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REG ASIN DU-L PE RADU IO NES CU

îi revine lui George Ivaşcu meritul de a fi ridicat pentru 
prima dată o parte din vălul care acoperă scrierile lui Radu 
Ionescu, rcpublicînd, peste mai bine de 100 de ani, Princi
piile criticei, în culegerea Din istoria teoriei fi a criticii lite
rare româneşti, I, 1812—1866 (Buc., 1967). Pentru cititorul 
actual de literatură, lectura Principiilor criticei pune în lumină, 
mai presus de influenţa unor idei hegeliene, deja observată ca 
fiind prima în estetica românească, un stil de gîndire elevat, 
modern, puţin obişnuit la noi în epoca respectivă : „Inteliginţa 
omului — aflăm din Principiile criticei — cu toată avuţia ad
mirabilă a mijloacelor sale, se pierde în cîmpul nemărginit al 
cugetării abstracte şi al spcculaţiunilor metafizice daca nu este 
condusă de lumina unei metode bazate pe principii eterne. Ase- 
mine, cea mai strălucită şi mai avută imaginaţiune se poate ră
tăci în capricioasele sale călătorii în lumea fanteziei, daca nu 
are totdeauna înaintea sa acel tip etern de frumuseţe, acel 
ideal divin care revarsă asupra oricărei opere artistice nemurirea 
şi eterna admiraţiune a lumii întregi.“

Din celălalt studiu publicat de George Ivaşcu (Epistolă. Ami
cului G. Sion) aflăm că, încă de la 1855, Radu Ionescu avea 
conştiinţa acelei zbateri dureroase a sufletului romantic dedu
blat între finit şi infinit, între etern şi neant, a aspiraţiei lui 
de a ieşi din contingent către zările spaţiilor absolute, într-un 
fel care prefigurează liniile de forţă pe care se va mişca însăşi 
lirica eminesciană de mai tîrziu : „Sunt momente în care su
fletul nostru simte trebuinţa a ieşi din această lume de 
mizerii şi ca un fluture pe care flacăra îl atrage, el se aruncă în 
infinit. Viaţa noastră este un lung exil în care întîlnim numai
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suferinţe ; aici toate iluziile se pierd, toate visele se nimicesc 
şi n-aflăm decît neantul. Sufletul nostru obosit voieşte cîteodatâ 
să-şi ia zborul din astă realitate, din astă închisoare tristă, ca 
să mai revază idealul, patria sa cerească, care îi dă fericirea 
pentru cîteva momente/*

In faţa unor astfel de idei, orice indicii critice care să ne 
pună pe urmele unei mai adevărate cunoaşteri a celorlalte scri
eri şi a vieţii lui Radu Ionescu sínt binevenite. Ele nu lipsesc 
în puţinătatea punctelor de referinţă mai notabile pe care le 
avem pînă-n prezent cu privire la activitatea acestui uitat scriitor.

Astfel, în scurta prezentare pe care i-o făcea în Istoria lite
raturii române de la origini pînă în prezent, G. Gălincscu observă 
că în volumul său de debut, Cînturi intime, de la 1854, Radu 
Ionescu era un... „precursor foarte îndepărtat al lui Bacovia“. 
El „introduce primul în elegiile sale clavirul răsunător, la care 
cîntă fecioara în delir, invocînd umbra iubitului mort :

Subt mîna-mi tremurîndă, cînd pianul lin suspină 
Şi tristele-i accente din sînu-i zbor încet,
Şi dulcele Bellini cu Norma lui divină 
Adoarme suferinţa ce arde al meu piept,

Te văz pe dinaintc-mi c-un pas uşor a trece, 
De mine te apropii la capul meu şezînd ;
Şi după gîtu-mi palid tu pui o mînă rece 
Şi alta plimbi pe piano de moarte trist cîntînd.“ 1

La o confruntare cu textele poetului Ciuturilor intime de 
la 1854, ne dăm seama nu numai de adevărul remarcabilei 
observaţii a marelui critic şi istoric literar, ci şi de faptul că 
aspectul anticipativ al liricii lui Radu Ionescu arc un registru 
mai larg. întîlnim la el, chiar în Cînturi intime, uncie prefi
gurări din lirica florală a lui Diinitric Anghcl, precum în acest 
fragment :

Şi florile-ncîntatc lăsau a lor petale 
A serii murmurare uşor a resfira,
Şi dulcea iasomie ca tine de senină, 
Rozeta, micşunele ce tu mai mult purtai, 
Şi roza purpurie, a florilor regină,

1 G. Călinescu, Istoria literaturii române de la origini pînă 
în prezent, 1941, p. 299.
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Şi alte flori din care buchete tu formai 
Lăsau a lor profume plăcute, răpitoare, 
Pe lingă noi în zefir uşor a răspîndi,
Şi aromind natura, în imne cîntătoare 
Pe aripile serii în cer a se sui. •

(A melia. Elegie)

Alteori, printre tînguirile lui Radu Ionescu, regăsim, încă din 
volumul de debut, unele întrebări aruncate divinităţii ca-n 
Psalmii arghezieni :

O, Doamne, ce în mine ai pus a ta suflare,
Atîtea suferinţe n-au oare un sfîrşit ?
Pe tine nu te mişcă atîta dezolare,
Ce cade pe-al meu suflet ide tine părăsit ?

(Stînca)

Cele mai multe prefigurări privesc însă lirica eminesciană, 
mergînd de la tematică pînă la ritmul somnolent şi ezitant al 
meditaţiei nocturne, pe care Radu Ionescu reuşeşte să-l intuiască, 
uneori remarcabil :

Un sunet !... Este ora ce timpu-n veci măsoară 
Şi-arată viaţa noastră cum trece nesimţit ;
Şi unde ? Nimeni ştie. O ! timpul se strecoară 
Şi cauză durere la omul fericit !

O, timp ! ce lege oare în spaţiu te conduce ?
Sunt legilc-ţi eterne, ca tine nu mai pier ?
Dar cine îţi răspunde, în noapte tot te duce !
Şi timpul, viaţa, moartea, sunt toate un mister !

(Sunetul orei)

Poezia meditaţiei pe ruine, temă preromantică venind de 
departe, din secolul al XVIII-lea, de la Ed Young şi Th. Gray, 
larg cultivată în cadrul liricii noastre paşoptiste, se abstractizează, 
concentrîndu-sc obsesiv în jurul noţiunii de scurgere inexorabilă 
a timpului şi închizînd în cuprinsul ei autentice învolburări de 
natură titaniană :

Cu mintea sfîşiată d-o neagră cugetare
Asupr-atîtor timpuri ascunse de uitare
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Cadeam pierdut în haos de negre îndoinţi. 
Trecuse miezul nopţii şi eu tot în veghere,
Uitat de toţi în lume, afară de durere,
Simţeam tăcutu-mi suflet zdrobit de suferinţi.
Ce neagră-ini părea viaţa şi drumul neferice,
Un cer de bronz ne-apasă, un glas rîzînd ne zice 
în lume suferinţi !...

(Geniul abisului)

Unele anticipări eminesciene găsim şi-n limbajul poeziei lui 
Radu Ionescu, în sistemul său de epitete şi metafore : „trist 
mister“, „a nopţii rece ceaţă“, „a haosului ceaţă“, „mizerie 
umană“, „urna de uitare“, „luna solitară“, „lumi de imne“, 
„tăcutele, reci umbre“, „farmec de magie“, „vise triste, a spiri
tului viaţă“ etc.

Fără îndoială că toate aceste aspecte au un caracter limitat. 
Volumul de Cînturi intime este inegal, cu unele sclipiri în ima
gini şi căderi în prozaisme şi discursivitate. Aceeaşi observaţie 
este valabilă şi pentru poezia publicată de Radu Ionescu în zia
rele şi revistele vremii şi neluată încă în consideraţie. Făţă de 
volumul său de debut, această poezie prezintă însă unele aspecte 
noi în tematică şi cizelarea limbajului. Găsim aici o accentuată 
orientare către poezia de inspiraţie patriotică în dublul său 
aspect : de preamărire a gloriei străbune (Bardul §i muza, Stră
bunii)y a viitorului patriei (Învierea, Oda. La România), cit şi dc 
satirizare a falsului patriotism (Patrioţii), unde ne întilnim iarăşi 
cu prefigurări eminesciene, pe linia violenţei pamfletare din Scri
soarea III :

Rupeţi masca după faţă, chipul vostru să privesc 
Patrioţi vă aflu astăzi, vînzători ce ieri găsesc !
O dreptate cereţi astăzi, voi ce ieri aţi jefuit,
Şi din lacrimi şi din sînge starea voastră aţi mărit, 
Voi frăţia cereţi astăzi, voi ce ieri aţi apăsat 
Un popor a cui mărire viaţa încă v-a lăsat ;
Voi ce ieri fără ruşine pe sărac îl pălmuiaţi,
Şi-n trufia voastră oarbă în picioare îl călcaţi ; 
Voi progresul cereţi astăzi, voi ce ieri aţi-năbuşit 
Orice rază de lumină în români a strălucit ?... 
Patrioţi strigaţi voi astăzi pentru ţară, viitor !
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Dar chiar ieri, din voi oricare a trecut de vînzător, 
Ca să fiţi scuipaţi pe piepturi şi de gît cu ştreang

legaţi...
(Patrioţii)

Nu putem, de aceea, împărtăşi opinia lui Florin Manolescu, 
după care poezia socială a lui Radu Ionescu ar fi „fără nici-o 
valoare literară“.1 Nu limbajul trebuie luat în consideraţie, ci 
tocmai faptul că, mergînd pe urmele predecesorilor, Radu Ionescu 
pune, chiar şi-n acest aspect al creaţiei sale multă vigoare, o 
trăire personală intensă, care structurează din interior retorica 
versului. Poetul tinde în mod spontan către o poezie a marilor 
categorii filozofice ale existenţei umane : timp, viaţă, moarte, 
infinit, cărora le subordonează chiar şi domeniul liricii patrio
tice, în ceea ce are mai valoros. Acest lucru nu trebuie căutat în 
epigrame, care au un caracter de divertisment, ci în poemele 
Străbunii, învierea, Patrioţii, Anul 1857 etc.

Temele poeziei lui Radu Ionescu se învăluie într-o muzică 
proprie a cuvintelor, pe care poetul o preia de fapt de la 
Bolintineanu. Poate chiar mai mult ca acesta, Radu Ionescu 
forţează limbajul poetic, îl supune în primul rînd legilor armo
nici muzicale :

Pasat-a miezul nopţei şi eu deştept sínt încă 
Pe cer er mila lună începe a albi.
O, iar mi se prezentă fatala neagră stîncă 
Sub care eu mormîntu-mi să aflu aş voi.

(Slinca)

Şi omul ce putinlc se crede p-astă cime ! 
Prin vasta-mi cugetare eu sunt un creator. 
Cu dînsa opresc norii şi-a stelelor mulţime 
Le umplu de fiinţe şi sfera le-o măsor.

(Geniul abisului)

Prcluînd motive ale poeziei romantice, Radu Ionescu intuia 
in atmosfera generală a curentului acel procedeu interesant de 
atitudine artistică, propriu fanteziei frenetice, dezlănţuite, asemă
nătoare aceleia pe care Hugo Friedrich o observă coborînd din

1 Florin Manolescu, Poezia criticilor, Editura Eminescu, 
Buc., 1971, p. 14.
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lirica lui Novalis, prin romantism1, către unele 
lirismului contemporan. Astfel ni

aspecte specifice 
se pare a se realiza acea

„Nopturnă, teribil funerară“, care-1 convingea pe G. Călinescu 
că ne aflăm în faţa unui poet cu adevărat remarcabil :

Ascunde-tc, o, lună, în marea de uitare,
Acolo şi voi stele duceţi-vă-a pieri !
Să piară-a voastre raze, şi-o noapte de teroare 
Să vie acum din haos pe ceruri a domni !

Să fie noaptea neagră ! Aşa îmi place mie, 
Căci noapte şi în mine etern a existat ;
Să plane noaptea asupră-mi căci cerul cu urgie 
In noaptea fioroasă pe mine m-a uitat.

In noaptea asta neagră să meargă-a mea durere 
Spre cerul fără milă de nori acoperit ;
Căci nimeni nu m-aude acuma în tăcere.
Căci nimeni nu mă vede şi asta am dorit !

Suflaţi şi voi acuma, o, vînturi furioase 
Prin munţii cei gigantici, prin văile adinei ; 
Suflaţi pe mări întinse, şi undele spumoase 
Făceţi-le să geamă spărgîndu-se de stînci. ,

(Nopturnă)

Pe aceeaşi linie a exprimării cu preponderenţă a cului, a 
fiorului său existenţial în faţa lumii, Radu lonescu era capabil 
şi de extazul paradisiac pe care i-1 conferă sunetele inuzii ii :

Frumos, ceresc arhanghel ! începe dar de cîntă 
Te pune-acum la piano şi cîntă în delir !
Înalţă sus la ceruri armonia cea sîntă 
Şi inima-mi şi suflet dintr-însa se inspir.

O, ce putere sacră posedă-a ta cîntarc !
Ce farmec, ce magic tu ai în al tău cînt !

1 Hugo Friedrich, Structura liricii moderne, E.L.U., Buc., 
1969, p. 56.
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Tu mă transporţi din lume, m-arunci cu exaltare 
în regiuni divine, in care crez că sínt. •

(Pianul)

Creaţia mai reprezentativă a poeziei Iui Radu Ionescu, 
o piesă antologică a întregului nostru romantism, a rămas uitată 
pînă-n prezent în paginile jurnalului Dîmboviţa de la 1860. Este 
vorba de poemul Dorul, unde ne întîlnim cu acea suferinţă a 
eului romantic torturat de frumuseţile lumii, de beţia simţurilor 
şi aspiraţia sufletului, niciodată satisfăcută, către absolut. Limba 
literară a lui Radu Ionescu face de data aceasta un neaşteptat 
salt înainte, către expresivitate şi armonie deplină :

Pe rumenele raze a stelei strălucite, 
în munduri de lumină aş vrea să mă avînt,
Să mă afund în sînul iubirii infinite,
Să sting aprinsa sete a inimii rănite,
S-ascult pe arpe d-aur al îngerilor cînt.

Coprins de nebunie, delir şi exaltare,
Alerg în orice parte să sting ăst foc cumplit, 
Dar nici o mîngîiere şi nici o uşurare ! 
Întreb natura toată, întreb orice suflare 
Ast dor fatal să-mi spuie, Idar tot e amuţit !

Este evidentă aici o transpunere a suferinţei romantice în 
profunda simbolică păminteană a noţiunii de dor. Poetul pornea 
probabil şi de la sensurile doinei populare, de la legenda 
Virfului cu Dor, repovestită în studiul despre Dora d’Istria, dar, 
mai presus de toate, ceea ce dă fiorul întregului poem este himera 
idealului, pe care o întîlnim şi-n alte scrieri ale lui Radu 
Ionescu. Această pasiune mistuitoare îşi caută în poemul Dorul 
răspunsuri în ipostazele fundamentale ale relaţiei omului cu spa
ţiile infinite. De aici interogaţia nocturnă : „întreb cîmpia d-aur cu 
stele înflorite'5 ; muzica trecerii apelor : „doios mă duc pe ţăr
muri de ape zgomotoase“ ; contemplaţia apusului : „uimit mă 
uit la soare cc-n alte lumi păşeşte“ ; pentru a constata stingerea 
spaţiului exterior cu toată bogăţia lui de nuanţe, trecerea lui 
în neant, pentru a face loc clocotului interior :
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Tot trece, tot se stinge şi-adoarme în tăcere, 
Dar dorul'meu rămîne şi singur e deşt6pt, 
El singur niciodată în sufletu-mi nu piere, 
Şi-o dulce mîngîiere la cine să pot cere, 
Căci cine ştie dorul ce arde al meu piept.

Din acelaşi complex tematic care dă substanţă amintitului po
em Dorul, face parte şi nuvela O zi de fericire, uitată şi ea în 
coloanelè jurnalului Dîmboviţa de la 1860. Radu Ioncscu ştia 
să proiecteze un spaţiu ideal şi să-i opuie apoi suferinţa roman
tică de a nu-1 poseda :

„Fericirea străluceşte zîmbitoare şi încununată de flori în- 
tr-un palat încîntător, aurit de razele soarelui : o cîmpic semă
nată cu bucheturi înflorite, străbătută de ape argintie se în
tinde împrejurul lui, mii de paseri armonioase cîntă amorul lor 
prin arburii stufoşi ; un farmec răpitor pluteşte p-acest mic 
paradis. într-un chioşc ascuns sub viţa încărcată de struguri au
riţi, doi bătrîni cu capetele albite, cu feţele senine de mulţămi- 
re se uită cu zîmbetul pe buze la un cuib de roze. Acolo pe un 
tapet de flori, o copilă răpitoare şi veselă ca primăvara, încu
nună graţioasă p-un june care-şi îneacă privirea în ochii plini 
de suflet ai copilei. Alături o carte stă deschisă la o pagină 
unde s-a scris : amor şi fericire.

Sufletul priveşte cu răpire acest paradis de amor, această 
dulce fericire răspîndită în toate părţile ; dar el este condamnat 
să rămîie într-un loc pustiu, să nu-şi potolească setea în apele 
curate ca cristalul, să nu se simţă transportat d-amorul arzător 
al vreunei fiinţe însufleţite d-această flacără. Sufletul vede, simte 
aceste fericiri, şi vai ! doreşte ce nu are, doreşte ce nu poate avea. 
Dorinţa, deşteaptă zi şi noapte, nu-i lasă un minut de pace : îi 
arată la orizonturi fericirea şi amorul ; dorinţa fatală îl consumă 
într-o flacără arzătoare.“

Contribuţia lui Radu Ionescu în cadrul dezvoltării esteticii 
şi criticii noastre literare s-a bucurat în general de o receptivitate 
mai vie decît celelalte aspecte ale scrierilor sale ; aici referinţele 
critice sínt ceva mai numeroase. Cu toate acestea, o privire mai
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de-aproape asupra acestei probleme ne arată că sínt multe as
pecte neluate în seamă pînă în prezent, multe date de referinţă 
încă nu îndeajuns de bine cunoscute, în cadrul unei imagini de 
ansamblu, unitare şi coerente, a scrierilor sale. Pe această linie 
ne propunem să oferim deocamdată doar unele sugestii care ni 
se par mai conforme cu adevărul.

