA CtNTECULUI POPORAN
DESPRE RADU CALOl\1FIRESCU ŞI FRAŢII BUZEŞTI, în Analele Societdtei Academice Romiîne (sesiunea anului 1877), Bucureşti, 1878, torn. X, secţiunea II, pag. 325-327.
TABELA SINOPTICĂ DESPRE AŞEZ,UUN
TELE ANTICE DIN JUDEŢUL ROl\lANA'fI,
îu .:1-nalele Societăţei Academice Române (sesiunea anului 1877), Bucureşti, 1878, tom. X,
secţiunea II, pag. 328-339.
< Îl\!P A:i.\fÎNTENIREA ISRAELIŢILOR>, în
Ronuîmel, Bucureşti, 1879, an. XXIII: <1>
31 mai (30florar/11 cireşar), pag. 689; <II>,
10 iunie (9/21) cireşar), pag. 547; <Ill>,
29-30 iunie (28 cireşar/IO cuptor). pag.
611; <IV>, 4 iulie (3/15 cuptor), pag. 623,;
<nesemnate>.
RAPORT ASUPRA CELOR DOUĂ VOLU:.UE
DE «TEATRU AL D-LUI V. A. URECHIA,>,
în Analele Societă/ei Academice Române (sesiunea anului 1878), Bucureşti, 1879, tom. XI,
secţiunea I, pag. 191-196.
RAPORTUL COMISIUNII Î:NS,\RCINATĂ CU
CERCETAREA PROBELOR DE TRADUCŢIUNE DE PE AUTORII ELENI, în Anali!e
Societ1i/ei Academice RomtÎne (sesiunea anului
1878), Bucureşti, 1879, torn. XI, secţiunea I,
pag. 259-276.
CUNUNA MARE DIN TEZAURUL DE LA
NOVO-CERKASK CU PRIVIRE ASUPRA
UNOR GIUVELE SCITICE DIN 11\IUZEUL
ERMITAGIULUI DE LA ST. PETERSBURG, în Analile Societăţii Academice Române (sesiunea anului 1878), Bucureşti, 1879,
torn. XI, secţiunea II, .l\Jemorii şi notiţie,
pag. 197-332, <23 stampe>. <Cuprinde:
studiul şi· un Apendice: Descrierea obiectelo,
aflate în gorganul Hohlaci de Ungă Novo-Cerkask ·împreimă cu Cimima cea mare - I (nr. 5
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ln Muzeul Ermitagiuliti), pag. 315-324 H
Explicarea stampelor, pag. 325-332>.
RAPORT ASUPRA LUCRA.RILOR DIN SE•
SIUNEA EXTRAORDINARĂ A ANULUI
1879, în Analile Academiei Române (sesiunea
extraordinară a anului 1879), Bucureşti, 18801
seria II, tom. I, pag. 224-231.
RAPORT ASUPRA SCRIERILOR D-LUI VASILE ALECSANDRI: tPOEZII •> (VOL. III),
tLEGENDE NOUA*• . ~OSTAŞII NOŞTRI~
ŞI tDESPOT VODĂ LEGENDĂ ISTORICĂ ÎN VERSURI», în Analele Academiei
Române, Bucureşti, 1882, seria II, tom. 111 1
secţiunea I, pag. XXXIV-LXXXVI.
INSCRIPŢIUNEA LUI ŞTEFAN CEL MARE
DE LA CURŢILE DOMNEŞTI DIN HÎRLĂU, în Revista pentru istorie, arclzeologie şi
filologie, Bucureşti, 1883, pag. 178-180.
COUPE D'ARGENT DE LA DEESSE NANAANAT, în Gazette arclttologique - Recueil de
monuments pom• servir a la connaissance & a
l'/iistoire de l'art dans l'Antiqttite & le MoyenÂge, Paris, 1885, dixieme annee, pag. 286-296
(planche 33) ; 1886, onzieme a nnee, pag. 5 - 15,
70-86 (planches 10, 11 et 12).
1MPĂRATUL TRAIAN DUPĂ l\:IONUl\:IENTE
ARCHEOLOGICE. LECŢIUNE INTRODVCTIV ĂLA CURSUL DE ARCHEOLOGIE LA
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI, 1877,
în Convorbiri literare, Bucureşti, an. XXI;
nr. 9, 1 decembrie 1887, pag. 745-758.