Astfel dacă în general istoria noastră literară pare să fi 
ajuns la un anumit consens în ce priveşte recunoaşterea meri
telor lui Radu Ionescu în dezvoltarea unor idei de teorie litera
ra modernă în gîndirea estetică românească înaintea lui Maio- 
rescui, în ceea ce priveşte aplicarea acestor idei în domeniul 
concret de atitudine critică se conchide în general negativ : 
„Afară de studiul asupra lui Doinici, spune Radu S. Dragnea, a 
mai publicat în Revista română despre Dora d’Istria, unde s-a 
arătat cîtă nepricepere ascunde aplicarea teoriilor lui critice la 
analizarea operei unui scriitor“. 2

„Deosebirea dintre Maiorescu şi Radu Ionescu, conchide un 
critic literar actual, este că, în vreme ce primul face aprecieri în 
legătură cu Eminescu şi cu Garagiale, al doilea scrie despre 
Donici şi despre Dora d’Istria. în vreme ce Maiorescu are o 
conduită, un program, Radu Ionescu nu are nici unul.“ 3

Pentru a aprecia cu n>ai multă obiectivitate consecvenţa şi 
valoarea programului critic al lui Radu Ionescu, ar trebui să 
ne adresăm, după părerea noastră, şi altor izvoare de referinţă 
decit celor de mai sus. In acest sens o sugestie utilă ne-o oferă 
chiar Radu S. Dragnea : „în prodigioasa activitate de ziarist, 
afirmă el, Radu Ionescu a făcut şi un popas literar la Revista 
română... Prezenţa lui în comitetul de redacţie al revistei şi apa
riţia în coloanele ei cu încercări de critică literară, erau an-

„Acea «deosebire dintre ştiinţe şi arte» pe care o demon
strează Radu Ionescu, anticipează strălucit, într-un mod chiar 
mai plauzibil, pe aceea a lui Titu Maiorescu din o Cercetare 
critică asupra poeziei române la 1867“ (George Ivaşcu, Din 
istoria teoriei şi a criticii literare româneşti, I, Buc., 1967, Intro
ducere, p. 69) ; „Principiile criticei (1861) de Radu Ionescu 
reprezintă primul articol românesc de adevărată teorie critică“ 
(Adrian Marino, Introducere în critica literară, Editura tine
retului, Buc., 1968, p. 138).

2 Radu S. Dragnea, Un critic sfios din epoca Unirii, în Drum 
drept, nr. 7—8, 1913, p. 453.

3 Florin Manolcscu, Poezia criticilor, Buc., 1971, p. 17.
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ticipate şi secondate de foiletoanele literare pe care le publica
in Independinţa*11 In adevăr, eseul Critica literară, prin 
Radu Ionescu îşi completa programul teoretic expus în Princi
piile criticei şi îl aplica la domeniul literaturii române, 
blicat în Independenţa română, nr. 90/1862, după ce autorul pu
blicase mai întîi, în paginile aceluiaşi jurnal, un număr impor
tant de analize ale repertoriului teatrului românesc : Lipilorile 
satelor şi Chiriţa în Iaşi de V. Alecsandri, Prăpăstiile Bucureştilor

care

era pu-

de Matei Millo, prezentase publicului o seamă de drame ale lui 
Al. Dumas şi ale altor scriitori străini jucate pe scena Naţiona
lului, condamnase cu tărie moda „dramelor epileptice“ izvorîte 
din neînţelegerea esteticii romantismului, expusă în mod cri
tic în literatura noastră,2 susţine o seamă de polemici 
cu Matei Millo şi C. D. Aricescu. Pornind de la această ex
perienţă, dublată probabil şi de alte împrejurări mai puţin cu
noscute, Radu Ionescu putea să extragă o concluzie teoretică 
aplicată la sfera întregii literaturi a timpului, aşa cum reiese din 
acest pasaj revelator : nu suntem încă deprinşi cu critica şi
poate să ni se pară ciudat dacă nu cutezător, auzind zicîndu-se 
că tot ceea ce am scris nu este cu desăvîrşire bun (s.n.). Dar 
credinţa ce avem că critica poate face mult bine literaturii 
noastre, contribuind la încurajarea şi dezvoltarea sa, ne face a 
spera că mulţi vor ajunge să înţeleagă acest adevăr şi să nu 
vadă în criticile noastre decît sincera cugetare de a putea
ajunge la acest rezultat.“ 3

Chiar dacă acţiunea acestui critic literar 
rat în epocă de răsunetul de care s-a 
resciană de mai tîrziu, ea merită să fie luată în consideraţie 
pentru că ne luminează mai bine originile criticii literare ro
mâne, aşa cum putea ea să apară din începuturile de tradiţie 
create de paşoptism. După cum se ştie, două fuseseră la
turile mai importante ale manifestării acestuia în literatură : po
ezia şi teatrul. In ambele, Alecsandri adusese o contribuţie ho- 
tărîtoare. Pe de o parte, prin descoperirea filonului popular în 
domeniul poeziei şi punerea pe această bază a temeliilor liricii

nu s-a bucu- 
bucurat critica maio-

1 Radu S. Dragnea, Un critic literar de tranziţie, în Gin- 
dir ea, an. III, 1923, nr. 6, p. 138.

2 Despre Turnul de Nel şi Caterina Howard de Al. Dumas, 
în Independinţa, nr. 53, 25 noiembrie 1861.

3 Critica literară, în Independinţa română, nr. 90/1862.
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noastre culte ; pe de altă parte, prin crearea primului reper
toriu naţional al teatrului românesc. In raport cu aceste două 
laturi importante ale creaţiei noastre literare dezvoltate de paşop
tism, apăruseră în germene, încă din perioada precedentă, unele 
încercări timide de analiză critică a scrierilor literare. Caracterul 
bipolar al unei încercări de urcare la principii generale se vede 
mai ales la Alecu Russo (Critica criticii, Poezia populară, Cuge
tări). La Maiorescu, pînă la studiul Comediile d-lui Caragiale 
(1885), nu găsim comentarii mai notabile cu privire la re
pertoriul teatrului românesc. Această lacună o vor acoperi în 
mare măsură Eminescu şi Caragiale, care vor acorda o impor
tanţă deosebită analizei repertoriului teatral. Radu Ionescu do
vedeşte o aplicaţie aparte pentru această problemă cu mult îna
intea acestora : „Ştim că sunt mulţi — ne spune el — cari 
nu înţeleg pentru ce dăm atîta însemnătate teatrului român ; noi 
insă vom stărui a zice că teatrul este şcoala unei naţiuni şi 
singura şcoală unde în toate zilele se vorbeşte la mii de oa
meni... După scena răsunătoare a acestei şcoale, comedia, cu 
rîsul său izbeşte viţiul, rupe masca ipocriţilor, dezveleşte ignoranţa 
pretenţioasă ; înfrincază neruşinarea scandaloasă, dărîmă pe ambi
ţioşii neputincioşi, îndreptează moravele şi moralizează lumea ; după 
această scenă, drama serioasă cu patetica sa elocventă desfăşură 
înaintea noastră viaţa omenească, această dramă eternă, însufle
ţeşte simţimintclc inimei şi ne exaltează pentru cele bune, ne 
revoltă în contra celor rele, ne întăreşte caracterul prin încer
cările la care vedem viaţa expusă, ne formează gustul, ne dez- 
voltează inteliginţa, ne perfecţionează limba şi ne dă o litera
tură.“ 1 Această concepţie despre valoarea teatrului în viaţa unei 
societăţi ne trimite direct Ia Principiile criticei, unde, credincios 
ideilor sale hegeliene, Radu Ionescu afirmă : „Pentru greutăţile 
ce prezintă acest fel de poezie, pentru mărimea concepţiilor 
sale şi pdntru perfecţiunea cu care trebuie să fie executată, 
drama este considerată de mulţi ca opera cea mai dificilă a 
spiritului şi cea mai înaltă expresiune a poeziei“.

' Iată deci că nu poate fi vorba de lipsa unei conduite în 
ceea ce priveşte aplicarea programului teoretic al lui Radu Ionescu, 
ci de o interpretare lacunară a activităţii sale.

1 Teatrul român, în Indcpendinţa română, nr. 92/1862.
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O privire mai de aproape asupra ideilor estetice ale lui Radu 
Ionescu ne dezvăluie o gîndire unitară încă puţin luminată în 
multe din articulaţiile ei specifice. S-a observat deja de că
tre Radu S. Dragnea că distincţia între ştiinţă şi artă, 
o postulează Radu Ionescu în Principiile criticei, este de filiaţie 
hegeliană, prin aceasta autorul fiind calificat drept „precurso
rul criticii filozofice a Junimii“.1

Influenţa hegeliană are însă ramificaţii mult mai ample şi mai 
adinei în gîndirea lui Radu Ionescu, şi nu numai în cea 
estetică.

pe care

Pe linia separării sferei esteticului de celelalte domenii ale acti
vităţii spirituale, este interesant de observat distincţia pe care 
ştia s-o opereze criticul nostru între morală în general şi morala 
intrinsecă alegoriei artistice : „Dacă studiem şi observăm pe oa
meni cum sunt, ne putem lesne încredinţa că toţi sunt dispuşi 

crede cu destulă judecată, cu destulă înţelepciune, cua se
destulă moralitate ; şi înaintea unei asemenea pretenţiuni, fiecare 
poate lesne înţelege cît de mult s-ar supăra cînd li s-ar face 
lecţiuni de morală şi li s-ar spune direct că nu judecă bine 
sau că nu au moravuri destul de bune. Această filosofic severa
dar onestă, fără amărăciune şi fără venin, care mai mult arc 
în vedere omenirea decît pe individ, care nu insultă pe nimeni 
şi se adresează la toţi, a fost acoperită Ia teatru şi în fabulă, 
sub alegoria unei fapte, (s.n.), prin care izbuteşte a fi înţeleasă şi 
a face binele, fără a revolta pe nimeni“ (Alexandru Donici. Stu
dii asupra vieţei fi poesiilor sale).

Caracterul hegelian al scrierilor critice ale lui Radu Ionescu 
se observă şi din alte puncte de vedere. In definirea fru
mosului, esteticianul nostru urma, într-o formă mai simplă, 
firul distincţiilor hegeliene din introducere la Prelegeri de este
tică, între „forma exterioară a obiectelor şi abstracţiunea...

înfăţişează caracterele lor generale“. „Arta ţine oarecumcare ne
mijlocul între aceste două chipuri extreme“ (Principiile cri
ticei). Évident formulările acestea ale lui Radu Ionescu nc 
amintesc pe Hegel, care defineşte frumosul ca o aparenţă a ideii, 
ideea fiind singura deţinătoare a adevărului, realitatea cît şi
arta rămînînd fiecare doar aparenţe, cea din urmă însă mai 
transparentă, mai apropiată de esenţa ideii, pe cînd prima mai

1 Radu S. Dragnea, Un critic literar de tranziţie, loc. cit.,
p. 140.
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depărtată „Scoarţa tare a naturii şi a lumii obişnuite face ca 
spiritul să pătrundă cu mai multă greutate pînă la idee, decît 
fac acest lucru operele artei“.1

D. D. Roşea, unul dintre cei mai autorizaţi cercetători ro
mâni ai operei lui Hegel, observă că : ^Idealul ca noţiune este
tică este un concept hegelian, este chiar conceptul central al 
esteticii lui Hegel“2. Noţiunea de ideal o regăsim şi la Radu 
Ionescu în Principiile criticei, suprapunîndu-se noţiunii de fi
nalitate artistică : „Adevăratul scop al artei este reprezin- 
tarea idealului, care este cea mai înaltă expresiune a fru
mosului“. „...Arta, neoprindu-se nici Ia realitatea materială a 
obiectelor, nici la abstracţiunea ştiinţei, caută o aparinţă fru
moasă, o imagine a adevărului, o formă a idealului care poate 
exista în nemărginita varietate a obiectelor de care suntem 
încongiuraţi.“ Pe această bază, Radu Ionescu propunea reali
zarea unei critici literare absolute : „Critica literară trebuie să 
aibă un ideal, un tip intelectual mai presus de toate lucrurile 
care exist. Critica, prin observarea deosebitelor frumuseţi ale 
realităţii, prin meditările spiritului, îşi formează o imagine vie 
a frumosului ideal (s.n.) către care înalţă şi comparează produc- 
ţiunile geniului omenesc...“ (Principiile criticei).

La Hegel întîlnim definirea idealului şi ca o „reducere a 
existenţei exterioare la spiritual“... ca o „realitate retrasă din 
mulţimea amănuntelor şi o contingenţelor“3. Este interesant 
de observat că pe această bază, Radu Ionescu prefigura, încă 
mult înainte de Maiorcscu, cunoscuta idee a înălţării imper
sonale prin intermediul contemplaţiei estetice a operelor de 
artă : „Acest ideal al frumosului... înalţă sufletul nostru într-o 
regiune divină de impresiuni îneîntătoare şi de fericiri mai 
curate decît cele ce simte în realitate ; acest ideal deşteaptă în 
noi cele mai mari siintimcnte ale sufletului omenesc : amorul 
pentru adevăr, entuziasmul pentru bine, admiraţiunea pentru 
frumos“ (Principiile criticei). Idcea revine cu aplicaţii concrete 
la sfera activităţilor politice ale vremii, ca şi la Maiorescu, în 
studiul despre fabulele lui Alexandru Donici : „Să uităm

1 Hegel, Prelegeri de estetică, traducere D. D. Roşea, Edi
tura Academiei, vol. I, p. 15.

2 D. D. Roşea, Influenţa lui Hegel asupra lui Taine, ed. 
II, Buc., 1968, p. 247.

3 Hegel, op. cit., p. 162.
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pentru un moment neplăcutele ocupaţiuni ale politicei de actu
alitate, care nu aduc adeseori decit dezgust şi descuragiare, pen
tru că interesele cele mari ale ţărei sunt lăsate la o parte, cînd 
e vorba de îndestularea micilor ambiţiuni personale ; să intrăm 
mai bine în regiunile încîntătoare ale literaturei... In variatele 
producţiuni ale literaturei, în feluritele spectacole ce desfăşură 
înaintea noastră, găsim, mai mult decît oriunde, o mîngîiere pentru 
suferinţele vieţei, o speranţă zîmbitoare pentru o soartă mai 
fericită, un dulce repaos pentru obositoarele lucrări. Inima 
noastră se face mai bună, mai generoasă, şi se deschide mai cu 
înlesnire la simtimentele frumoase, mintea noastră se ridică la o 
înălţime mai mare de idei şi cugetări, şi înţelege mai bine 
sublimele minuni ale universului ' (Alexandru Donici. Studiu asupra 
vieţei fi poeziilor sale).

Armătura teoretică a acestei idei o extrăgea Radu Ionescu, 
pe urmele lui Hegel, din teoria platonică a reminiscenţelor, 
pe care o aflăm expusă în Principiile criticei : „Arta găseşte 
fondul creaţiunilor sale în marea varietate a obiectelor ce 
natura desfăşură înaintea noastră, şi forma care le dă o împru
mută iară din lumea realităţii care ne îneîntă mai mult, 
apropiind-o pe cît se poate de tipul frumosului ideale, suveniri 
ale unei lumi anterioare, cum zice Platone, şi pus în sufletele alese 
<lc marele artist al universului.“

Răsunetul ideilor lui Hegel îl regăsim în multe alte as
pecte ale gîndirii lui Radu Ionescu. El ştia, de pildă, să 
surprindă, încă de la 1860, faptul că filozofia lui Heliade 
Rădulescu din Equilibru între anlitesi era, de fapt, „o sistemă 
<le contradicţiuni a lui Hegel, rău înţeleasă“ (D. Heliade).

Idei de filiaţie hegeliană pătrundeau în gîndirca criticu
lui nostru nu numai prin intermediul Cursului de estetică al 
lui Hegel, tradus în limba franceză, de Ch. Bénard, cum 
subliniază Tudor Vianu,1 ci şi indirect, prin intermediul eseiştilor 
şi criticilor literari francezi ai vremii, al căror scris se resimţea 
tot mai mult de prezenţa noilor orientări filozofice impuse de 
gîndirca germană şi devenite astfel bunuri ale culturii europene, 
însuşi Charles Bénard, interpretul francez al Prelegerilor de esteti- 
că ale lui Hegel, observa că : „literatura noastră a fost inundată

1 Tudor Vianu, Influenţa lui Hegel în cultura română, în 
Studii de literatură română, Buc., 1965, p. 566 şi urm.
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dc culegeri fărîmiţate, de consideraţii şi eseuri. Pagini străluci- 
fos scrise sub influenţa teoriilor străine.“1 Influenţatoare au

lui Hegel asupra gîndirii Iui Radu Ionescu se încadrează astfel 
momentului european al difuziunii ideilor hegeliene, cînd acestea
începuseră să aibă un răsunet puternic nu . numai în Franţa, 
ci şi în alte ţări. Le întîlnim, în aceeaşi perioadă, Ia De 
Sanctis, în Italia, în Rusia Ia Dobroliubov şi Cemîşevski. 
Radu Ionescu ni se pare a se situa pe acel drum observat 
de către D. D. Roşea, ducind de la estetica hegeliană la cri
tica „ştiinţifică“ a lui Hippolyte Taine. După cum a arătat 
încă de mult Radu S. Dragnea, studiul lui Radu Ionescu despre 
fabulele lui Donici urmează îndeaproape metoda „ştiinţifică“ 
a lui Taine din lucrarea sa timpurie, Essai sur les fables de 
La Fontaine, publicată sub forma unei teze de doctorat (1855). 
Asemenea lui Taine, autorul nostru îşi propune să adune toate 
datele posibile cu privire Ia viaţa autorului, să definească fa
bula „în sine“, după care să treacă la „studierea“ caracterului 
genului fabulistic, apoi la analiza conţinutului fabulelor prin 
reducerea lor la timpurile generale pe care le reprezintă, iar 
în ultimă instanţă la studierea formei sau a stilului, idee dez
voltată de Taine în cel dc-al patrulea capitol (De Vexpression)
al tezei sale.

Gustul pentru erudiţie, pentru tehnica refacerii textului prin 
citate şi rezumări largi, cuprinzătoare, o prelua Radu Ionescu 
în mod evident din critica franceză a vremii. In amplul studiu 
despre Dora dTstria, care este în esenţă o monografic, prima 
de acest fel în istoria criticii literare româneşti, autorul folo
seşte procedee filologice şi comparatiste, expuse teoretic in 
Principiile criticei. Astfel, textele Dorei dTstria „despre muzica 
rusă“ erau comparate dc criticul nostru cu cele ale lui Ernest 
Renan din Încercări de morală şi critică (1859) privitoare la 
„chant-plein“ — „canto fermo“ ale vechii muzici greceşti. Cînd 
ajungea la analiza situaţiei femeilor române, numărul de autori 
pe care criticul îi consemna pentru a da măsura calităţilor docu- 
mcntar-ştiinţificc ale scrierii Dorei dTstria este de-a dreptul 
impresionant.

1 Hegel, Cours d’esthétique, analysé et traduit en partie, par 
M. Ch. Bénard, Paris, 1840—1852, tome I. Préface du traduc
teur, p. V.
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El demonstra astfel o problemă de principiu a concepţiei 
„Talentul este un dar, un privilegiu al natúréi ; studiul 

însă, cunoştinţele, ştiinţa, erudiţiunca se capătă prin muncă, 
prin sacrifice, prin devotament, şi este o mare virtute de a 
sacrifica cele mai multe plăceri ale vieţei pentru studiu, pentru 
ştiinţă. Numai sufletele alese sunt capabile d-a înţelege aceste 
nobile şi nepieritoare plăceri, a căror răsplătire este renumele 
şi gloria" {Dora d’Istria, III).

Radu Ionescu descoperea în epoca veche o stare de cultură 
demnă de o valorificare atentă : „Pe lîngă domnii croi cari 
s-au luptat toată viaţa pentru a lăsa românilor o ţară necotro
pită de străini, vom găsi domni cari au lucrat cu devotament 
pentru înflorirea şi propăşirea acestei ţări prin organizare înţe
leaptă, prin virtute şi moralitate, fondînd institute de bine
faceri, înfiinţînd şcoale pentru luminarea poporului. încuragind 
ştiinţele, artele şi literatura. Radu cel Mare, Ncagu Basarab, 
Vasile Lupu, Matei Basarab merită admiraţiunea şi recunoştinţa 
noastră pentru virtuţile şi binefacerile lor.

Singurul monument ce avem, monument grandios, cap d-operă 
d-arhitectură, monastirea de Argeş, este înălţat de Neagu 
Basarab. Pe cînd tiparul era privit ca o lucrare drăcească şi 
prigonit în toată Europa, vedem, în ţara noastră, tipărindu-se 
cărţi la 1507 şi 1512. Subt Matei Basarab şi Vasile Lupu, 
mai multe tipografii, biblioteci, şcoale însemnate de limbele 
vechi, limba română introdusă în biserică, mai multe cronice 
$i scrieri însemnate, numeroase şi felurite obiecte de cea mai 
mare valoare artistică, dovedesc un început măreţ şi puternic 
de civilizaţiunc. [...] Acestea nu sunt oare fapte care ne arată 
o stare de cultură foarte însemnată (s.n.) pentru acele timpuri ? 
Nu ne spun ele dezvoltarea ce luase progresul în ţara noas
tră ?... Acest trecut, atît de glorios şi de strălucit, este sin
gura noastră comoară naţională, singurul izvor sacru al neatîr- 
nării patriei noastre. Acest trecut ne-a păstrat, după alîtca 
veacuri, limba ce sîntem mîndri că vorbim, credinţa curată a 
celor dintîi părinţi ai bisericii lui Christ şi, mai presus de 
toate, drepturile mari de 
unor împărăţii puternice cari au coprins atîtea ţări... Acest 
trecut, reînviat, cunoscut şi înţeles de toţi, trebuie a forma edu- 
caţiunea noastră naţională" (Două conferinţe despre domnia lui 
Ştefan cel Mare).

sale:

trăi ca naţiune liberă în mijlocul
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Astfel, Radu Ionescu se înscrie pe drumul descoperirii trep
tate, într-un proces istoric complex, a trecutului naţional in- 

în vederea dezvoltării viitoare, conform acelor „vertebrevocat
ale naţionalităţii“ de care va vorbi mai tîrziu Eminescu.

Fără a intra în detalierea altor aspecte ale activităţii de este
tician şi critic literar a lui Radu Ionescu, considerăm necesar 
să subliniem, în încheiere, valoarea ei reală, obligaţia de a o 
lua cu mai multă atenţie de acum înainte în considerare, în 
cadrul valorificării tradiţiilor de care dispunem în acest do
meniu.

Cercetarea publicisticii lui Radu Ionescu ne dezvăluie şi 
un alt aspect, cu totul neluat în scamă, al activităţii acestui 
uitat scriitor. Scrierile lui de estetică şi critică literară se do
vedesc dublate de preocupări teoretice mult mai cuprinzătoare. 
Astfel, în studiul Justiţie fi libertate, el dcplînge „lipsa unei 
sisteme complete şi bine definită“, „un plan general în care 
toate interesele unei societăţi să-şi găsească condiţiunile dez
voltării lor“. în altă parte, el vorbeşte despre o ştiinţă poli
tică „arhitecturală“ (Ce voim), despre necesitatea întemeierii 
democraţiei pe principiile filozofici politice moderne, iar a 
finanţelor pe principiile ştiinţei economice (Programa demo
craţiei). După cum în estetică influenţele exercitate asupra lui 
Radu Ionescu se dovedesc a duce de la Hegel la Hippolyte 
'Faine, în domeniul gîndirii sale filozofice, acestea coboară de la 
Socrate şi iDcscartcs, la gînditori contemporani ca Jules Simon 
şi P. J. Proudhon, a cărui operă o găsim comentată în stu
diul Justiţie şi libertate. Fără a intra, în cadrul rcstrîns al 
acestei prefeţe, în detalierea aspectelor pe care le ridică urmări
rea influenţelor, se cuvine să subliniem cîteva din ideile mai 
interesante pe care le introducea Radu Ionescu în cadrul dez
voltării gîndirii noastre sociale şi filozofice. Astfel, ni se pa
rc demn de reţinut faptul că primul nostru critic literar privea 
dezvoltarca literaturii şi a artelor ţării într-un cadru mult mai 
cuprinzător, acela al sferei de cultură şi civilizaţie : „Literatu
ra, artele, ştiinţele sunt adevărata viaţă a unui popor, dezvol
tarea ce iau, progresul la care ajung, lucrările ce produc sunt 
cele mai învederate dovezi că acea naţiune trăieşte ; şi prin 
oricît de grele şi nefericite timpuri ar trece, naţionalitatea sa
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este asigurată şi va ii totdeauna susţinută, pentru că merită 
să trăiască în interesul cel marc al civilizaţiunii“ (Critica lite
rară). Din această concepţie rezultă şi o altă idee foarte moder
nă pentru acel timp la noi, Şi anume necesitatea sporirii capita
lului intelectual al ţării : „Un stat nu are trebuinţă numai de 
oameni de rezbel ca să apere frontierele, fiindcă puterea inte- 
liginţei nu este în timpii noştri nţai puţin mare decît puterea 
spadei. Un popor are trebuinţă de spirite , capabile spre a-1 
scoate din nelucrare şi neştiinţă şi spre a-i insufla .simtimentul 
independinţei şi al demnităţii sale. Să nu ne. temem dar cînd 
aceşti muncitori ai progresului se iac mai numeroşi“ (D-na Dora
d’Istria, II).

De aici chemarea la acţiune pe caic o lansa autorul : 
„...Nu putem aştepta abundinţa dacă mîna cultivatorului nu se 
ocupă permanent să pregătească cîmpul său pentru o rodire 
fericită, dacă prin îngrijirile sale nu priveghează la conser
varea fructelor muncii sale, care, ajutată de influinţcle timpului, 
va încununa osteneala sa cu avuţiile unui pămînt roditor. Această 
este imaginea care ne înfăţişează principiile generale din 
derivă neapărat mărirea, stabilitatea şi fericirea unei naţiuni. [...] 
Strălucirea diamantului ne .îneîntă ochii, ne deşteaptă admi
rarea ; dar aceasta nu ne face a-i cunoaşte preţul ce el poartă. 
Trebuie să lucrăm ca să-l dobîndim“ (Acţiune).

Adrian Marino a observat la mulţi' scriitori ai noştri, încă 
înainte de Maiorescu, o prefigurare a cunoscutei teorii a ^for
melor fără fond“.1 Idei critice de această natură, cu privire 
la înapoierea moravurilor sociale şi la dificultăţile adaptării noi- , 
lor formç de civilizaţie în ţara noastră, întîlnim şi Ia Radu 16- 
nescu :

care

„...Educaţiunea morală care înalţă şi formează pe indi
vid, virtuţile care întăresc familia şi fac dintr-însa temelia statului, 
credinţa în lucrurile mari şi frumoase, care dă unei societăţi 
puterea de a se dezvolta îri toate privinţele, principiile oneste şi 
adevărat liberale [...] nimic nu există în realitate, nimic nu se 
manifestă într-un chip adevărat, nimic nu ne face a crede cu 
tărie in progres, în mersul nostru spre progres. [...] Simţiul moral 
este căzut, viţiul nu mai revoltă, scandalul 
imoralitatea, publică şi privată, nu mai deşteaptă mînia ; vir-

mai indignează,nu

1 Adrian Marino. Din istoria teoriei „formă fără fond“ în 
185—188* lmgVlStică }i i5t0rie literară> XIX, Iaşi, 1968, p.
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tutca este despreţuită, demnitatea personală este batjocorită, cre
dinţa în principii este nebunie...“ (Justiţie şi libertate).

In prefaţa la romanul anonim Don Juanii din Bucureşti, 
scriere pe care cercetarea literară din ultimul timp o atribuie 
într-un mod tot mai hotărît lui Radu Ionescu, găsim expusă 
teoria formelor fără fond într-un mod nuanţat, precis, lipsin- 
du-i doar denumirea maioresciană, sub care se va bucura de o 
atît de amplă circulaţie mai tîrziu : „Oricine a observat, cît 
de puţin, viaţa noastră materială, a fost fără îndoială izbit. de 
un mare contrast care există în puţine societăţi modeme. Acest 
contrast iese din luxul, gusturile, viaţa unei societăţi civilizate, 
în faţa mizeriei, înapoierii, greutăţilor unei societăţi primitive. 
Acest contrast din viaţa materială îl găsim şi mai pronunţat 
în viaţa morală şi intelectuală. Nu intru în amănunte, căci m-ar 
duce prea departe. Ce rezultă însă din acest mare contrast ? 
O societate care se înşeală singură, silindu-se a se arăta în 
aparinţă ceea ce nu este în realitate, o stare ciudată, neînţeleasă, 
originală, în care găsim un amestec de civilizaţie şi de barbarie, 
dar care nu este nici civilizaţie, nici barbarie, şi în care nu 
vedem nici binele şi răul civilizaţiei, nici virtuţile şi instinctele 
sălbatice ale barbariei. Voim a ieşi din această stare din urmă, 
şi suntem încă legaţi de dînsa ; voim a intra deodată în civi
lizaţie şi nu sîntem încă pregătiţi pentru această stare. Am 
păstrat de la cea dinţii aplecări şi instincte şi am pierdut virtu
ţile cele mçri ; am luat din civilizaţie multe din relele sale, 
fără să putem realiza şi toate' progresele sale însemnate. O plantă 
din climele 'calde, pusă într-o ţară fără pămîntul în care a 
crescut, pierde forma, culoarea, parfumul şi devine ceva care nu' 
mar arc nutnc, care nu mai însemnează nimic“ (Don Juanii din . 
Bu'cureşit).

v • Fără îndoială că, prin cunoaşterea şi valorificarea operei 
lui Radu Ionescu, imaginea pe care nc-o propune Ibrăileanu 
asupra dezvoltării spiritului critic în cultura română ar trebui 
substanţial îmbunătăţită, mai ales în ceea ce priveşte aprecierea 
laturii muntene a acestui spirit, care, oricum, se vede prezentă, 
încă mult înaintea lui Caragialc, în jurnalistica şi scrierile lui 
Radu Ionescu.

Este interesant de observat şi faptul că, paralel cu accentuarea 
spiritului critic în gîndirca socială a lui Radu Ionescu, apare 
la el şi o tendinţă tot mai vădită de a proclama întoarcerea 
spre sine, căutarea în interior, autoscopia personalităţii umane,

I
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ca singurele mijloace posibile pentru o „regenerare“, o mai 
dreaptă aşezare a vieţii, a relaţiilor dintre oameni, conform cu 
demnitatea lor. Această tendinţă nu este străină de spiritul 
întregii opere a scriitorului, ci dimpotrivă ne apare ca o com
pletare teoretică firească a acestuia. Astfel încă de timpuriu, 
din perioada activităţii publicistice la Dîmboviţa, în studiul in
titulat Politica, găsim, pe lingă definirea politicii ca „o ştiinţă 
care în antichitate era foarte imperfectă, care şi în zilele noastre 
este puţin înaintată în multe privinţe şi care se perfecţionează 
necontenit“, şi acuzaţia adusă celor vechi, că „ocupaţi mai 
mult de morală şi legislaţiune, s-au ocupat prea puţin de cele
lalte părţi ale economiei publice, şi mai toţi au fondat sistemele 
lor pe principii ce nu le observa în adevărata natură a omului" 
(s.n.). în studiul despre Dora d’Istria, publicat în Revista ro
mână, aflăm despre o „credinţă adîncă în regenerarea omenirii 
prin libertate"... „despre nobili şi curagioase silinţe de a dovedi 
prin cele mai mari fapte istorice, prin eternele principii ale filo
sofici... că ömenirea va ieşi triumfătoare din îndclungatele-i 
şi crudele încercări prin care trebuie să treacă spre a şti s-apre- 
ţuiască mai bine principiile de Libertate şi Justiţie ce va dobîn- 
di..." Intr-un articol din Românul pe 1864, Instrucţiunea publi
că şi organizarea judecătorească, pe lîngă o interesantă observaţie 
privind necesitatea ca elaborarea legilor ţării să se sprijine tot 
mai mult pe autoritatea unor „bărbaţi speciali“ (deci specia
lizarea activităţilor sociale), printre care este citat şi „d.T.L. 
Maiorescu", întîlnim şi ideea că „nepăsarea pentru bunul public, 
pentru interesele cele mari ale ţării", se întorcea tot mai mult 
ca un prilej acut de meditaţie : „Pe cine trebuie atunci să 
aruncăm răspunderea dacă nu pe noi înşine ? Şi ce trebuie 
să acuzăm mai mult decît nepăsarea noastră ?"

Toate aceste idei incipiente le regăsim dezvoltate pe larg, 
într-o formă mult îmbogăţită, în studiul Justiţie şi libertate publi
cat în Calendarul „Românului" pe 1866, cît şi în cîtcva intere
sante eseuri, publicate în ziarul Conştiinţa naţionale : Cunoaşte-te 
pe tine însuţi, Cuget, deci sunt etc. Radu Ionescu încearcă de 
data aceasta o cufundare analitică în subiectivitatea umană, pen
tru a descoperi acolo tensiunile profunde ale acţiunii omeneşti şi a 
postula, pe această bază, principiile teoretice ale gîndirii sale : 
„Omul — afirmă el — vede diverse lucruri de care este în? 
congiurat şi vederea acestor lucruri dovedeşte pentru oricine exis- 
tinţa ochilor săi. El încearcă bucuria sau durerea, iubeşte sau

j

I

XXIV



urăşte şi aceste fenomene ne spun că el simte şi are pasiuni. El 
judecă şi se pronunţă asupra lucrurilor, dacă sunt frumoase sau 
urîte, şi deosebeşte binele din rău, această deosebire dovedeşte 
că el are inteliginţă. Sunt încă fenomene d-o altă natură. Omul 
afirmă existenţa sa printr-o mulţime de fapte, bune sau rele, 
după cum conştiinţa sa este mai mult sau mai puţin limitată, 
fără ca nimeni să stăruie lîngă dînsul, fără ca nimeni să-l silească, 
el face ceea ce crede că este bine, chiar dacă şi-ar pune viaţa 
în periclu. [...] După cum omul face ceea ce este bine, chiar 
cînd este oprit de alţii a face ce este bine, chiar cmd este 
persecutat pentru aceasta, el poate aseminea face ceea 
rău, cu toate că nu este îndemnat, împins, silit de nimeni a 
face ceea ce este rău. Credem de prisos a mai spune fapte de 
această natură. Dacă pot face bine, pot face şi rău, dacă pot 
merge, pot sta şi pe loc, dacă pot avea cugetare bună, pot 
asemenea avea şi o cugetare rea. Omul este domn absolut pe 
faptele sale, pe mişcările sale, pe cugetările sale. [...]. Toate 
aceste fenomene, aceste fapte a căror observare ne duce atît 
de logic la cunoştinţa şi stabilirea marelui principiu : Omul este 
o fiinţă liberă(Justiţie şi libertate).

Revenirea la omul individual şi la problemele lui ni-1 arată 
pe Radu Ionescu îndepărtîndu-se de hegelianism şi orientîndu-se 
către o filozofie concretă a omului, imanentă acestuia, opusă 
oricărei transcendenţe : „Justiţia este în noi precum este amorul, 
precum sunt noţiunile frumosului, folositorului, adevărului, precum 
sunt toate puterile şi facultăţile noastre. Justiţia este umană, cu 
totul umană, numai umană ; i se face cel mai mare rău, fiind 
atribuită, de aproape sau de departe, direct sau indirect, unui 
principiu mai presus de anterior omenirii. Conştiinţa, astfel precum 
este dată de natură, este deplină şi sănătoasă, tot ce se petrece 
într-însa este al ci.“

La Radu Ionescu întîlnim ideca ambiguităţii atitudinii umane 
în raport cu intenţiile individului („dacă pot face bine, pot 
face şi rău“. ...„Omul afirmă existenţa sa printr-o mulţime de 
fapte bune sau rele, după cum conştiinţa sa este mai mult sau 
mai puţin luminată“), cît şi ideca unei legături absolute între 
libertatea şi responsabilitatea umană („Omul singur prin liber
tatea sa... este răspunzător de toate faptele sale.“ „Această răs
pundere — consecinţă logică a libertăţii... face pe om a se lupta 
în contra răului“).

ce este

XXV



Radu Ionescu îşi căuta argumente teoretice în ideea de 
„cogito“ a lui Descartes : „«Cuget, deci sunt !» Aceste cuvinte 
sunt afirmarea cea mai puternică, cea mai morală, cea mai no
bilă despre existenţa personalităţii omeneşti. A cugeta, aici este 
tăria omului, aici este proba superiorităţii lui, a fiinţei lui chiar. 
El este pentru că cugetă, adică pentru că se simte, pentru că 
are conştiinţă de sine, ştie a deosebi răul de bine. Fără cuge
tare omul nu mai este om ; el cade în starea brutei ; adică se 
desfiinţează, nu mai există. Cînd Descartes afirmă întîi, prin 
această propoziţiune viguroasă şi morală, fiinţa umanităţii, cu- 
vîntul său produse o mare revoluţie în idei, în filosofie. [...] 
Ce este în adevăr a cugeta, de nu a se căuta, a se cunoaşte 
pe sine ? Şi cînd cineva a cugetat, cînd a simţit în el aceea fa
cultate nedezlipită de fiinţele cugetătoare, care se cheamă conşti
inţă, prin aceasta chiar n-a dat oare naştere unei lumi morale 
întrege ? Viaţa individuală şi socială, libertatea, justiţia, econo
mia, ştiinţa, astea nu sunt oare consecinţele neapărate ale facul
tăţii de a cugeta?“ (Cuget, deci sunt).