CUVÎNTUL DOMNULUI ALEXANDRU ODOBESCU ROSTIT LA lNMORl\1ÎNTAREA
LUI GEORGE CHETZEANU, în Epoca;
Bucureşti, an. II, nr. 511, 13 (25) august
1887, pag. 1-2.
JUNIMEA ROMÂNĂ DIN PARIS PE LA 1852;
în Epoca, Bucureşti, an. II, nr. 514, 18 (30)
august 1887, pag. 1.
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TIMOTEI CIPARIU, în Epoca, Bucureşti, an. II:
(I). nr. 530, 6 (18) septembrie 1887, pag. 1-2;
(li), nr. 540, 20 septembrie/2 octombrie 1887,
pag. 1-2; (III), nr. 555, 7 (19) octombrie
1887. pag. 1 - 2.
BISERICA EPISCOPALĂ DE LA CURTEA
DE ARGEŞ, în Epoca, Bucureşti, an. II,
nr. 535, 13 (25) septembrie 1887, pag. 1-2.
V. ALECSANDRI ŞI «FÎNTÎNA BLANDUZIEI ,. în Epoca, Bucureşti, an. II, nr. 560,
13 (25) octombrie 1887, pag. 1-2.
TEATRUL NAŢIONAL, în Epoca, Bucureşti,
an. II, nr. 567, 22 octombrie/3 noiembrie
1887, pag. 1-2.
ŞCOALA DRAMATICĂ, în Epoca, Bucureşti,
an. II, nr. 572, 29 octombrie/IO noiembrie
1887, pag. 1-2.
CLĂDIRILE NOASTRE DE ·CULTURĂ PUBLICĂ, în Epoca, Bucureşti, an. II, nr. 577,
4 (16) noiembrie 1887, pag. 1-2.
CUM SE PISEAZĂ APA, în Epoca, Bucureşti,
an. nr. nr. 583, 11 (23) noiembrie 1887,
pag. 1-2.
IADUL PARDOSIT CU GINDURI BUNE,
în Epoca, Bucureşti, an. III, nr. 590, 18 (30)
noiembrie 1887, pag. 1-2.
DOI POEŢI ŞI UN BIOGRAF, în Epoca,
Bucureşti, an. III, nr. 602, 30 noiembrie/IO
decembrie 1887, pag. 1-2.
RAPORT ASUPRA LUCRĂRILOR l\IEMBRILOR ACADEl\IIEI IN DECURSUL ANULUI
1886-1887, în Analele Academiei Române
(sesiunea generală din anul 1887), Bucureşti,
1887, seria II, tom, IX, partea II, pag. 117123.
DARE DE SEAMĂ DESPRE LUCRAREA,
OPEREI ~LE TRESOR DE PETROSSA •
ROSTITĂ ÎN ŞEDINŢA PUBLICĂ A ACADEMIEI ROMÂNE DIN 22 MARTIE 1887,
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în Analele Academiei Ro1111tne, Bucureşti, 1887,
scria II, tom. IX, pag. 409-424.
ICONOGRAFIA LUI TI,AIAN - STATUE ŞI
BUSTURI ANTICE (FRAG~IENT DINTH-UN CURS LA UNIVERSITATEA DIN
BUCUREŞTI), în Convorbiri literare, Bucureşti, an. XXII, nr. 2, 1 mai 1888, pag. 97119.
POEZIILE DOMNIŞOAREI IULIA B. P. HASDEU, în Convorbiri litrrare, Bucureşti, an.
XXIII, nr. I, I apdlic 1889, pag. 94-95.
C\PUL DE BOU ÎNTR.EBUIN'fAT CA ORNAl\IENT SIMBOLIC ÎN ANTICUIT_<\.TE, în
Arhfra Societdţ-ii Ştiinţifice şi Literare din
laşi, Iaşi, an. II, nr. 7, ianuarie 1891, pag.
385-399.
UN LEAC PENTRU COPILARIA NOASTR.\
- CONFERE~ŢĂ p:NUTA LA ATENEUL
ROMÂN DIN BUCUREŞTI, LA 1/13 MARTIE 1892, în Revista pedagogică - foaie penim
t·ii.spîndirea cunoştinţelor de psihologie, pedagogic şi sociologie, Bucureşti, an. I, nr. 3 şi 4,
martie-aprilie 1892, pag. 107-128.
PRIVIRI ASUPRA STILULUI ÎN ARTE, în
Revista pedagogică - foaie penine răspîndirca
cunoştinţelor de psihologie, pedagogie şi sociologie, Bucureşti, seria II, an. I, nr. 7, 8 şi 9,
iulie-august-septembrie 1894, pag. 277-298.