Acest citat ne arată că Radu Ionescu nu pune pe acelaşi 
plan „cogito“-ul cartesian cu facultatea de a raţiona, aşa cum 
îl întîlnim în gîndirea iluministă ; el îi acordă o sferă mult mai 
largă, extinzîndu-1 asupra întregii existenţe conştiente a omului 
şi a societăţii, identificîndu-1 mai întîi în „conştiinţa de sine“, 
apoi în capacitatea morală de a distinge binele de rău, de unde 
categorica formulare : „Fără cugetare omul nu mai este om, el 
cade în starea brutei, adică se desfiinţează“. Această separare 
a „conştiinţei de sine“ prin cugetare, faţă de „căderea în starea 
brutei“, o găsim dezvoltată pe larg într-un studiu intitulat Liber
tatea în faţa fatalităţii, publicat sub numele de Const. Danubianu 
în paginile Românului, şi care arc o legătură foarte strînsă cu 
problematica celorlalte scrieri ale lui Radu Ionescu.

Că autorul nostru înţelegea noţiunea cartesiană de „cogito“ 
într-un sens nou, modern, ne-o dovedeşte şi exemplul pe care 
ni-1 oferă el, pentru a demonstra posibilitatea ridicării omului 
dintr-o situaţie „absurdă“ (expresia îi aparţine), către zonele 
înalte ale conştiinţei de sine şi ale libertăţii interioare : „Un 
amic îmi încredinţează în depozit o sumă însemnată şi după 
aceasta el moare. Nimeni nu are cunoştinţă despre depozit al 
cărui proprietar nu rai-a cerut nici chiar un înscris de primire. 
Inapoia-voi suma ? Nu am cunoaşte inima umană tăgăduind
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că cea dintîi mişcare nu ar fi de a păstra suma. Răposatul 
are decit rude depărtate, avute şi acelea, nedemne, pe care nu 
le iubea. Am cuvînt a crede că dacă ar fi prevăzut moartea 
.sa, in-ar fi făcut moştenitorul său : încrederea sa chiar este o 
-dovadă. Pe cine aş înşela apoi ? pe nişte străini, cărora această 
avere ar veni ca căzută din cer. Pentru ce să nu cază ea mai 
îbine asupra mea ? Cine-mi va cere socoteală ?

Mă gindesc, este adevărat, că legea stabilită nu este nici- 
•decum în acord cu dorinţa mea, c-o împrejurare neaşteptată 
poate aduce descoperirea secretului, c-atunci sunt dezonorat, că 
nu ar fi oare o mică încurcătură d-a explica asemenea avuţie 
-etc. Toate acestea mă ţin foarte nehotărît. In fine, conştiinţa 
mea se deşteaptă : îmi zic c-accastă cumpănire este deja o ru
şine, că dacă legea este imperfectă, dacă prudinţa umană se 
înşeală, dacă întîmplarea care înavuţeşte pe unii şi păgubeşte 
pe alţii este absurdă (s.n.), dacă acest concurs de împrejurări 
este imoral, in rezultat nu am drept, şi toate avuţiile rău cîş- 
tigate nu preţuiesc un pătrar de oră din adevărata stimă. In 
scurt, restituiesc banii“ (Justiţie şi libertate), t

Omul deci, după cum ne demonstrează exemplul oferit, poale 
depăşi prin „cugetare“, mai mult prin trăire, „întîmplarea ab
surdă“, „care înavuţeşte pe unii şi păgubeşte pe alţii“, pentru 
a ajunge la „adevărata stimă“, aceea faţă de sine. Exemplul 
este construit după un tipar al antitezelor hegeliene transpuse 
pe planul interior al conştiinţei imanente omului, în care „egois
mul“ — „maxima fericirii personale“, în opoziţie cu un senti
ment de ordin superior, acela al „demnităţii mele în alţii“, duce 
la descoperirea „probităţii morale“, o sinteză a celor două sen
timente anterioare, un egoism de grad superior („onest prin 
egoism“), o stare „pe care o voi numi supranaturală, nu atri
buind-o la o cauză supremă, transccndintă, dar pentru că ea 
exprimă o stare nouă, superioară stării naturale“. Distincţia 
între „starea naturală“ şi cea „supranaturală“ urmează tiparul 
aceleiaşi distincţii pe care am văzut-o anterior, între „conştiinţa 
de sine“ şi „starea de brută", între uman deci şi restul fiinţării 
lipsită de libertate, de posibilitatea de a decide şi deci de a răs
punde în faţa conştiinţei : „Simţire, inteligenţă, mai mult sau mai 
puţin dezvoltate au şi celelalte fiinţe. Omul singur este liber, 
se naşte liber, este creat a fi liber. Omul singur prin liberta
tea sa... este răspunzător de toate faptele sale.“

nu
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Urmînd drumul complicat al deciziei şi al răspunderii pentru 
faptele sale, libertatea umană ajunge, după Radu Ionescu, la 
produsul ei cel mai înalt şi anume, sentimentul justiţiei, „fa
cultatea cea mai înaltă şi pozitivă a sufletului nostru“, obligaţia 
„de a respecta în toate faptele noastre demnitatea omenească 
în persoana altora ca în persoana noastră însăşi, şi mai mult 
încă, a respecta această demnitate în orice persoană şi-n orice 
împrejurări s-ar afla compromisă, şi-n orice pericle ne-ar expune 
apărarea sa. Aceasta este datoria ce ne impune justiţia, datorie 
imperioasă pentru toţi, obligatorie pentru toţi, fiindcă legea 
din care decurge o găsim în noi înşine ; fiindcă această lege, 
absolută şi neschimbată, este legea naturală a omenirii întregi, 
fiindcă a nu ne-mplini datoria impusă de dînsa, a ieşi prin 
urmare din această lege, este a ieşi afară din omenire, a înceta 
de a mai face parte din omenire.“

Fără îndoială că în modul cum pune Radu Ionescu proble
mele libertăţii şi ale justiţiei există şi numeroase limite din punc
tul de vedere al filozofiei marxiste. Cu tot caracterul „concret“ 
al gîndirii sale despre libertate, este evidentă la el, ca de altfel 
la mulţi alţi gînditori din aceeaşi tendinţă, ignorarea înţelegerii 
social-istorice a acestei probleme, a raporturilor ei cu legile obiec
tive ale dezvoltării naturii şi societăţii. Or, aceasta duce, în 
ultimă instanţă, tot o viziune abstractă, deformată, asupra 
ansamblului social, la o răsturnare a adevăratelor raporturi între 
individ şi societate, între baza materială şi suprastructură : „In 
istoria naţiunilor — afirmă într-un mod semnificativ din acest 
punct de vedere Radu Ionescu — relele materiale au produs 
răscoalele, dar suferinţele morale au făcut revoluţiunilc [...J. In
teresele morale însufleţesc şi mişcă popoarele“ (Interesele morale, 
în Românul, 16 iunie 1863). Un mod abstract, deformat, de a 
pune problemele sociale o dovedeşte la Radu Ionescu şi idcca 
constituirii societăţii prin „garanţi“ ce „se recunosc reciproc şi 
în acelaşi grad suverani“, idee preluată din gîndirea „mulualistă“ 
a filozofului francez Pierre Joseph Proudhon, dezvoltată de acesta 
în cartea sa de marc răsunet : De la Justice dans la Révolution 
et dans l’Église (1858). Cu toate limitele sale, după cum ve
dem, Radu Ionescu îşi aduce o contribuţie a lui, nu lipsită de 
interes şi valoare, dar din păcate necunoscută, în dezvoltarea 
gîndirii filozofice româneşti. Ideile lui cu privire la necesitatea 
educării omului, pe linia unei tot mai depline afirmări a liber-
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taţii de iniţiativă şi a răspunderii sale, se cuvin a fi subliniate 
cu precădere astăzi, cînd se pune un accent deosebit pe creş
terea gradului de conştiinţă socială.

Drumul urinat de noi de la reconstituirea unei imagini mai 
adecvate asupra operei scriitorului la regăsirea vieţii sale, cînd 
de obicei se procedează invers, ni s-a arătat a fi mai firesc în 
raport cu sarcinile care ne-au stat în faţă. Nu am vrut să ne 
ocupăm cu reconstituirea cît de cît detaliată a vieţii unui scri
itor, înainte de a familiariza cititorul cu unele aspecte privind 
valoarea reală, în perspectiva timpului, a scrierilor sale. Este de 
menţionat şi faptul că imaginea pe care ne-o oferă pînă-n prezent 
istoriile literare despre viaţa aceluia ce ne-a dat Cînturile in
time de la 1854 şi Principiile criticei, este mult mai fadă decît 
însăşi imaginea care ni s-a transmis despre scrierile sale. Nu
mele scriitorului şi diplomatului Radu Ionescu lipseşte din Dic
ţionarul Enciclopedic Român (1962—1966), iar în istoriile lite
rare se reiau puţinele date, în multe privinţe eronate, pe care 
ni le-a lăsat Vasile Gr. Pop.1

Astfel, cu privire la naşterea scriitorului, istoria literară a 
preluat de la Vasile Gr. Pop anul 1832. In schimb, Gh. Bez- 
viconi, care a cercetat registrele şi inscripţiile funerare de la 
cimitirul Bcllu, unde a fost înmormîntat Radu Ionescu, ne dă 
anul 1834.2 Această datare este confirmată şi de necrologul 
anonim publicat în jurnalul Românul cu prilejul morţii scriito
rului, unde se vorbeşte despre „suferinţa care ni-1 răpi... la vîrsta 
de abia 38 ani“. 3

Aceeaşi situaţie şi în legătură cu moartea lui Radu Ionescu, 
pe care istoria literară, după Vasile Gr. Pop. o dă „în 1873, 
decembrie“, aceasta întîmplîndu-se însă, după cum ne-o confir
mă izvoarele menţionate, „înspre ziua de 24 decembrie 1872“, 
deci cu un an mai devreme. Tot din Românul aflăm cu privire 
la originea scriitorului următoarele : „Născut din părinţi săraci 
şi nu din clasa de atunci, ba chiar şi acum, privilegiată, el nu-şi 
datori poziţiunca decît muncei şi inteligenţei sale“. Deşi s-a năs-

Vasilc Gr. Pop : Conspect asupra literaturii române şi a 
literaţilor ei de la început pînă astăzi, Buc., 1875, I, p. 139-141.

2 Gh. Bezviconi, Necropola Capitalei, scriere dactilo, p. 166.
3 Românul, 31 dec. 1872/1 ian. 1873.
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eut în Bucureşti, părinţii scriitorului par a fi sosit de curîncf 
în acest oraş, căci într-o polemică pe care a avut-o cu Heliade 
Rădulescu, se insinuează şi unele aluzii cu privire la originea, 
străină a părinţilor : „Secuiul (este vorba de jurnalul în care- 
publica Heliade, n.n.) e român şi întîia vorbă ce a răsunat în. 
urechile sale a fost vorba românească. Nu poate însă să aibă 
aceeaşi pretenţiune de la Dîmboviţa ivăncească, care n-a auzit 
nimic de român, decît brat, ciceo, udri, naglava şi altele de 
felul acestora.“1 Porecla de Ivăncescu, adresată lui Radu Io- 
nescu, revine, uneori însoţită de prenumele Răducanu, şi în înţe
păturile satirice ale lui N.T. Orăşanu2, care fusese coleg de 
şcoală cu autorul nostru. Că aceste porecle ascund un grăunte 
de adevăr o dovedesc unele scripte de la Sf. Sava, unde îl găsim 
pe Radu Ionescu mai întîi sub numele de Ivăncescu Răducanu 
în clasa IV-a (1851) şi apoi sub numele de Ionescu Rădu
canu, în clasa a V-a (1852). 3

După toate probabilităţile, originea familiei, poate numai a 
tatălui, pare să fie sîrbească sau muntenegreană, venită în ţară 
prin intermediul serviciilor mănăstireşti din nordul Olteniei, căci 
pe adolescent îl găsim petreeîndu-şi adeseori vacanţele la aceste 
mănăstiri. Unul din poemele sale de recluziune sufletească, Geniul 
abisului, poartă datarea „Polovragi, 1853, septembrie“, un altul, 
„Bistriţa, 1854“. Această presupunere pare a fi confirmată ş£ 
de numirea pe care o va primi mai tîrziu Radu Ionescu în 
funcţia de diplomat al ţării la Belgrad, cît şi de zelul pe care îl 
depunea el pentru a scrie o Istorie politică şi socială a Serbiei. 
Cunoaşterea limbii slavone, de care vorbeşte Vasile Gr. Pop, tre
buie să (fie legată şi ea de cele menţionate mai sus.

„Studiile şi le-a făcut aici la Colegiul Sf. Sava.“4 In listele 
de cărţi ce se dădeau elevilor premianţi pe 1851, îl găsim citat 
„Ivăncescu Răducanu“, la grupul premianţilor „cu coroană“, 
şi i se ofereau următoarele cărţi : „Dictionnaire des dificullés

1 I(oan) R(ădulescu), Dîmboviţa de plîns, în Secuiul, 5 iu
lie 1860.

2 Cicală, nr. 3/24 februarie 1865, de asemenea, Farfara, I-ia 
broşură de Nicor, Bucureşti, Tipografia Ştefan Rassidcscu, 
1865, p. 9.

3 Arhivele Statului : Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Pu
blice, Dosar nr. 219/1851, fila 33 şi Dosar nr. 1790/1852, fila 43, 
verso.

4 Vasilc Gr. Pop, op. cit., p. 139.
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françaises, Caractères de la Bruyère, Grammaire française, Diction
naire allemand-français et 
1851—52“ era în clasa a V-a şi îl găsim citat „Ionescu Rădu- 
canu“, în lista premianţilor fără coroană, cu următoarele cărţi : 
Aritmetică raţională, Ittinéraire de Paris à Jérusalem, Litera
tur e“. 2

Anul revoluţinar 1848 a avut răsunet în conştiinţa adoles
centului, căci se vede a fi participat la entuziasmul celor care-1 
aclamau pe Heliade. El îi aminteşte acestuia mai tîrziu vremea 
„cînd ne vorbeai în mantă albă, cînd aveai un nume frumos şi 
erai iubit şi aplaudat“ (D. Heliade şi 11 iunie, în Dîmboviţa, 
nr. 67/1860). în altă parte, Radu Ionescu îşi aminteşte de 
„bravii pompieri cari în 1848 au reînviat în memoria noastră 
vechile suveniri de bărbăţie şi eroism“. La 1861, el îi cunoştea 
pe „unii din acei bravi pompieri cari nu-şi pot cîştiga hrana 
din toate zilele“ şi cerea pentru ei punerea de urgenţă în 
lucrare a legii prin care li se acordase „o pensiune şi o meda
lie“, drept „o răsplătire meritată prin sîngele vărsat pentru apă
rarea pămîntului românesc de invaziunile străine“ (11 iunie, în 
Independinţa, nr. 27/1861).

Atmosfera apăsătoare de după înăbuşirea revoluţiei de Ia 
1848 se reflectă adine în conţinutul volumului de poezii Ciuturi 
intime (1854), mai toate poemele avînd drept temă însingurarea 
morală, meditaţia nocturnă asupra răutăţii lumii, a timpului şi 
a morţii. Cartea aceasta, publicată pe cînd era elev la Sf. Sava, 
în clasa a Vil-a, şi nu în a V-a, cum afirmă nota anonimă din 
Românul, cu prilejul morţii sale, trebuie să-i fi adus autorului 
o anumită popularitate, căci C. Esarcu ne spune mai tîrziu : 
„Am cunoscut pe d. Radu Ionescu printr-o colecţie de poezii... 
care promiteau literaturii române un poet eminent şi plin de 
inspiraţie“. 3 Aceasta trebuie să fi fost hotărîtoare şi în obţinerea 
unui sprijin în vederea continuării studiilor în străinătate : „Ple- 
cînd la Paris, mulţumită ajutoarelor ce i le acordaseră cîţiva 
bărbaţi ce cunoşteau valoarea serviciului ce fac României prin 
instruirea fiilor săi, el urmă cu succes Facultatea de litere“...4 
Vasilc Gr. Pop aminteşte printre cei care l-au ajutat pe Radu

vice-versa.ff 1 în anul „scolastic

1 Arhivele statului : Ministerul cultelor şi Instrucţiunii Publice. 
Dosar nr. 219/1851, fila 33.

2 Idem, Dosar nr. 1799/1852, fila 43 (verso).
3 Natura, 22 martie 1865.
4 Românul, 31 dec. 1872/1 ian. 1873.
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Ioncscu să-şi continue studiile în Franţa pe arhiereul Calist şi 
casa Hagi Tudorachi, notînd şi un lucru demn de reţinut pentru 
sfera cunoştinţelor pe care le-am întîlnit în analiza scrierilor 
sale : „Acolo studie el filozofia, ocupîndu-se mult şi de litera
tura universală“.1

Dispunem de două date importante care ne permit aprecierea 
duratei studiilor pariziene ale lui Radu Ionescu. Prima dintre 
acestea o constituie apariţia masivă a colaborării sale în paginile 
ziarului Buciumul, de la Paris, al lui C. Bolliac, la începutul 
anului 1857. In cele şapte numere care au apărut din acest 
jurnal, Radu Ionescu publica, semnînd cu iniţiale, 3 ample 
poeme: Bardul şi musa (în nr. 2, 29 febr. 1857), Odă. Suvc- 
nirea străbunilor (în nr. 3), Patrioţii (în nr. 7/3 mai 1857), 
precum şi nu mai puţin de şase articole: Tinerimea (în nr. 2), 
Spiritul public (în nr. 3), Instrucţiunea. Şcoli prin sate, partea 1 
(în nr. 4), partea Il-a (în nr. 6), Domnitorul latin şi Cestiuni 
de cercetat (în nr. 7). Cealaltă dată ne-o oferă apariţia în tipo
grafia „De Soye şi Bouchet“ a poemului Odă. La România, 
datat „Paris, 6 februarie 1859“. După cum aflăm dintr-o po
lemică cu Secuiul, încă fiind la Paris, Radu Ionescu se adre
sase Eforiei şcoalelor, în vederea obţinerii unor stipendii care 
să-i permită continuarea studiilor : „Dacă un amic îl întreabă 
ce a învăţat la Paris, el îi răspunde : am studiat pe Don Qui- 
jotte. Dacă Eforia şcoalelor, căreia îi cerşeşte subvenţie, îi cerc 
certificate despre ce face, el n-are de a-i trimite decît biletele 
de intrare la Mabil şi Chattcaux des fleurs, unde-şi face obiş
nuit studiile şi două-trei piese de versuri dcscălămbate, oloage, 
lipsite de inimă, de imaginaţiune, de eleganţă şi chiar de cadinţă, 
pe care şi le tratează singur de cap d-opere. Aceste stupide 
producţiuni ale unui spirit scandalos a făcut pe omul nostru 
atît de arogant...“2 Din nota anonimă a Românului, cu prilejul 
morţii Iui Radu Ionescu, aflăm că „numai încetarea ajutoarelor 
cu care plecase puse capăt studiilor sale“, ceea ce înseamnă că 
scriitorul se întorcea în ţară cu studiile ncterminate, dar cu o 
bogată cultură la zi, din domeniul literaturii şi filozofiei, după 
cum ne-o arată din plin scrierile sale. La începutul anului 1860 îl 
găsim pe Radu Ioncscu dcbutînd în publicistica bucureşteana. La

1 Vasile Gr. Pop, Conspect asupra literaturii române şi asu
pra literaţilor ei de la început şi pînă azi, Buc., 1875, p. 139.

2 Dîmboviţa de plins, în Secuiul, 5 iulie 1860.
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7 niai, Dimitric Botin ti ncanu ii preda „redacţia responsabilă" a 
ziarului Dîmboviţa, pe care la 25 octombrie, tînărul jurnalist 
îl înlocuia cu Independinţa. In cuprinsul acestuia din urmă, 
Radu Ionescu reuşea să grupeze pentru puţin timp o seamă din 
reprezentanţii tinerei generaţii de scriitori (D. Berindei, Al. Odo- 
bescu, Gh. Creţianu, P. Buescu), aceiaşi pe care-i vom găsi cu 
un an mai tîrziu şi în colectivul de redacţie al Revistei române. 
După cum observă D. Păcurariu, pentru cercetătorul literar este 
„semnificativ că Independinţa face o largă reclamă Revistei 
române“.1 Intr-adevăr, jurnalul Independinţa se dovedeşte a 
seconda îndeaproape, pe parcursul celor trei ani de apariţie, 
Revista română. In jurnalul lui Radu Ionescu se publică pentru 
prima dată prospectul prestigioasei publicaţii, aici aflăm despre 
modificarea proiectului iniţial al revistei, apoi despre greutăţile 
materiale ale tipăririi ci. Din punct de vedere al conţinutului, 
Independinţa se apropie mult mai mult decît celelalte jurnale 
ale timpului de problematica literară. Aici Radu Ionescu pu
blică programul său de critică literară, cronicile dramatice ; apare 
romanul Don Juonii din Bucureşti, cu interesanta sa introducere 
în teoria romanului ; întîlnim traduceri din literatura indiană,2 
din Edgar Allan Poe3, studii despre teatrul persan4 şi despre 
Beethoven 5, primele de acest fel în literatura romană.

Jurnalul Independinţa a avut o existenţă zbuciumată, cu 
numeroase întreruperi. In cuprinsul unor scrisori către Ion Ghica, 
datînd din această perioadă, îl găsim pe Radu Ionescu plin- 
gîndu-se că era singur în redacţia jurnalului : „Je suis presque 
seul au journal, les autres ne se décident pas à s'engager pour 
y travailler sérieusement".6 „J'ai la conviction que ce journal 
produira un bien immense. J’y métrai tout mon inteligence et

1 Ion Ghica, Documente literare inedite. Ediţie îngrijită, pre
faţă şi note de D. Păcurariu. E.S.P.L.A., 1959, p. 131.

2 Lebăda roşie, legendă indiană, traducere de la Matews, 
în Independinţa, nr. 9, 11, 12—13, 14 şi 15/1861.

3 Puţul şi pendula, „nuvelă extraordinară... de la Edgar Poe", 
în Independinţa, nr.17, 18, 19, 20—21/1861.

4 Teatrul în Persia, în Independinţa, nr. 40—41, 42 ,43, 
44, 47—48, 1861.

5 Beethoven de A. Schindler, în Independinţa, nr. 56, 57, 
58, 59 60—61 şi 62/1861.

® Biblioteca Academiei, Coresp. inv., nr. 82.219.
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tout mon activité, tant que je ne serai brisé par la fatigue.“1 
Grijile redactării unui jurnal conceput sub formă de cotidian, cit 
şi cele de ordin material, îl vor fi doborît pe inimosul redactor, 
căci la începutul anului 1862, îl găsim într-adevăr bolnav, 2 iar 
în cursul lunii aprilie 1863, se vede nevoit a se transfera în 
redacţia Românului, „jurnal mai răspîndit, mai citit şi fără îndo
ială c-o influinţă mai mare“ (Indepcndinţa, 9 aprilie 1863). In 
cadrul redacţiei Românului, Radu Ionescu se lasă antrenat din 
ce în ce mai mult în luptele politice ale vremii, combătînd, 
alături de C. A. Rosetti, tendinţele „absolute“ ale guvernelor 
N. Cretzulescu şi Kogălniceanu. Totuşi este de remarcat faptul 
că în preajma loviturii de stat din 2 mai 1864, el lua atitudine 
deosebită în cadrul articolelor sale din Românul, condamnînd 
sabotarea de către Adunare a reformelor pe care le propunea 
guvernul Kogălniceanu. Aceasta dădea „vot de blam ministerului 
înainte de a dezlega cestiunca rurală şi de a face reforma electo
rală. Majoritatea a căzut în cursă, dînd ministerului un vot 
de blam înainte de a dezbate şi vota aceste legi. Pre cît de 
întemeiate şi legitime ar fi motivele sale, votul de la 13 aprilie, 
pentru cuvintele arătate mai sus, n-a fost nici oportun, nici 
prudinte, nici prevăzător“ (Românul, 23 aprilie 1864). Se pare 
că Radu Ionescu nu a fost lipsit de intenţia de a-şi spune 
opiniile sale şi sub un nume fictiv, căci un studiu cum c Liber
tatea în faţa fatalităţii, semnat Const. Danubianu, în care se 
face o amplă analiză a situaţiei politice a momentului, prezintă 
numeroase asemănări ca viziune şi stil, cu celelalte scrieri ale 
sale din accstă perioadă. (Vezi mai pe larg cap. Note ţi comen
tarii, p. 494—497). Este interesant de observat şi faptul că. după 
o astfel de atitudine, cronica politică a Românului era preluată 
de către G. A. Rosetti, pînă la suprimarea jurnalului, la înce
putul lui iulie 1864. Numele lui Radu Ionescu reapare abia la 
începutul anului 1865, în coloanele jurnalului Conştiinţa naţio
nale, al cărui „direpto-redaptore“ era, după expresia lui Bolliac 3. 
Din revista Cicală a lui N. T. Orăşanu, aflăm că Radu Ionescu 
redacta anonim şi o revistă satirică, Şarivari român4, apărută

!

* Biblioteca Academiei, Corespondenţă inventariată, nr. 82.222.
2 Jurnalul „Independinţa.“, în Românul, 22 februarie 1862.
3 Trompeta Carpaţilor, 29 aprilie 1865.
4 Cicălituri pentru serviciul lui Şarivari, în Cicală, nr. 3/21 

februarie 1865.
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în 10 numere, între 3 ianuarie şi 10 martie 1865. Din această 
perioadă datează cîteva dintre scrierile cele mai importante ale 
lui Radu Ionescu. Este vorba de cele Două conferinţe despre 
Ştefan cel Mare, apărute mai întîi în Conştiinţa naţionale, apoi 
în volum, eseurile Cunoaşte-te pe tine însuţi şi Cuget, deci sunt, 
din Conştiinţa naţionale studiul Justiţie şi libertate, publicat în 
Calendarul „Romînului“ pe 1866. Această febră în activitatea 
scriitorului se explică probabil şi datorită imputaţiilor pe care 
i le adresase revista Natura a lui C. Esarcu : „N-avem nici o 
operă, nici un volum, nici o broşură, nici o broşurică d-ale lui 
d. Radu Ionescu, ne răspunseră toţi librarii la care merserăm, 
după întoarcerea noastră în ţară, a căuta cu aviditate operele 
de literatură, de poezie, de ştiinţă, de artă etc., ce au îmbo
găţit literatura română de la 1848 încoa. Ni s-a spus că d. 
Ionescu a întîlnit în calea sa acea lupă de care vorbeşte Dante 
în Divina sa Comedie şi pe care cititorii noştri o cunosc, acea 
lupă a absorbit atîtea talente năseînde şi pe mulţi nu i-a lăsat 
a-şi căuta de cale. 
îndeaproape pe Radu Ionescu, vorbeşte şi el despre intenţia 
acestuia de a-şi face „colecţiunea articolilor săi politici compilaţi“ 2, 
iar în altă parte ne spune că „autorul Ciuturilor intime, nr. 1“ 
era „autor a mai multor opere literare inedite, cari n-au apărut 
încă.“3 Dintre aceste „opere literare inedite“ ale lui. Radu 
Ionescu, la care face aluzie N. T. Orăşanu, pare a face parte 
şi volumul Catastihul amorului — La gura sobei, apărut în 
această perioadă anonim, în cadrul unei proiectate colecţii 
de romane, unde se aminteau, printre altele, şi Don Juanii 
Bucureştilor. Acesta din urmă, după cum ştim, se tipărise tot 
anonim mai înainte, în paginile Independinţei, iar cercetarea 
literară demonstrează că el aparţine redactorului răspunzător al 
jurnalului respectiv. 4

Din primăvara anului 1863, cînd intra în redacţia Românului, 
Radu Ionescu începuse să manifeste o atitudine din ce în ce 
mai ostilă faţă de Cuza. Aceasta se datorează probabil şi antu-

Undeva, N. T. Orăşanu, care îl cunoştea“ î

1 Natura, nr. 12, 22 martie 1865.
2 Cicală, nr. 3, 21 februarie 1865.
3 Cicală, nr. 10, 31 martie 1865.
4 Ghiţă Florea, Radu Ionescu, autor al „Don Juanilor din 

Bucureşti, în Gazeta literară, 5 octombrie 1967, p. 7 şi St. Cazi- 
mir, Paternitatea romanului „Don Juanii din Bucureşti, în 
Limbă şi literatură, nr. 24, 1970, p. 133—139.
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rajului în care se afla, alături de G. A. Rosetti şi Ion Ghica, 
deopotrivă aflaţi într-o regretabilă opoziţie faţă de Cuza. O 
fotografie din epocă ni-1 arată pe Radu Ionescu împreună cu 
C. A. Rosetti, alături- de „eroii militari" ai odiosului complot 
din noaptea de 11 februarie 1866. In cadrul polemicii intre 
radicalii rosettişti şi dreapta conservatoare, care s-a reluat ime
diat după scurta şi precara lor unitate, realizată în preajma 
detronării lui Cuza, se combate însă autenticitatea participării 
celor de la Românul la acest complot. Ei voiau, după mărturi
ile celor din opoziţie, să-şi însuşească „singuri" gloria dc „a 
pauza alături de eroii militari de la 11 februarie înaintea foto
grafului, deşi în tot timpul acei nopţi nu se dezlipise de Ungă 
noi, ca însăşi trăsurele domniei lor să fie transmise posterităţii. 
(A vedea portretele d. C. A. Rosetti şi Radu Ionescul, încon
juraţi de d-nii Lecca, Pillát, Costiescu şi Lipoianu, editat dc 
F. Dutschek, fotograf, strada nouă, lîngă sala Slătineanu.)

După 11 februarie 1866, îl găsim pe Radu Ionescu partici- 
pînd la constituirea unei „Societăţi a lecturilor instructive“, din 
biroul căreia făcea parte, alături de P. Cernătescu şi Em. Cre- 
ţulescu. In cadrul acestei societăţi susţinea şi o conferinţă inti
tulată : Drepturile ce am dobîndit şi datoriile ce avem.2 Radu 
Ionescu vorbea şi la Ateneu, în cadrul aşa-numitelor „Convorbiri 
politice", pe tema : Care este datoria noastră în faţa evenimentelor 
de astăzi.3 II găsim citat şi drept „consilier al comunei Bucu
reşti"4, iar ca deputat ales de această comună, participă la 
dezbaterile Adunării elective în jurul noului proiect de Consti
tuţie a ţării, luînd atitudine în favoarea libertăţii conştiinţei şi 
a cultelor religioase. B

Radu Ionescu a funcţionat în această perioadă, timp de 
nouă luni, şi ca director în Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Pu
blice şi, după cum mărturiseşte singur, „am adus multe ameliorări 
la o seamă de proiecte de reforme, toţi funcţionarii erau mulţu
miţi".6 Nu cunoaştem proiectele de reformă la care se referă 
autorul, dar este ştiut faptul că ministeriatul lui C. A. Rosetti din

“ i

1 11 februarie revelat, în ziarul Ordinea, 30 oct. 1866.
2 Românul', 19 februarie 1866.
3 Sentinella română, 6 martie 1866.
4 Românul, 23 august 1866.
5 Monitorul, jurnal oficial al Principatelor Unite Române, 

22, 25 şi 29 iunie 1866.
8 Biblioteca Academiei, Coresp. inv., nr. 82.216.
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această perioadă, al cărui subaltern direct era Radu Ionescu, 
căci îl găsim semnînd o scrisoare în locul ministrului1, a intrat 
în istorie prin iniţiativa fericită a întemeierii Societăţii Academice,- 
viitoarea Academie Română. Nu este exclus ca apropiatul cola
borator al lui C. A. Rosetti, cu logica şi cunoscuta sa ardoare 
de propăşire culturală, să-şi fi adus o contribuţie importantă la 
împlinirea acestui fapt de cultură.

In 1867, Radu Ionescu era numit agent diplomatic al Româ
niei la Belgrad. După cum demonstrează cercetările din ultimul 
timp,2 de numele lui trebuie legată încheierea tratatului secret 
între România şi Serbia din 1868, unul dintre primele acte de 
suveranitate pe plan internaţional ale statului român modern, 
avînd drept scop obţinerea deplinei sale independenţe politice. 
Atît preambulul tratatului semnat de Radu Ionescu ca pleni
potenţiar din partea statului român, cît şi cele patru articole 
ale sale, dovedesc numeroase asemănări cu un proiect anterior 
de tratat de mutualitate în cinci puncte între România, Serbia, 
Grecia şi Muntenegru, în vederea luptei lor comune împotriva 
jugului otoman. După cum se afirmă în necrologul lui Radu-- 
Ionescu, din Românul, „el reprezintă atît de bine România, 
îneît d. Kogălniceanu, care nu putea fi bănuit de prea exage
rată amiciţie personală pentru Radu Ionescu, declară în Cameră 
că este unul din aginţii cari reprezintă cu mai multă inteliginţă 
şi demnitate România în străinătate“.3 Din aceeaşi sursă de 
informaţie aflăm că la Belgrad, Radu Ionescu începuse să scrie 
„o lucrare foarte importantă, Istoria politică şi socială a Serbiei... 
cînd îl surprinse suferinţa, care ni-1 răpi în floarea vîrstei şi, 
după mai bine de 2 ani de chinuri, îl şterse cu totul dintre 
cei vii“. Faptul că Radu Ionescu concepuse o astfel de scriere 
despre istoria Serbiei, o dovedesc şi studiile sale trimise la cererea 
Ministerului de Externe privind populaţia tuturor districtelor pe 
naţionalităţi şi în raport de contribuţii, importul şi exportul 
ţării vecine cu ţara noastră, creanţele negustoreşti etc. Pentru 
realizarea acestora, după cum mărturiseşte autorul, apelase Ia

1 Biblioteca Academiei, Coresp. inv., nr. 29.584.
2 N. Ceachir-G. Bucşe : Cu privire la tratatul de alianţă 

româno-sîrb din 1868, în Revista Arhivelor, nr. 1/1966, p. 187— 
204 ; Reprezentanţele diplomatice ale României, vol. I, Buc., 
1967, p. 150.

3 Românul, 31 dec. 1872/1 ian. 1873.
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sprijinul „d-lui Iaktitici, directorul statistic“.1 Nu cunoaştem însă 
această scriere a lui Radu Ionescu, după cum nu cunoaştem nici 
continuarea studiului despre calităţile stilului fabulelor lui Donici 
şi nici piesa de teatru „Maria, dramă naţională în două acte, 
dedicată marelui poet Vasile Alecsandri“, la care lucra în peri
oada activităţii sale diplomatice la Belgrad, cum aflăm dintr-o 
scrisoare. 2

In legătură cu suferinţa de care fusese lovit Radu Ionescu, 
aflăm de la Jean Cantacuzino, adjunctul şi înlocuitorul său în 
funcţia de agent diplomatic al ţării la Belgrad, că aceasta începuse 
să se manifeste sub formă de „le trouble de scs idées“ care „va 
augmentam de jour en jour“.3 Se pare totuşi că adevărata 
tulburare mintală a venit la Radu Ionescu abia după aflarea 
veştii destituirii din funcţie, care îl găsea petrecîndu-şi concediul 
de odihnă în vara anului 1870, la Viena, la Hotelul Müller, 
Praterstrasse, 18, unde avusese ideea să-şi facă o fotografie. 
Aceasta ni-1 arată surprinzător de îmbătrînit şi dc obosit. Abia 
intrase în ál 36-lea an de existenţă. Intorcîndu-sc Ia Bucureşti, 
el intervenea zadarnic la minister, apoi la „d-1 Ghica“ şi la 
Carol pentru obţinerea unei pensii, căci „pentru serviciile aduse 
ţării eu merit a avea o existenţă mai bună“.4 Vasile Gr. Pop, 
care trebuie să-l fi cunoscut pe Radu Ionescu în această perioadă, 
deşi nota greşit anul morţii autorului, ne spune că „în ultimii 
ani, ajunse într-o stare tristă, paralizat fiind in sentimentele sale 
atît de nobile mai înainte“.5 „O suferinţă din acelea cari 
despart pe om dc omenire, mai păstrîndu-i numai o scurtă şi 
chinuită viaţă vegetativă, îşi săvîrşi victima înspre ziua de 
24 decembrie“.6 Era înmormîntat pe 26 decembrie 1872, la 
cimitirul Bellu, „figura 24, locul 15“.7 Peste scrierile sale tăcerea 
abia dacă începea să fie răscolită cu o jumătate de secol mai 
tîrziu. Această tăcere mai stăruie încă şi astăzi.

DUMITRU BÄLÄET

1 Biblioteca Academiei, Coresp. inv., nr. 82.216.
2 Idem, nr. 82. 217.
3 Corespondence diplomatique roumaine 

ber (1866—1880), par N. Iorga, Paris, 1933, p. ló.
4 Biblioteca Academiei, Coresp, inv., nr. 82.2 lo.
5 Vasile Gr. Pop. op. cit., p. 140.
4 Românul, 31 dec. 1872/1 ian. 1873. , tîi D ţ66.
7 Gh. Bezviconi, Necropola Capitalei, scriere dactilo, p.

le roi Charlessous



NOTĂ ASUPRA EDIŢIEI

Se publică acum, pentru prima oară, o ediţie cuprinzînd o 
bună parte din scrierile lui Radu Ionescu, răspîndite, cu peste 
o sută de ani în urmă, prin revistele şi ziarele româneşti ale 
vremii.