II
1N VOLUME
SCENE ISTORICE DIN CRONICILE ŢĂRII
ROMÂNEŞTI - ~UHNEA VODĂ CEL RĂU
(1508-1510). Bucureşti, Tipografia lui Ferdinand Om, 1857.
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,SCENE ISTORICE DIN CHRONICELE ROMÂNEŞTI - i\IIH~EA VODĂ (CEL RAU) DOAMNA CI-IIAJ~A. Bucureşti, Libreria
A. Daniilopulo, 1860.
ETUDE SUR LES DROITS ET LES OBLTGATIONS DES l\IONASTERES ROD:',IAINS
DEDIES AUX SAI.NTS-LIEUX D'ORIENT,
par I' Archimn ndri te Agn thon Otm<'.,ncclcc.
Ducharest, 1863.
'
NOTICE SUR LES ANTIQUITES DE LA
ROUMANIE. Paris, A. Frnnck, 1868.
NOTICE SUR LA ROU~L\NIE PRIN"CIPALK\IENT AU POINT DE VUE DE SOX
JlCOKO::\IIE RURALE, INDUSTRIELLE ET
CO:\L\IBRCIALE, SUIVIE DU CATALOGUE
PRODUITS
EXPOSf~S
SPI1CIAL DES
DANS LA SECTION ROU:\IAINE, A L'EXPOSITION UNI\'ERSELLE DE PARIS,
EN 1867, ET D'UXE NOTICE SUR L'HISTOIRE DU TIL\VAIL DANS CE PA YS.
<În colaborare cu P. S. Aurelfanu.> Paris,
1868.
BIBLIOGRAFIA DACIEI INDICE DE
SCRIERI ATINGĂTO.\RE, DIRECT SAU
INDIRECT, DE VECHII LOCUITORI AI
DACIEI. Publicată spre a facilita cercetările
concurenţilor la premiul instituit ele el. Alexandru Odobescu, membru al Societitţii Academice Romtmc. Bucureşti, Tipografia Curţii
( <Lucrătorii asociaţi)>) 1872.
DESPRE UN VAS DE LUT CU NU:\IELE LUI
DECEBAL (DESCOPERIT LA DLAIN, ÎN
BRETANIA). Notă archeologică. Cu o stampă
chromolitografică. Bucureşti, 1873.
FUMURI ARCHEOLOGICE SCORNITE DIN
LULELE PREISTORICE DE UN O:i.\1 CARE
NU FUMEAZĂ. Bucureşti, 1873.
'I"EYAO KYNl;II'ETIKO~ - EPISTOL.:\ SCRISĂ CU GÎND Sli. FIE PRECUVÎNTAHE LA
315
https://biblioteca-digitala.ro