Un îndemn în strădania de a îndeplini această muncă difi
cilă l-a constituit pentru noi afirmaţia lui G. Gălinescu, în 
cunoscuta Prefaţă a Istoriei literaturii române de la origini pînă 
în prezent, 1941, p. 7 : ...„mai sunt autori rămaşi numai prin 
reviste sau ediţii rare, de dibuit prin biblioteci. A vedea poeziile 
lui Radu Ionescu nu e un lucru la îndemîna oricui. Şi apoi 
e dificil lucru să emiţi opinii critice după lecturi grăbite la 
bibliotecă."

Ediţia noastră se constituie după criterii selective. Am încercat 
să alegem cu prioritate, dintre scrierile atît de diverse şi de 
risipite ale lui Radu Ionescu, pe acelea care ni s-au părut 
reprezentative pentru vocaţia scriitorului, pentru dimensiunilè cul
turii şi ale sensibilităţii sale. Gruparea materialului urmează 
îndeaproape principalele genuri de preocupări ale autorului : 
poezie, proză, estetică fi critică literară, publicistică socială fi 
filozofică. în interiorul fiecărui capitol se păstrează ordinea 
cronologică a primei apariţii (în cazul poeziilor din Cinturi 
intime, se păstrează structura volumului). Pentru fiecare din lucră
rile incluse în această ediţie, îndeobşte foarte puţin cunoscute, 
am găsit de cuviinţă să dăm — într-un capitol special de Note 
fi comentarii — o seamă de explicaţii privind data şi locul 
apariţiei, aprecierile sau ecourile de care s-au bucurat dc-a 
lungul timpului, eventualele probleme de atribuire în cazul unor 
lucrări nesemnatc, dar pentru care dispunem de date convingă
toare privind paternitatea lor.
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Pentru cîteva lucrări de apartenenţă încă nesigură, dar care 
se întîlnesc uneori destul de evident, ca problematică şi stil, cu 
scrieri cunoscute ale lui Radu Ionescu, am găsit de cuviinţă 
să adăugăm ediţiei noastre o Anexă. Este vorba de mult discu
tatul fragment de roman Don Juanii din Bucureşti, apărut în 
paginile jurnalului Independinţa, la sfîrşitul anului 1861, care 
se republică acum pentru prima oară în întregime, împreună cu 
valoroasa lui introducere în teoria romanului ; este vorba de 
studiul Despre poezie şi frumoasele arte, uitat în paginile jurna
lului Dîmboviţa de la 1860, şi care, venind în atingere biografică 
şi ca arie de idei cu Principiile criticei, marchează un început 
remarcabil al esteticii române ; este vorba, de asemenea, de 
studiul Libertatea în faţa fatalităţii, apărut în paginile Românului 
sub pseudonimul C.onst. Danubianu, care se aseamănă atît cu 
problematica socială a Don Juanilor din Bucureşti, cît şi a unui 
studiu filozofic, complet necunoscut pînă acum, al lui Radu 
Ionescu : Justiţie şi libertate, apărut în Calendarul Românuluie 
pe anul 1866. Motivele care l-au determinat pe editor să anexeze 
atît scrierile amintite mai sus, cît şi poemul Anul 1857, acestei 
ediţii, sínt expuse pe larg la capitolul de Note şi comentarii

Textele cuprinse în această ediţie au fost transcrise după 
volumele sau paginile de periodice în care ele au apărut. In 
cazul unor scrieri care au fost publicate de autor de mai multe 
ori, s-a luat ca bază de transcriere ultima apariţie, confruntată 
însă cu apariţiile anterioare, în vederea corectării unor eventuale 
greşeli de tipar sau a consemnării unor omisiuni importante.

S-a urmărit să se dea o imagine fidelă atît a particularităţilor 
limbü literare a epocii, cît şi formelor de exprimare ale lui Radu 
Ionescu, eliminîndu-sc, în schimb, grafiile care ţin de moda 
ortografică sau de etimologismul vremii. Astfel, s-au eliminat 
transcrierile ortografice de epocă : iă pentru ie (de fcx. : mîndriâ, 
bucuria, patriă) ; e pentru ă (de ex.. : să remîic, a .resturna, 
a respîndi, al seu, etc.) 6, é pentru diftongii oa şi ea (de ex. : 
tóté, ínfloritóre, trcbă etc.) ; h pentru ch (de ex. : stomachul, 
monachismul etc.) ; s pentru z (de ex. : tesaur, sguduitură, bur- 
ghese, desordine etc.), păstrîndu-se însă în cazul cuvîntului 
filosofie. S-au eliminat, de asemenea, grafiile de provenienţă, cti- 
njologistă : fer, perde, pept, a peri etc., revcnindu-sc la formele 
reale : .fier, pierde, piept, a pieri etc.

In cazul ortografierii diferite a unor cuvinte în textele autorului, 
s-a procedat la unificare, preluîndu-se varianta corespunzătoare
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scrierii actuale, ca de ex. : a explica pentru a esplica, a exprima 
pentru a esprima, exaltare pentru esaltare, cheamă, pentru chiamă, 
gheaţă pentru ghiaţă etc. S-au păstrat, însă, formele fluctuante 
care reflectă ezitări specifice epocii sau autorului în ceea 
ce priveşte adaptarea unor neologisme : simtimente, simţimente ; 
ccstiune, chestiune ; providinţă, provedinţă ; partite, partide ; 
pcriclu, pericol; articlu, articol, spectacol, spectacul ; regimul, 
régiméié ; popul, popor ; a cuprinde, a coprinde ; parfumul, 
pro fumul etc. S-au păstrat, de asemenea, formele fluctuante pentru 
pronumele relativ : care, cari (plural) ; pentru pronumele demon
strativ : asemenea, aseminea ; pentru adverbul totdeauna, întîl- 
nit sub formele : todeauna, totdeuna, totdauna ; prepoziţia după, 
intîlnită şi sub forma dupe, dacă, întîlnită şi sub forma daca 
etc. Verbul a fi la prezent, întîlnit sub forma sunt, s-a păstrat 
ca atare în transcrierea noastră ; de asemenea, dezacordurile 
întîlnite în text, cît şi dezincnţele specifice graiului muntenesc 
pentru unele verbe la prezent, precum : crez, auz, văz, poci etc.

în cazul gcnitiv-dativului substantivelor feminine s-au păstrat 
formele fluctuante întîlnite în text : criticei, natúréi, inimei, dar 
si cugetării, omenirii, civilizaţiunii etc.

în schimb, în cazul transcrierii fonnelor fluctuante pentru 
pluralul unor cuvinte ca : principiile, cîmpiile, poeziile, ideile etc. 
(scrise adeseori şi principiele, cîmpiele, poeziele, ideiele), am 
păstrat scrierea din paginile Revistei române, care este apro
piată pronunţiei actuale. Tot astfel am procedat şi în cazul 
terminaţiilor în „iu“ : astfeliu, simţiu, viitoriu, răspunzătoriu etc., 
prezente masiv în scrierile Iui Radu Ionescu din perioada cola
borării la Românul, dar mai puţin frecvente în scrierile din 
Indepcndinţa şi aproape inexistente în cele din Revista română. 
Am păstrat, însă, formele de adjective sau adverbe cu termi
naţia în e, pentru a marca influenţa italienizantă în limba lite
rară a epocii : impresionabile, susceptibile, naturale etc.

Transcrierea numelor proprii s-a făcut conform ortografiei 
actuale, păstrindu-sc însă acele forme care atestă eventuale parti
cularităţi de pronunţie, în cazul unor nume ca Platon, întîlnit 
şi sub fonica Platone ; Aristotcl, întîlnit şi sub forma Aristote. 
Numele scriitorilor ruşi citaţi în scrierile lui Radu Ionescu s-au 
păstrat cu terminaţia în „ff“ (Necrasoff, Turghenieff), pentru 
a se marca intermediarul francez prin care erau preluate de 
autorul nostru.
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în cuprinsul ediţiei, notele autorului au fost date în josul 
paginii, fără vreo specificaţie ; notele editorului poartă totdeauna 
indicaţia n. ed.

Au fost corectate în mod tacit greşelile de tipar întîlnite 
în texte.

Ţinem să mulţumim şi pe această cale profesorului Dimitrie 
Păcurariu, care ne-a oferit în permanenţă sfaturile sale în munca 
dificilă a acestei restituiri. Mulţumirile noastre se adresează, deo
potrivă, redactorului de carte, Margareta Feraru, de la Editura 
Minerva, cît şi bibliotecarilor de la Biblioteca Academiei şi de 
la Biblioteca Centrală de Stat, care ne-au acordat o binevenită 
solicitudine.

D. B.



PROZĂ

DON JUANII DIN BUCUREŞTI

28 noiembre 1361

Domnule redactor
Binevoiţi a primi acest manuscript pe care-1 veţi tipări, 

daca veţi găsi într-însul oarecare interes ce iese din descri
erea unor obiceiuri contimporane. Publicarea acestui ro- 
mant în foaia-c&^dir-igeţi~va~fi~pentru mine o dovadă c-am 
izbutit ş-o încuragiare d-a urma înainte. Sunt întemeiat 
a crede aceasta prin simtimentul frumosului şi printr-o 
critică serioasă ce am observat că domină în apreţuirile 
d-ră literare.

Mulţi se vor mira, fără îndoială, că mă ocup cu obser
varea obiceiurilor şi cu scrierea unui roman pe cînd 
ocupaţiunea generală este politica ; da, toţi se ocupă cu 
politica, şi nu voi cădea în apostazia d-a zice că politica 
nu este un lucru interesant şi folositor ; dar dacă nu mă 
înşel, politica a ajuns o boală, o epidemie, un vîrtej 
care întoarce şi ameţeşte sărmanele capete ale iubiţilor 
mei compatrioţi şi mîndri strănepoţi ai lui Mihai Viteazul 
şi Ştefan cel Mare. Adunările fac politică şi legile tre
buincioase şi folositoare sunt puse la dosar ; ministerele 
fac politică şi administraţiunea este lăsată în voia bunului 
Dumnezeu ; foncţionarii fac politică şi lucrările lor seri
oase sunt neîngrijite ; şcolarii fac politică şi cartea este 
pusă la ciochină ; fetele mici chiar fac politică cu 
psihograful. Tinerii fără ştiinţă şi fără cxperiinţă fac 
toţi politică, şi vor s-ajungă deodată sus, cît se poate 
mai sus, şi mi-aduc aminte de versul satiricului Persiu : 

...ingenium et rerum prudentia velox 
Ante pilos venit.
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Adevărul este că epoca în care suntem este originală 
şi caracteristică pentru ceea ce priveşte starea spiritelor. 
Fiecare lucru are mai multe feţe şi fiecare faţă are 
semnele sale particulare, trăsurele sale deosebite cari o 
deosibesc de celelalte.

O societate, şi, ca să vorbim despre noi, societatea 
română din zilele noastre, se prezintă unui observator 
sub mai multe feţe, cari, studiindu-se fiecare în parte, 
ar compune Comedia sociale, precum Balzac a fotografiat 
toată societatea franceză din secolul XIX în profundele 
sale romanţe cari compun nepieritorul său moment gran
dios : Comedia umană.

La noi, nimeni nu poate avea pretenţiunea de a ridica 
un aseminca monument, chiar în proporţiuni mai mici, 
potrivite cu societatea noastră. Un merit mai preţios 
este să cunoaştem ceea ce putem. Ne lipseşte civilizaţia 
Franciéi, care creează, în societate nouă trebuinţe, nouă 
obiceiuri, nouă credinţe, nouă caractere, nouă clase şi o 
mulţime de nouă patime, viţiuri, lupte şi ambiţiuni, cari 
au proporţiunile mari ale civilizaţiei care le nasc ; şi* 
apoi, afară de acestea, trebuie să avem modestia a măr
turisi că românilor le lipseşte geniul lui Balzac, şi studiile 
sale întinse, şi munca sa extraordinară şi neobosită, calităţi 
însemnate pe cari Balzac le-a avut pe toate şi prin cari 
a izbutit a crea o operă mare, colosală, în care o societate 
întreagă, mare, întinsă, complectă, se mişcă, trăieşte, se 
luptă cu toate viţiurile şi virtuţile sale, cu toate nenumă
ratele sale tipuri şi caractere, cu toate măririle şi mizeriile 
civilizaţiei moderne.

Dacă trebuie să credem că suntem încă foarte departe 
de Comedia umană a lui Balzac, şi prin urmare de Come
dia sociale a noastră, putem însă avea romanţe de obi
ceiuri care să ne reprezinte cîte o faţă numai a societăţii 
noastre, cîte unul numai din numeroasele tipuri cari vedem 
împrejurul nostru.

Englitera nu are o Comedie umană, dar are îneîntă- 
toarele romanţe d-obiceiuri ale lui Thackeray şi Dickens, 
cari, c-un rar talent, c-o profundă observaţiune, c-un 
stil plin de viaţă, de mişcare şi de poezie, ne reprezintă 
deosebite scene şj caractere din viaţa societăţii engleze.a
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Romanţul şi drama în general domnesc în timpurile 
noastre toate celelalte expresiuni ale literaturei. Poezia 
epică şi lirică sunt absorbite astăzi de romanţ şi dramă. 
Fondul este acelaşi, ca şi natura intimă a omului, dar 
formele s-au schimbat. Ceea ce era simplu la începutul 
societăţilor, astăzi s-a complicat prin civilizaţie ; viaţa 
nu mai este supusă unei fatalităţi neîmpăcate, care o 
condamna la cele mai crude suferinţe, sau norocului 
puternic care o strălucea prin fapte fabuloase. Oamenii 
nu se mai fac lesne eroi ; eroii nu mai trec lesne între 
zei, şi zeii nu mai locuiesc Olimpul. Tigrii şi leii nu se mai 
îmblînzesc de sunetele armonioase ale lirei lui Orfeu ; şi 
rezbelul nu se mai face pentru răpirea unei Elene. Copilul, 
legănat şi uimit prin farmecul viselor, s-a făcut bărbat 
şi caută realitatea şi viaţa pozitivă.

Cauzele acestei transformări a vieţei sunt numeroase şi 
diferite. Este un rău sau un bine ? este decadenţă sau 
progres ? N-am intenţiunea să dezvoltez aici aceste puncte ; 
nu voiesc a face din această scrisoare o prefaţă sau un 
curs de istorie literară. Fiecare se teme de prefaţe, mai cu 
seamă cînd ele dezvoltează teorii literare. Am atins cîteva 
generalităţi a căror dezvoltare o poate face şi înţelege 

\oricine astăzi. Pot zice însă că omenirea merge înainte. 
Frumosul există, el este încă urmărit şi se manifestează 
iară, dar sub forme deosebite.

Poezia n-a pierit şi nu va pieri, pe cît sufletul omenesc 
va avea încă simtimentul frumosului, pe cît el va simţi 
bucuria şi durerea, pe cît el va putea iubi. Dar poezia 
nu intră în amănuntele vieţei familiare ; ca nu poate 
urma pe om în nenumăratele forme ce ia în societatea 
modernă ; ea nu poate pătrunde în toate scenele în cari 
se desfăşură existinţa noastră ; ea ar pierde aripele sale 
radioase, dacă ar voi s-atingă toate mizeriile vieţei ome
neşti.

Romanţul poate lua toate formele, ne poale spune tot, 
ne poate descrie tot. Faptele mari ale istoriei, simţimentele 
puternice ale sufletului, obiceiurile vieţei, romanţul co
prinde tot, exprimă tot. Unul caută dezvoltarea vieţei în 
studiul faptelor istorice, altul în analiza inimei omeneşti, 
cel din urmă în observarea obiceiurilor. Aceste trei forme

/
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se - complcctează una pe alta şi formează istoria întreagă 
a societăţii.

Aici ni se prezintă o întrebare foarte naturală. Socie
tatea noastră română, în care trăim şi lucrăm, are tipuri 
şi obiceiuri a căror descriere să ne poată interesa şi fi 
folositoare ? Romanţul, în deosebitele sale forme, poate 
dobîndi un caracter de originalitate, descriind faptele, 
pasiunile şi obiceiurile ce ar studia, analiza şi observa 
în societatea noastră ? A zice : da, este lesne ; dar îmi 
vine cu greu a demonstra acest răspuns afirmativ. Ne-ar 
trebui mai multe pagine, şi aş cădea iar în prefaţă, 
lucru de care voiesc a fugi.

Demonstrarea cea mai bună a acestui răspuns s-ar 
putea face prin fapte, şi aceste fapte ar fi _ romanţele 
scrise. Cuvintele ce aş zice acum poate să nu convingă 
pe toţi. Dar voi întrebuinţa mai voios p-aceasta, nefiind 
sigur d-a izbuti prin cel de-al doilea.

Mă voi mărgini a însemna numai un caracter general 
al societăţii noastre, şi cred atunci că fiecare va vedea 
cîmpul întins care se deschide înaintea romanţului şi 
originalitatea ce poate dobîndi.

Oricine a observat, cît de puţin, viaţa noastră materială, 
a fost fără îndoială izbit de un mare contrast care există 
în puţine societăţi moderne. Acest contrast iese din luxul, 
gusturile, viaţa unei societăţi civilizate, în faţa mizeriei, 
înapoierii, greutăţilor unei societăţi primitive. Acest con
trast din viaţa materială îl găsim şi mai pronunţat în viaţa 
morală şi intelectuală. Nu intru în amărunte, căci m-ar 
duce prea departe. Ce rezultă însă din acest mare con
trast ? O societate care se înşeală singură, siiindu-se a se 
arăta în aparinţă ceea ce nu este în realitate ; o stare ciu
dată, neînţeleasă, originală, în care găsim un amestec de 
civilizaţie şi de barbarie, dar care nu este nici civilizaţie, 
nici barbarie, şi în care nu vedem nici binele şi răul ci
vilizaţiei, nici virtuţile şi instinctele sălbatice ale barbariei. 
Voim a ieşi din această stare din urmă şi suntem încă 
legaţi de dînsa ; voim a intra deodată îiT civilizaţie şi nu 
suntem încă pregătiţi pentru această stare, Am păstrat 
de la cea dintîi aplecări şi instincte, şi am pierdut virtu
ţile cele mari ; am luat din civilizaţie multe din relele 
sale, fără să putem realiza şi toate progresele sale în-
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semnate. O plantă din climele calde, pusă într-o ţară 
fără pămîntul în care a crescut, pierde forma, culoarea, 
parfumul şi devine ceva care nu mai are nume, care nu 
mai însemnează nimic.

Oricine poate dezvolta aceste observări generale, şi 
va vedea originalitatea sub care se prezintă societatea 
noastră în toate privinţele.

Izbit d-acestă originalitate, m-am încercat a scrie un 
romanţ d-obiceiuri : nu este încă o scriere, este o încer
care, şi astfel să fie judecată.

Cunosc cîte lucruri se cer pentru asemenea scrieri, cele 
mai grele poate, împreună cu drama ; cunosc de asemenea 
cîte din aceste lucruri îmi lipsesc.

Am observat şi-am muncit, iată tot ce pot zice : am 
conştiinţa c-am făcut ce am putut, publicul îmi va spune 
dacă am făcut bine.

Domnule redactor, am fost lung fără voia mea, dar 
a trebuit să vă vorbesc despre cîteva lucruri asupra că
rora aş fi voit însă a mă întinde şi mai mult.

Permiteţi-mi a rămîne necunoscut, înfăşurat sub vălul 
anonimatului, şi binevoieşte a primi sincerele mele expre- 
siuni de stimă şi afecţiune.

I
Ce este Don Jüan

înainte de a vă prezintă eroii din capitala bucuriei, a 
căror viaţă, fapte, obiceiuri le vom cînta în proza acestui 
romanţ, să convorbim puţin despre acest nume care ne face 
să tresărim, despre acest tip fermecător care străluceşte 
in mintea noastră, despre Don Jüan, care a inspirat pe cei 
mai mari poeţi şi al cărui misterios nume turbură sufletele 
curate ale tinerelor frumuseţi, cari nu văd decît partea 
lui cea strălucitoare. Avînd înaintea noastră această figură 
mare, înconjurată de razele poeziei, vom înţelege mai 
bine pe Don Juanii noştri cari fac atîta zgomot în Bucu
reşti, cu viaţa lor triumfătoare şi misterioasă.

Don Jüan ! nume dulce şi poetic, nume plin de farmec 
şi mister, care mişcă orice inimă ş-aprinde orice minte !
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Cine cunoaşte alt nume mai întins, mai răspîndit, mai 
cunoscut în lumea toată ! Cine pronunţă alt nume 
să ne răpească deodată c-o putere neînvinsă în regiuni 
încîntătoare d-amor şi poezie, care să ne coprinză ima
ginaţia şi să lase într-însa suveniri neşterse şi urme de 
foc ale unei fantome ce ne uimeşte, ce iubim, ce ur
măm cu dor, şi niciodată nu o putem ajunge ; cine 
pronunţă alt nume care să desfăşure înaintea noastră 
o viaţă mai fericită, mai aventuroasă şi mai îmbătă
toare, o viaţă pe care amorul şi frumuseţea, rîsul şi 
bucuria scutură necontenit salbele lor de flori suave care 
nu-şi pierd niciodată parfumul, de raze a căror lumină 
nu se mai stinge, de vesele cîntece cari nu încetează 
în această lungă sărbătoare, viaţă pe care amorul şi fru
museţea, rîsul şi bucuria revarsă comorile lor nesecate 
de nebunatice plăceri, şi dezmierdări cereşti, şi nespuse 
voluptăţi ; în care cele mai răpitoare femei, a căror 
frumuseţe farmecă şi uimeşte, apar un minut numai, 
îşi dau sărutarea şi amorul lor, şi cad în prăpastie cu 
buzele pălite şi cu inima sfîşiată, şi după dînsele vin 
altele cari au aceeaşi soartă, ca visele zîmbitoare cari 
strălucesc un minut şi pier, ca stelele cari lasă prin 
aer o urmă luminoasă şi se sting deodată în noapte.

Care minte nu este coprinsă şi ameţită de farmecul 
unei vicţe atît de încîntătoare ? Care inimă nu este 
mişcată, turburată şi învinsă de puterea acestei fiinţe 
extraordinare ?

Don Jüan ! nume puternic şi triumfător ! nume de 
foc care consumă inima în care a pătruns ! Cele mai 
mari nume sunt palide, slabe, reci şi neputincioase pe 
lingă numele tău ; toate vieţele cele mai strălucite se 
întunecă lîngă splendoarea care înfăşură viaţa ta ; toate 
fericirile visate de tînărul care intră zîmbitor în lume 
sunt o rază slabă lîngă soarele fericirii tale !

Dar este oare numai un vis această viaţă ? o închipuire 
capricioasă a geniului creator al poeţilor ? un cînt ar
monios care nu lasă în urmă decît o frumoasă suvenire ? 
Lumea toată pronunţă cu amor numele lui Don Jüan, 
şi cu dor visează la frumuseţea lui, la fericirea lui. Care 
din noi, în acele dulci ore cînd visele uşoare ne duc 
pe aripile lor în lumile radioase ale fanteziei, care din

care
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noi, gîndindu-se la Don Jüan, nu şi-a adus aminte de 
acel suav portret al lui Rafael, cu capul rezimat pe 
mîna, un cap răpitor de graţie şi frumuseţe, cu zîmbi- 
rea dulce şi întipărită de fericire, cu privirea pierdută 
şi înecată în admiraţia unei lumi încîntătoare, unui ideal 
divin.

Aşa ne-am închipuit pe Don Jüan ; aşa el se prezintă 
în visurile noastre ; sub această imagine el ne răpeşte 
şi desfăşură înaintea ochilor uimiţi, viaţa sa încununată 
de amorul atîtor fiinţe, ale căror inime s-au topit sub 
strînsoarea acestui suflet înfocat, nesăţios, nestatornic şi 
misterios.

Căci era nefericite femeile înaintea cărora se ivea Don 
Jüan, şi nici una nu se putea împotrivi farmecului pri
virii lui. Dar sărutarea lui lăsa veninul de moarte pe 
buzele ce atingea ; iubirea lui arunca durerea şi despe
rarea în sufletele aprinse de flacăra ochilor lui. El iubea, 
dar iubirea lui nu se oprea p-o singură femeie ; el 
iubea necontenit, dar ca paserea care cîntă totdeauna, 
dar nu cîntă numai într-un arbur, el iubea, şi ardea tot 
ce iubea, şi iubea necontenit, ca flacăra care se întinde, 
trece din loc în ioc, arzînd necontenit şi pustieşte tot 
pe unde trece.

Dar ce este, ce înseamnă Don Jüan ? Această viaţă 
strălucită nu are nici un nor pe dînsa ? atîta lumină 
nu are nici o umbră ? atîta rîs şi bucurie nu lasă în 
urmă nici o lacrimă, nici un suspin ? atîta admiraţie 
ce ne deşteaptă Don Juan ne face să uităm cu totul 
doliul şi desperarea ce lasă după dînsul ?

Cine nu-şi aduce aminte d-această scenă admirabilă din 
nemuritoarea comedie a lui Molière, Don Jüan sau 
Ospăţul de piatră, în care Don Jüan răspunde lui 
Sganarel :

„Ce fel ! vrei să mă leg a rămîne cu cel dintîi obiect 
care mă răpeşte, a mă lepăda de lume pentru dînsul, şi-a 
nu mai avea ochi pentru nimeni ? Şi ce lucru frumos 
d-a se mîndri c-o mincinoasă onoare spre a fi credincios, 
spre a se îngropa pentru totdeauna într-o pasiune, şi spre 
a fi mort din tinereţea sa pentru toate celelalte frumu
seţi cari ne pot uimi ochii ! Nu, nu, statornicia nu este 
bună decît pentru ridiculi ; toate frumoasele au dreptul
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să ne încînte, şi avantagiul d-a fi întîlnită cea dintîi nu 
trebuie să răpească celorlalte dreptele pretenţiuni ce au 
toate asupra inimelor noastre. Pentru mine, frumuseţea 
mă farmecă oriunde o găsesc, şi mă supui lesne puterii 
plăcute cu care ea ne atrage. In deşert aş fi legat ; amorul 
ce am pentru o frumoasă nu îndatorează sufletul meu sa 
fie nedrept cu altele ; păstrez ochii ca să văz meritul 
tuturor, şi dau fiecăreia închinăciunile şi tributul la care 
natura ne supune. Orice să fie, nu pot refuza inima mea 
la ceea ce-mi place ; şi îndată ce un chip frumos mi-o 
cere, zece mii [de inime] dacă aş avea, le-aş da pe toate. 
Apoi, iubirile nouă au un farmec ce nu se poate explica, 
şi toată plăcerea amorului este în schimbare. Simţi o 
plăcere nespusă d-a învinge, printr-o sută de omagii, inima 
unei tinere frumuseţi, d-a vedea pe fiecare zi micile 
progrese care face în inima sa, a combate prin trans
porturi, prin lacrime şi suspine nevinovata pudoare a 
unui suflet care cu greu îşi dă armele, a sili pas cu pas 
toate micile împotriviri ce ea ridică înaintea noastră, 
a învinge toate cuvintele din care îşi face o onoare, şi-a 
aduce încet acolo unde dorim s-ajungă. Dar după ce 
am triumfat, în fine, nu mai este nimic de zis, nimic 
de dorit, lot farmecul pasiunii s-a stins, şi adormim în 
liniştea unui asemenea amor, dacă un alt obiect nou nu 
vine să deştepte dorinţele noastre şi să prezinte inimei 
noastre atingătoarele plăceri de a face o nouă concuistă. 
în fine, nu este nimic mai dulce decît a învinge împotri
virea unei frumoase persoane ; şi, în această privinţă, am 
ambiţiunea concurenţilor cari zbor necontenit din biruinţă 
în biruinţă şi nu se pot hotărî a mărgini ambiţiunea lor. 
Nimic nu poate opri focul dorinţelor mele, îmi simţ o 
inimă să iubesc tot pămîntul ; şi, ca Alexandru, aş dori 
să fie şi alte lumi ca să pot întinde concuistele mele amo
roase.“

Iată portretul desăvîrşit a lui Don Jüan ; acest nume 
ne farmecă şi ne înfioară, ne farmecă pentru că el are 
toate darurile cu cari natura poate înzestra p-un om, 
şi viaţa sa este o sărbătoare de frumuseţe şi poezie, de 
amor şi plăcere ; ne înfioară pentru că aceste daruri unite 
toate într-însul, tinereţe şi spirit, frumuseţe şi avuţie, 
devin arme fatale cu cari el lasă în urmă-i lacrime şi
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durere, doliu şi blesteme. Frumuseţea sa fermecătoare, 
spiritul său scânteietor, tinereţea sa curagioasă şi ne- 
păsătoare, avuţia sa nesfîrşită ş-aruncată pe oriunde trece, 
uimesc pe toate femeile, şi toate fetele îi sunt zîmbitoare, 
şi toate inimile răpite îl iubesc, şi toate braţele îl strîng 
înfiorate. Dar el ne înfioară, căci trecerea lui strălucită 
prin viaţă lasă în urma-i lacrime şi suspine, ure şi bles
teme, şi lacrimele nu-1 ating, suspinele nu-1 înduplecă, 
urele nu-1 zguduie şi blestemele nu-1 înspăimîntează. După 
o noapte d-amor, de plăcere şi de jurăminte, el se scoală 
şi lasă în desperare obiectul fericirii sale şi rîde de jură
mintele sale, şi-şi preumblă privirea împrejurul său spre 
a găsi o nouă iubire, o nouă victimă.

El aleargă după o frumuseţe răpitoare, pătrunde în- 
tr-o familie fericită, ucide pe tatăl, calcă pe cadavrul 
lui, răpeşte pe fiica sa coprinsă de admiraţie şi de spaimă, 
şi-o aruncă a doua zi, fără milă şi remuşcare, alergînd 
iară după amor şi frumuseţe, alergînd după alte nefe
ricite victime.

Molière, prin geniul său incomparabile, a descris acest 
tip extraordinar sub toate deosebitele sale feţe şi ne în
făţişează pe Don Jüan în toată strălucirea lui, care, cu 
cît este mai mare, cu atît ajunge să ni se arate mai odios, 
şi cu atîta ne inspiră mai mare ură. El triumfă necon
tenit, el este mereu căutat, iubit, adorat ; ca s-ajungă 
la scopul său, ca să cîştige un nou triumf, el întrebuin
ţează toate formele corupţiunii şi este gata a face tot. 
Aci vorbeşte d-amor etern cu vorbele cele mai fermecă
toare, aci uimeşte ochii cu comori d-avuţie, aci se pre
face coprins de desperare şi cine se poate împotrivi la
crimilor lui Don Juan ; la una promite căsătoria, pe alta 
o prinde în curse perfide. Ateu, ipocrit, amăgitor, perfid, 
amant necredincios, soţ adulter, fiu desnaturat, blînd, 
dulce, linguşitor, Ja început, şi crud, rece, tiran, după 
victorie,/ Don Jüan nu respectă' nimic, nu se teme de ni- 

/'"mic, el.rîăeTSe toate, îşi bate joc de toate, chiar de fe
meia pe care ieri o adora în genunchi, chiar d-amorul 
său, cu toate că iubeşte, cu toate că este setos de iubire, 

. cu toate că într-însul arde o flacără nestinsă de iubire.
Pe cît el este de îneîntător în vorbele sale, pe cît 

este de mare în dorinţa sa de a iubi, pe atît este de
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odios în faptele sale, cînd declară amorul său unei femei, 
nici una nu i se poate împotrivi, dar a doua zi el uită 
şi este barbar, crud, neomenos. înzestrat cu cele mai 
strălucite calităţi, el se face un monstru cu cele mai 
mari viţiuri, şi cu cît este de frumos, încîntător şi iubit, 
cu atît este şi înspăimîntător, urît şi blestemat.

Dar ce ar fi Don Jüan fără aceste viţiuri ? Şi ce 
demon fatal, ce dorinţă nestinsă arde sufletul său ?

Ce sete nestinsă arde sufletul său, sete pe care n-o 
poate potoli amorul atîtor frumuseţi alese ? Nici o fru
museţe nu-1 respinge, nici o piedică nu-1 opreşte, nici o 
putere nu-1 înspăimîntează. Oriunde se prezintă, Don 
Juan este iubit, şi care femeie s-ar împotrivi puterii sale 
fermecătoare ? El are tinereţea, această primăvară a 
vieţii care înfloreşte tot, acest soare al vîrstei, care însu
fleţeşte tot, el are avuţia care este cheia d-aur cu care 
se deschide toate uşile, care inlăturează mizeriile şi greu
tăţile amorţitoare ale vieţei, care aduce pe toate feţele 
o zîmbire şi pe toate lucrurile o strălucire şi realizează 
toate visele şi toate fanteziile unei imaginaţiuni nebune ; 
el arc spiritul, această rază divină care-şi aruncă lu
mina vie peste tot ce atinge, acest foc seînteietor care 
însufleţeşte orice vorbă, orice privire, orice gest, această 
putere care învinge şi triumfă, ne atrage şi ne ţine sub 
un farmec, el are frumuseţea, imagine radioasă a divini
tăţii, al viselor celor mai îneîntătoare, după care suspinăm 
adesea în mijlocul nopţilor, simtiment puternic pe care 
natura l-a pus în sufletele alese şi cari sunt răpite cînd 
găsesc în viaţa lor acest ideal, el 'are toate aceste strălucite 
calităţi, dintre care una ajunge adesea spre a face feri
cirea unui om ; el le are pe toate ; el este Don Jüan.

El este Don Jüan şi este iubit, este adorat, este fantoma^ 
radioasă care apare în visele tinerei frumuseţi care se 
deşteaptă, îl caută şi suspină după dînsul. El iubeşte din 
toată puterea sufletului său, dar este nestatornic, este 
înşelător, este crud, însă tot este adorat, căci el este 
Don Jüan, frumuseţea sa este divină, spiritul său este 
seînteietor, avuţia este nesfîrşită, el iubeşte mereu şi, cînd 
iubeşte, el pune in iubirea sa tot sufletul său, toată 
inima sa, toată viaţa sa.
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„Pentru mine, frumuseţea mă răpeşte oriunde o gă
sesc, şi mă supui lesne puterii plăcute cu care ea ne 
atrage. Nu pot refuza inima mea frumuseţii ce văd ; 
îndată ce un chip frumos mi-o cere, dacă aş avea zece 
mii de inime, pe toate le-aş da.“ Prin aceste cuvinte 
pe care Molière le pune în gura lui Don Jüan, putem 
înţelege acest tip misterios, putem coprinde întinderea 
nemăsurată a dorinţelor sale, putem explica marele con
trast ce vedem în toată viaţa lui Don Jüan.

Frumuseţea ! Frumuseţea ! iată demonul care munceşte 
spiritul său ; iată setea nestinsă care arde sufletul său. 
Frumuseţea ! iată visul după care aleargă necontenit, iată 
idealul, pe care Dumnezeu l-a pus în sufletul său şi pe 
care, negăsindu-1 într-o femeie, îl caută într-alta, şi-l 
caută în toată viaţa fără să-l găsească.

Este mare, este frumos, este puternic acest Donjuan, 
şi astfel s-a întipărit în mintea noastră, astfel ne vizitează 
în visele noastre ; acest Don Juan, a inspirat lui Lord 
Byron cîntul suav şi răpitor cu Ha'idea ; p-acest Don 
Jüan l-a cîntat Alfred de Musset în nemuritoarele ver
suri cari nu se vor uita niciodată :

Il en est un plus grand, plus beau, plus poétique, 
Que personne n’a fait, que Mozart a rêvé,
Qu’ Hoffmann a vu passer, au son de la musique, 
Sous un éclair divin de sa nuit fantastique, 
Admirable portrait qu’il n’a point achevé,
Et que de notre temps Shakespeare aurait trouvé.

Acesta este tipul mare şi frumos, acesta este adevăratul 
Don Juan.

Oui, Don Juan. Le voilà, ce nom que tout répète, 
Ce nom mystérieux que tout l’univers prend,
Dont chacun vient parler, et que nul ne comprend. 
Si vaste et si puissant, qu’il n’est pas de poète 
Qui ne l’ait soulevé dans son coeur et sa tête 
Et pour l’avoir tenté ne soit resté grand.

Cît este de frumos acest Don Juan ! ce crcaţiune plină 
de farmec şi de poezie !

Să traducem aci cîteva strofe, pe care nici o descriere 
nu le poate ajunge :
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„Este altul mai mare, mai frumos, mai poetic pe care 
Mozart l-a visat, pe care Hoffmann l-a văzut trecînd, în 
sunetul muzicei, pe un fulger divin în noaptea sa fantas
tică, admirabil portret pe care nu l-a terminat, şi pe 
care în timpul nostru numai Shakespeare l-ar fi găsit.

Un june stă culcat pe-o verde cîmpie, visător ca amo
rul şi frumos ca geniul, amanta sa răpită este gata 
s-adoarmă. Ei are abia douăzeci de ani, inima sa se 
deschide acum, ramură tremurîndă încă din aburul vie- 
ţei, căzută, ca şi diristül, spre a iubi şi a suferi.