fMANUALUL VÎN ĂTORULUI t,
Tipografia Statului, 1874.
TEZAURUL DE LA PIETROASA - ALBUM
CUPRINZÎND XVI TABELE XILOGRAFICE CARE REPREZENTĂ ANTI CHITĂ
ŢILE DE AUR PĂSTRATE 1N LOCALUL
MUZEULUI NAŢIONAL DE ANTICHITĂŢI
DIN BUCUREŞTI - Stampe destinate a se
alătura ca anexe la monografia asupra Tezaurului de la Pietroasa, publicată sub auspiciile
Ministerului Învăţăturii Publice - (Cu III
planuri topografice, II vederi de localităţi şi
o tabelă de materii descriptivă). Bucureşti,
1875.
NOTICE SUR LE TRESOR DE PETROSSA
- (D'apres des communications de l\I. Odobesco) - Congres international d'anthropologie et d'archeologie prehistoriques - Compte
rendu de la 4e session, Copenhague, 1869 Copenhague, 1875, pag. 361-372.
CURS DE ARCHEOLOGIE - ISTORIA ARCHEOLOGIEI - STUDIU INTRODUCTIV
LA ACEASTĂ ŞTIINŢĂ. Prelegeri ţinute Ia
Facultatea de Litere din Bucureşti. I - Anticitatea. Renaşterea. Bucureşti, Librăria Socec
şi Caia• 1877.
l\fICHNEA DER BOSE. ZEITBILD (15081510), în voi. Rumanisclle Skizzen. Eingeleitet
und iibersetzt von Mite Kremnitz. Bukarest,
1877.
MOŢI ŞI CURCANI - Două conferenţe ţinute
la Ateneul din Bucureşti. Bucureşti, 1878.
ANTICUIT ĂŢILE JUDEŢULUI ROMANAŢI
- Cuvîntare rostită în şedinţa din 20 septembrie 1877 a Societăţei Academice Româ.ne
şi acum însoţită cu note, anexe şi desemnuri.
Bucureşti, 1878.
NICOLAE BĂLCESCU - ISTORIA ROMÂNILOR SUB MIHAI VODĂ VITEAZUL, URCARTEA

Bucureşti,
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MATĂ

DE SCRIERI DIVERSE. Publicate
de pre deciziunea Societăţei Academice Române şi însoţite c;u o precuvîntare şi note de
A. I. Odobescu. Bucureşti, 1878.
ANTICUITĂŢI SCITICE. CUNUNA MARE
DIN TEZAURUL DE LA NOVO-CERKASK,
CU PRIVIRI ASUPRA UNOR GIUVELE
SCITICE DIN MUZEUL ERMITAGIULUI
DE LA ST. PETERSBURG. Bucureşti, 1879.
P. ISPIRESCU, DIN POVEŞTILE UNCHIAŞULUI SFĂTOS. Cu
o precuvintare de
A. I. Odobescu. Partea I. Bucureşti, 1879.
SCENE ISTORICE DIN CRONICELE ROMÂNEŞTI. MIHNEA VODĂ CEL RĂU - DOAMNA CHIAJNA. Ediţiunea 3-a. Craiova, Editura librăriei S. Samitca, <colecţia> «Biblioteca literară •>, 1886.
LA COUPE DE LA DEESSE NANA-ANAT
CONSERVEE AU CABINET DE l\IEDAILLES DE PARIS. ETUDE SUR QUELOUES PIECES D'ORFEVRERIE ORIENTALE POSTERIEURES A LA CONQUf:TE
DE L'ASIE CENTRALE PAR ALEXANDRE
LE GRAND. (Extrait de la Gazetted archt'ologique de 1885-86). Paris, 1886. <Cu 14
planşe>.

PETRE ISPIRESCU Cuvîntare rostită în
şedinţa Academiei Române (din 11/23 decembrie 1887). Bucureşti, 1887.
SCRIERI LITERARE ŞI ISTORICE ale lui
A. I. Odobescu. <3 volume>, Bucureşti,
Edi tura Librăriei Socec & Comp., 1887.
ATENEUL ROMÂN ŞI CLĂDIRILE ANTICE
CU DOM CIRCULAR - Conferenţă rostită
la XIV fevruarie < ... > cu o alocuţiune
introductivă de C. Esarcu. Bucureşti, 1888.
LE TRESOR DE PETROSSA. HISTORIQUE.
DESCRIPTION. ETUDE SUR L'ORFEVRERIE ANTIQUE. <3 volume.> Ouvrage
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public sous Ies auspices do Sa Majcste Ic roi
Charles I-er de Roumanic. Avcc 372 illustrations, chromolitogr~phics ct helio gravurcs.
Paris, J. Rothschild; cditcur, 1889-1900.
PETRACHE POIENARU - Cuvîntare asupra
vicţei şi activităţei sale, rostită la 22 octombrie 1889 ... cu ocaziunea anh-crsării a XXV-a
de la fundarea Univcrsităţci din Bucureşti.
Bucurcsti. 1889.
MIHNEA. VODA CEL RAU ŞI DOAMNA
CHIAJNA - SCENE ISTORICE DIN CRONICELE ROMANEŞTI. Ediţiunea a V-a.
Ediţiune şcolară, aprobată de Ministerul
Instrucţiunii Publice şi al Cultelor. Bucureşti
Editura librăriei Socec & Comp., <colecţia>
~Autori români vechi şi i.ontimporani •>, 1894.

B
EDIŢII

POSTUME

OPERE COJ\IPLETE, vol. I. <Ediţie îngrijită
de II. Chendi şi E. Carcalechi.> Bucureşti,
Editura Institutului de arte grafice <,~finerva •>,
<colecţia <-Biblioteca scriitorilor români•>>,
1906.
OPER_E COMPLETE. Volumul II. <Ediţie
îngrijită de II. Chendi şi E. Carcalcchi.>
Bucureşti,
<•Minerva» Institut de arte
grafice şi editură, <colecţia <<Biblioteca scriitorilor români>>,> 1908.
OPERE COJ\IPLETE. Volumul III. <Ediţie
îngrijită de 11. Chencli şi E. Carcalechi.>
Bucureşti,
<,J\finen·a >> - Institut de arte
grafice şi editură, <colecţia <<Biblioteca scriitorilor români•>>, 1908.
318

https://biblioteca-digitala.ro

OPERE COMPLETE. Volumul IV. Istoria a.rlteologici. Cu o prnfaţă şi indice de C. Damianovici, profesor secundar. Bucureşti, <•Minerva,>, <colecţia <•Biblioteca scriitorilor români>>>, 1919.
'FET~O-Kl'NHrETIKO:E - PSEUDO-KINEGHETil{OS. Cu o introducere de Al. Busuioceanu. Craiova, <<Scrisul românesc~ <colecţia>
1Clasicii rornf~ni comentaţi», <1932.>
NU\'ELE. SCENE ISTORICE DIN CRONICILE ROl\IÂNEŞTI. l\IIHNEA VODĂ CEL
RĂU. DOAMNA CHIAJNA. Cu studii introductive şi note de Al. Dima. Bucureşti,
<•Tipografiile române unite,> <1936>.
OPERE LITERARE. Ediţie critică cu introducere, note şi variante de Scarlat Struţeanu.
Cu şapte planşe afară din text. Bucureşti,
:Fundaţia pentru literatură şi artă, <colecţia
<,Scriitori romf,ni moderni•>>, 1938.
DOA:\INA CHIAJNA. Ediţie îngrijită de Ion
Pillat. Bucureşti, Editura <,Cartea romt,ncască >>, <colecţia> <·Pagini alese•>. Scrie nouă,
nr. 36, <1940>.
OPERE ALESE. <2 volume>. Cu un studiu
introductiv, note şi glosar de Alexandru
Iordan. Ducureşti, <,Cugetarea•>, <colecţi.1>
<•Scriitorii clasici români», <1941>.
PSEUDO-KYNEGHETII{OS - FALŞ TRATAT DE V!N ATOARE. Ediţie îngrijită de
Ion Pillat. Bucureşti, Editura <•Cartea Romî,ncască + <colecţia> <,Pagini alese>>. Serie
nonă, nr. 42, <1941>.
SCENE ISTORICE DIN CRONICELE ROMÂNEŞTI. Cu un studiu introductiv, indice
şi glosar ele Nicolae N. Condecscu. Craiova,
<,Scrisul românesc», <colecţia> <,Clasicii români comentaţi~. 1942.
SCRIERI ALESE. Ediţie comentată de N. Mihăescu. <2 volume>, Bucureşti, <<Universul»,
< colecţia> <<Operele scriitorilor români•>, 1943.
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PSEVDO-KINIGHETIKOS. EPISTOLĂ SCRISĂ CU GÎND SĂ FIE.PRECUVÎNTARE LA
CARTEA <<MANUALUL VÎN ĂTORULUI •>
<Ediţie îngrijită de J. Byck>, <Bucureşti>,
Asociaţia Bibliofilă Română, <1947>.
OPERE. <2volume.> Ediţie îngrijită, cu glosar,
bibliografia scriitorului şi studiu introductiv
de Tudor Vianu. <:Bucureşti.> Editura de Stat
pentru literatură şi artă, <colecţia> «Clasicii
români•, <I9SS>.
SCENE ISTORICE - CÎTEVA ORE LA SNAGOV - PSEUDO-CYNEGETICOS. <Antologie, text stabilit, note şi glosar de G. Piencscu>, Prefaţă de Zoe Dnmitrescu-Bnşulen
ga <Bucureşti>. Editura pentru literatură,
<colecţia>
«Biblioteca pentru toţh, <nr.
91>, 1961. :
CURSU DE ARCHEOLOGIĂ ISTORIA
ARCHEOLOGIEI - STUDIU INTRODUCTIV LA ACEASTA ŞTIINŢĂ - Prelegeri
ţinute la Facultatea de Litere din Bucureşti,
de A. I. Odobescu. I - Antichitatea. Renaş
terea. <Ediţie îngrijită, cu un studiu introductiv, note, glosar, indice şi ilustraţii de
prof. univ. D. Tudor. Bucureşti>, Editura
Ştiinţifică, 1961.
DOAMNA CHIAJNA. Prefaţă de C. Simionescu. Ediţie îngrijită şi note de G. Pienescu.
<Bucureşti> Editura Tineretului <colecţia>
tBiblioteca şcolarului» <1963>.
PSEUDO-KYNEGHETIKOS. Prefaţă de D. Pă
curariu. <Bucureşti>, Editura Tineretului,
<colecţia> $Biblioteca şcolarului», <1964>.
PAGINI REGĂSITE. <Ediţie îngrijită de Geo
Şerban>, <Bucureşti>. Editura pentru literatură, <colecţia> «Studii şi documente t, 1965.
OPERE. <voi.> I. SCRIERI DIN ANII 18481860. ANTUME. POSTUME. VARIANTE.
NOTE. ANEXE. Ediţie critică publicată sub
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îngrijirea acad. Tndor Vianu. Text critic şi
variante de G. Pienescu. Note - Acad. Tudor
Vianu şi' V. Cîndea. <Bucureşti>, Editura
Academiei Republicii Socialiste România,
1965.
OPERE. <vol.>II. SCRIERI DIN ANII 18611870. ANTUME. POSTUME. ANEXE. VARIANTE. NOT~. Ediţie critică publicată sub
îngrijirea prof. univ. Al. Dima. Text critic
şi variante de Marta Anineanu. Note de Virgil
Cîndea. <Bucureşti>, Editura Academiei
Republicii Socialiste România, 1967.

C

ARTICOLE ŞI STUDII DESPRE A. I. ODOBESCU

I. L. CARAGIALE, A. Odobescu, în Gazeta
poporului, Bucureşti, nr.16, 1895, şi nr.
17~ 1895. Retipărit în: I.L. Caragiale,
Opere, <Vol.> IV. Notiţe critice, literatimi
şi versut'i. Ediţie îngrijită de Şerban Cioculescu. Cu 2 planşe afară din text. Bucureşti,
Fundaţia pentru literatură şi artă, 1938, pag.
209-218.
ILARIE CHENDI, Al. Odobescu. Un suflet frttmos
in:Portrete litera,e,-Bucureşti, Editura libră
riei <•Universale» Alcalay&, <colecţia> <•Biblioteca pentru toţi», nr. 6Z7, f.d., pag. 67-70
N. IORGA, Alexandru Odobescu, în Istoria literaturii romdneşti în veacul al X Ix-lea, de la
1821 tnainte, tn legătură cu dezvoltarea culturală a neamului. Voi. III. Vălenii de Munte,
Editura tipografiei «Neamului românesc•>,
1909, pag. 290-296 şi 304-337.
G. !BRĂILEANU, Spi-ritul critic în Muntenia
Sinteză de criticism şi patmzecioptism:
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A. Odobescu, în: Spiritul cn'tic în cultura
laşi, ~,Viaţa romti.nească •>, 1909,
pag. 207-217.
E. LOVINESCU, Odobesw creator al psilzologiei
virile a femeiei, în C1,itice, Ediţie definitivă,
< Vol. > III. Critica impresionistă: V. A lecsandi,i, Al. Odobescu. B.P. Hasdeu, Al. Davila,
Caragiale, Barbu Delavrancea. etc .. <Bucureşti>. Editura (<Ancora», S. Benvenisti &
Co., < 1927 >, pag. 11- 14.
T. ARGHEZI, A le:i:andm Odobescu, în Coiwurbiri literare, <Bucureşti>, an. LXVII, nr. 7-9,
< număr omagial dedicat > Lui, A. Odobescu 1 .
iulie-septembrie 1934, pag. 587-589. Retipărit
în: Tudor Arghezi, Tablete de cronicar. Prefaţă
de D. l\Iicu. <Bucureşti,> Editura de Stat
pentru lit~ratură şi artă, 1960, pag. 97-100.
AL. TZIGARA-SAMURCAŞ, A. Odobescu, în
Con.,orbiri literare, <Bucureşti> , an. LXVII,
nr. 7-9, <număr omagial dedicat> Lui A. 0dobescit, iulie-septembrie 1934, pag. 594-611.
AL. DUSUIOCEANU, Odobesc1e a-rlteolog şi
istoric de art1l, în: Convorbiri literare. < Bucureşti>, an. LXVII, nr. 7 -9, <număr omagial
dedicat> Ltti A. Odobescu, iulie-septembrie
1943, pag. 733-739.
AL. TZIGARA-SAMURCAŞ, Tezaurul de la
Pictroasa,înC01worbiri literare, <Bucureşti>,
au. LXVII, nr. 7-9, <număr omagial dedicat> I.tei A. Odobescu, iulie-septembrie J934,
pag. 76,t-773.
AL. DL.\IA, Al. Odobescu - (Pl'ivii'e sintet-ică.
asupra operei şi perso11alitliţii), Sibiu, <<Thesis,,,
1935.
G. CALINESCU, Al. Odobescu, în: Istoria /,te.
i·at11rii romane de la origini pîiui în prezent,
Ilucurcşti, Fundaţia pentrn literatură şi artă,
1941, pag. 303-309.
'TUDOR VIANU, Al. Odobesctt, în Arta pi·ozatorilor rom,îni. Bucureşti, Editura Contempol'ană, 19-11, pag. 143-150.
românească,
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Republicat în: Tudor Vianu, Arta p1·ozatorilor
Ediţie îngrijită şi introducere de
Geo Şerban. <Bucureşti.> Editura pentru literatură, <colecţia> <•Biblioteca pentru toţi t
<scria <,Cultură generală•>> voi.I, pag.196 206.
VLADll\UR STREINU, Al. I. Odobescu, în:
Clasic-ii noştri< voi. I> Bucureşti, <<Casa şcoa
lelor», 1943,, pag. 3-39. Republicat în: Vladimir Streinu, Clasicii noştri, Bucureşti,
Editura Tineretului, <colecţia> Lyccum,
nr. 55, 1969, pag. 7-28.
PERPESSICIUS, Pseudoki11eglteticos, în: fumai
di lector completat cu em-iilesciana, Bucureşti,
<,Casa şcoalclor», < 1944>, pag. 134-144.
ŞERBAN CIOCULESCU, VLADIMIR STREINU, TUDOR VIANU, Al. Odobescu, îu:
Istoria literaturii' române moderne. <vol. > 1,
Bucureşti, 1944, pag. 130-140.
TUDOR VIANU, Observaţie asupra limbii şi
stilu foi lui A. I. Odobescn în: Conti-ibieţii la
istoria limbii române literare în secofol al
X Ix-lea, <Bucureşti>, Editura Academiei
Republicii Populare Române, 1956, pag.
113- 137. Reprodus în: Tudor V ianu, Problemele metaforei şi alte studii de stilistică.
<Bucureşti>, Editura de Stat pentru literatură şi arH't, 1957.
G. CALI~ESCU, Al. Odobesc-1, în: Studii şi cercetări d,i istorie literară si folclor. an. VII,
nr. 3-4, 1958, pag. 334-365.
D. PĂCURARIU, A. I. Odobescu. <Bucureşti>,
Editura Tineretului, 1966.

români.
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