Iată-1 înecîndu-se în lacrime de femeie, înaintea aces
tei nature frumoase ca şi dînsul, strîngînd lumea întreagă 
pe inima-i înfocată, slab, şi, ca iedera avînd trebuinţă • 
de altul, şi el nu ascunde aceasta şi suspendă sufletul său, 
ca un lut eolian, de buzele Nopţii.

Iată-1 întrebînd pentru ce inima sa suspină, jurînd, cu 
ochii în lacrime, că nu doreşte nimic, mîngîind p-a sa 
iubită şi cu sunetele lirei sale înveselindu-i somnul ca un 
înger păzitor ; întinzînd cupa sa d-aur acelora cari zîm- 
besc, voind să vază fericirea lor ca să caute într-însa 
p-a sa.

Iată-1 june şi frumos, sub cerul Franciéi, bogat la 
douăzeci de ani ca un avar ce-şi îngroapă banii ; pri
vind natura c-o inimă plină de speranţă, iubind, iubit de 
toţi, deschis ca o floare ; atît de fraget, îneît îngerul fru- 
museţei ar săruta pe fruntea lui frumuseţea inimei sale.

Iată-1, priviţi, spuneţi viaţa lui. Ce soartă se poate 
prezice acestui copil al cerului ? Amorul, apropiindu-se 
de dînsul, jură că va fi etern ; azardul cugetă la el, sînta 
Poezie întoarce surîzînd cupa sa d-ambrozie pe părui său 
mai moale şi mai blînd decît mierea.

Acest palat este al său, servii şi cîmpiile sunt ale sale ; 
pădurea, rîul şi muntele au ţinut minte numele său as- 
cultînd ecoul. Al lui este satul, şi palida turmă de că
lugări. Cînd trece şi străbate o cătune, bunul înger al 
locului se scoală şi-l însoţeşte.

Patru prinţese au cerut mîna sa. Aflaţi că dacă ar voi 
pe regina de amantă, şi trei palate încă, el le-ar avea 
mîine ; că un ovrei ar pleşuvi numărînd avuţia lui, şi 
că ar putea s-arunce, fără să se bage de seamă, grîul 
secerişelor sale, la paserile dupe cale.
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Ei bine, acest om va trăi în taverne, între doi cărbu
nari, aşezaţi lîngă o sobă ; praful va înnegri barba şi 
sprîncenile sale ; îl veţi vedea într-o zi tremurînd şi cu 
ochii stinşi, viind în manta sa să doarmă sub felinare, 
cu faţa sîngerată şi cu coatele înnegrite.

ll veţi vedea sărind pe scara d-aurită ca s-alerge în 
noroi, ieşind dintr-un budoar strălucit, puindu-şi buza 
arzătoare pe o prostituată, pînă cînd încă dona Elvira 
despletită, în profunda noapte crezînd că-1 vede încă, n-a 
încetat d-a mişca lampa şi batista sa.

îl veţi vedea lacheu pentru o camardinară, ascunzînd 
sub hainele sale pe sluga sa tremurînd de frig, îl veţi 
vedea liniştit şi rece ca o piatră împingînd în apă cada
vrul unui tată şi Iăsînd pe bătrînul s-atingă cu mîinile 
sale de sînge păreţii încă calzi de dezonoarea fiicei sale.

Ce veţi zice atunci ? A ! veţi crede poate că lumea a 
rănit această inimă mare şi superbă, că este oarecum un 
Lara, care se vede nesocotit, pe care oamenii l-au ju
decat rău, care ştie ce poate fi şi care, văzînd că în 
deşert ar fi astfel, întoarce ură pentru ură şi dispreţ pen
tru dispreţ.

Ei bine, vă înşelaţi. Niciodată om în lume nu s-a 
gîndît mai puţin decît el că este uitat. Niciodată n-a 
izbit o uşji fără a i se deschide ; niciodată n-a simţit 
nestatornicia valului şi niciodată n-a văzut ridieîndu-se 
sub piciorul său şarpele viclean al amicei înşelătoare.

Ce zic ? aşa cum este, lumea îl iubeşte încă ; el n-a 
pierdut nici avere, nici rang. înaintea lui Dumnezeu, 
înaintea tuturor, el şade pe scaunul său. Răul ce a 
făcut toată lumea ştie, geniul său se cunoaşte, se admiră, 
se onorează.

— Numai să ştiţi, însă, acest om este Don Jüan.
Da, Don Jüan. Iată-1, acest nume repetat de toţi, 

acest nume misterios pe care tot universul îl ia, despre 
care toţi vorbesc şi nimeni nu-1 înţelege ; atît de mare 
şi atît de puternic, îneît nu este nici un poet care să 
nu-1 fi deşteptat în inima sau în capul său, şi care să 
nu fi rămas mai mare pentru această încercare.

Trei mii de nume frumoase ! trei mii nume de fe
mei ! şi nici unul tu n-ai pronunţat fără ca să plîngi ! 
şi acest foc de iubire care arde sufletul tău, care cînd
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a murit, din vinele tale de flacără, se sui în cer ca un 
înger uitat, din aceste trei mii de amoruri nici unul n-a 
putut să-l stingă !

Ele te iubea însă, aceste fiinţe nesocotite, ce tu strîngeai 
pe rînd pe mima ta de fier ; vîntul care te purta, şi pe 
ele le răpise, ele te iubea, Don Jüan, aceste sărmane 
părăsite cari acoperea cu săruturi umbra amorului tău, 
care-ţi da viaţa lor, şi care n-avea decît o zi !

Dar tu, spectru slăbit, tu, ce făceai cu ele ? A ! moarte 
şi nefericire ! le iubeai şj tu ! crezînd a vedea mereu pe 
noile talc amoruri răsărind soarele nopţilor tale eterne, 
tu ziceai în fiecare seară : Iată-1 poate ! aşteptînd mereu 
şi astfel îmbătrînind.

întrebînd pădurile, marea, cîmpiile, aurele dimineţei, 
în orice oră, în orice loc, despre femeia sufletului tău, 
despre întîia ta dorinţă ! luînd drept logodnica ta un 
vis, o umbră deşeartă, căutînd în inima unei hecatombe 
omeneşti, preot desperat, spre a găsi pe Dumnezeul tău.

Şi ce voiai tu, dar ? Iată ce lumea după trei sute de 
ani se întreabă încă încet. Sfinxul cu ochi pătrunzători 
aşteaptă spre a i se răspunde. Ei ştiu să socotească ora, 
ei ştiu că pămîntul este rotund, ei merg în cerul lor pe 
vîrful unui compas, dar ceea ce tu voiai, ei nu pot să ştie.

Cine este dar, zic ei, acea femeie necunoscută care 
singură ar fi pus mîna pe frîul cursierului său ? pe care 
totdeauna o cheamă şi care n-a venit ? Unde a găsit-o, 
unde a pierdut-o ? Şi ce nod atît de puternic a putut 
să-l lege, încît dacă ea n-a venit, el n-a putut s-o 
uite ?

Nu era nici una, sau mai nobilă sau mai frumoasă, 
între atitea frumuseţi, care, de departe, sau d-aproape, 
să fi avut cel puţin cîteva trăsure d-ale idealului său 
mare ? Pentru ce n-o păstra ? Să ne spuie care este.

Toate semăna cu dînsa dar nu era niciodată ea ; toate 
semăna cu dînsa, Don Jüan, şi tu mergeai.

Tu nu te-ai ostenit străbătînd pămîntul ! Această fan
tomă deşartă, către care Dumnezeu, te-a trimis, tu nu 
ai zdrobit forma sa, sub piciorul tău ! Tu te-ai urcat, 
ca vulturul în cuibul său, fără să ai prada ta, sau ca 
tunetul în norul său de aur, fără să fi trăsnit !
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Tu n-ai vorbit rău despre această lume neghioabă, care 
îţi aruncă în faţă o privire stupidă ; tu ai văzut-o aşa 
cum este, în diformitatea sa ; şi tu te aruncai mereu pe 
acest munte sterp, şi tu sugeai mereu, mai june şi mai 
însetat, sinul de aramă al realităţii. Şi vergina cu ochi 
albaştri, pe moalea otomană, în braţele-i parfumate te 
legăna alene ; de la fiica regelui pînă la ţărancă, nimic 
tu nu despreţuiai, nici chiar pe curtizană, pentru care 
te luptai cu nefericitul său amant minor, care într-un 
puţ căuta un diamant.

Tu străbăteai Madridul, Parisul, Napoli şi Florenţa, se
nior mare în palate, hoţ în răspîntii, nenumărînd nici 
bani, nici nopţile, nici zilele : învăţînd de la trecător să 
cînţi romanţa sa ; necerînd de la Dumnezeu ca să iu
beşti viaţa, decît întinsul tău orizon ş-întinsele tale 
amoruri.

Tu regăseai pretutindeni adevărul urît, niciodată aicea 
jos ceea ce căuta dorinţele-ţi arzătoare, pretutindeni 
idra eternă care-ţi arăta dinţii şi urmînd necontenit viaţa 
ta aventuroasă, privind sub picioarele tale această mare 
furtunoasă, tu ziceai încet : «Mărgăritarul meu este acolo 
înîntru».

Murişi plin de speranţă în calea ta nemărginită, şi 
îngrijindu-te puţin că laşi aicea jos lacrime şi sînge pe 
urmele paşilor tăi. Mai întins decît cerul, mai mare decît 
viaţa, tu pierduşi frumuseţea ta, gloria ta, şi geniul tău, 
pentru o fiinţă imposibilă şi care nu există.“

Iată această frumoasă şi admirabilă discripţiune a lui 
Don Jüan.

Iertaţi, buni cetitori, dacă v-am pus înainte atîtea 
strofe, dar ele sunt atît de răpitoare, poezia lor este atît 
de suavă şi ne descrie pe Don Jüan, pe adevăratul Don 
Jüan cu colori atît dc vii şi poetice, îneît mi-a fost peste 
putinţă de a nu fi coprins de farmecul lor.

Sunt palide aceste strofe, traduse în proză, şi lipsite 
de mişcarea, de viaţa şi de-armonia versurilor poetului. 
Dar chiar în această proză putem vedea cît este de fru
mos acest Don Jüan, în a cărui viaţă aventuroasă, ne
regulată, tîrîtă din strălucirile palatelor în tina stradelor 
întunecoase, vedem o rază de lumină care se iveşte ne
contenit şi-atrage pe Don Jüan ; vedem o fantomă tă-
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cută, şi misterioasă care vine înaintea lui cî-nd el iubeşte 
şi este fericit, şi atunci această iubire i se pare rece, 
această fericire se stinge, şi el, cu inima strînsă de durere, 
cu vocea înecată de suspine, cu ochii plini de lacrime, 
zdrobeşte idolul adoraţiei sale care n-a fost idealul su
fletului, şi-aleargă înainte după fantoma misterioasă, pe 
care n-o poate niciodată apucă în braţele sale arzătoare. 
Această fantomă, care străluce sub vălul ce acopere faţa 
sa şi à căreia putere neînţeleasă este atît de mare încît 
Don Jüan niciodată nu i se poate împotrivi, această fan
tomă, pe care sufletul său o iubeşte fără s-o fi privit în 
faţă niciodată, la care se supune fără să-i fi auzit nici
odată vocea, pe care o urmează totdeauna fără s-o 
întrebe unde voieşte să-l ducă, această fantomă miste
rioasă, pe care o vede în toate nopţile la capul său, pe 
care sufletul său o iubeşte c-un amor mare şi puternic, 
s-o caute necontenit împrejurul său, această fantomă 
este frumuseţea, este idealul, este logodnica cerească a 
sufletului său.

Dar unde a văzut Don Jüan această fantomă, această 
frumuseţe, acest ideal, această logodnică cerească ? Su
fletul său a văzut odată această frumuseţe, acest ideal, 
dacă el o iubeşte cu atîta putere, dacă el aleargă prin 
lumea toată ca să strîngă în braţele sale p-această frumu
seţe necunoscută, singura iubită a inimei sale, această 
fantomă radioasă a visurilor sale.

A văzut el această fantomă ivindu-se în alba lumină 
a dimineţei, spre a culege rouă şi parfumul după sînul 
virginal al florilor zîmbitoare ? A văzut-o el un minut 
pe fulgerul scînteietor care străbate cerul înnorat într-o 
noapte întunecoasă ? a văzut-o el în crepuscula serii înăl- 
ţîndu-se către ceruri împreună cu imnele religioase ale 
natúréi întregi ? a văzut-o el alergînd cu razele soarelui 
prin arburii întineriţi de cîntecul paserilor, prin florile 
înamorate de strălucita-i frumuseţe, prin undele transpa
rente tresărind d-amor l-a ei vedere ? Unde a văzut-o, 
nimeni nu ştie, nici el singur nu ştie, acela care-o iu
beşte, care o caută necontenit, care o urmează mereu.

Această fantomă misterioasă este frumuseţea, este idea
lul, şi omul care o iubeşte ş-o urmează necontenit este 
Don Jüan !
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Aceasta este Don Juan, Don Juan frumos, puternic, 
încîntător ; Don Juan, creaţiune răpitoare a poeziei, vis 
dulce şi plăcut al voioasei tinereţi, cîntec armonios care 
leagănă sufletele curate, Don Jüan înamorat de fru
museţe, de ideal.

Acest amor pentru frumuseţe, pentru ideal, acest amor 
mare ca lumea, nemărginit ca cerul, arzător ca soarele 
vieţei, acest amor înalţă pe Don Jüan, acest amor îi 
dă farmecul cu care ne uimeşte, acest amor îi dă pu
terea prin care ne atrage către dînsul, şi-l iubim, şi ne 
gîndim cu dor Ia dînsul, şi-l vedem cu răpire în visele 
noastre.

Este Don Jüan înamorat de frumuseţe, Don Jüan îna
morat de ideal.

Pasiune mare şi fatală, izvor de voluptăţi divine şi de 
crude suferinţe ; a iubi un vis zîmbitor care fuge, o rază 
strălucitoare care se ascunde, o umbră răpitoare care 
dispare ; şi cu toate acestea iubirea este mare şi în
focată, căci acel vis este dulce şi frumos, acea rază este 
o imagine a splendorii divine, acea umbră este dorul 
nestins al sufletului. Dar unde este această frumuseţe, unde 
este acest ideal ? în deşert aleargă după dînsul Don Jüan, 
în deşert el îneacă privirea sa în ochii arzători a trei 
mii de frumuseţi, în deşert el străbate lumea toată şi 
strînge la sînul său inimele june ce întîlneşte, căci su
fletul lui tot suspină după dorul său iubit, după fru
museţe, după ideal. Don Jüan moare, chemînd mereu 
acest ideal, pe care nu l-a găsit, moare urmat de lacri
mile, durerile şi blestemele victimelor sale, moare, şi nu
mai atunci poate sufletul său găseşte idealul după care 
a suspinat toată viaţa sa p-acest pămînt.

Astfel Goethe ne descrie într-o admirabilă baladă ima
ginea acestei mari şi nebune pasiuni pentru ideal, spuin- 
du-ne că un june călugăr, cu sufletul arzător, zăreşte 
într-o dimineaţă, la razele soarelui, pe verdea ramură 
a unui arbur, o strălucitoare pasăre d-aur, şi sare numai- 
decît s-o prinză, dar pasărea fuge p-un alt arbur, şi 
el aleargă iară după dînsa ; pasărea d-aur zboară ne
contenit, şi entuziastul călugăr aleargă mereu, trece dea
luri şi văi, trece cîmpuri şi ape, dar în deşert această 
fugă, căci pasărea zboară îndată ce el s-apropie. Zdrobit
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de osteneală, el cade obosit, şi atunci se vede bătrîn, 
cu părul alb, c-un picior în mormînt, în vîrstă de o sută 
de ani !

Imagine adevărată a celui ce aleargă după ideal ! 
imagine care ne explică viaţa lui Don Jüan.

Cerem iertare cetitorilor noştri pentru că i-am ocupat 
atîta timp de Don Jüan, fără a ne gîndi numaidecît a-i 
prezenta eroii noştri, şi recunoaştem dreapta curiozitate 
ce-au ca să afle cine sunt, ce fac şi ce devin.

Dar şi eroii noştri sunt Don Juani ; şi eroii noştri fac 
zgomot prin viaţa lor, prin faptele lor, prin biruinţele lor, 
şi eroii noştri au în mintea lor pe Don Jüan şi vor să 
calce pe urmele lui. Viaţa lor este misterioasă, origi
nală, aventuroasă, şi o vom desfăşura toată, rămîind, pe 
cît vom putea, mai credincioşi realităţii sub care i-am 
observat.

Am căutat mai întîi a reprezintă, prin recile fraze ale 
%prozei, figura cea mare a lui Don Jüan, după cum ni 

l-au arătat poeţii ce: mari în versurile lor arzătoare şi 
pasionate, după cum l-am simţit şi noi, în orele cînd 
această frumoasă creaţiune a strălucit în visele noastre.

Am stăruit asupra acestui tip al lui Don Jüan spre a 
nu se amesteca razele sale, strălucirea sa, amorul său, 
cu umbrele, cu desfrînarea unor fiinţe cari nu iubesc 
nimic în viaţă, decît numai pe dînşii poate, cari caută 
plăcerea, oriunde şi prin orice mijloace, fără să aibă o 
lacrimă în ochi, un surîs pe buze, un dor în suflet ; cari 
sunt gata să facă orice fără să aibă curagiul d-a expune 
viaţa lor, şi să intre noaptea pe furiş, tîrîndu-se, lingu
şind unde ziua nu are curagiul a se arăta ; cari caută 
în orgie şi în desfrînare moartea untului ce-i usucă, căci 
nici o idee mai înaltă nu le străbate mintea, nici un 
simtiment mai nobil nu le deşteaptă inima ; sufletul lor 
este mort, inima lor este îngheţată ; mîna lor gata şi 
repede s-apuce, nu se deschide niciodată înaintea săra
cului, gura lor uscată de veninul vorbelor adunat în 
drojdiile orgiilor nu mai poate pronunţa o singură ex* 
presiune de entuziasm şi poezie ; mici şi plini de orgoliu, 
fanfaroni fără de curagiu, ambiţioşi fără de mijloace, 
înamoraţi fără să iubească, dcsfrînaţi fără ruşine, cri
minali fără remuşcare, cu toate instinctele rele fără o
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singură aplecare frumoasă, fiinţe degradate s-afundă pînă 
în cele din urmă regiuni ale viţiului ; umbre purtate de 
vîntul corupţiunii prin toate tinele şi mizeriile vieţei.

Nemărginită deosebire între Don Jüan frumos, poetic, 
încîntător, cu figura radioasă, şi aceste urîte, vulgare şi 
dispreţuite fiinţe, cu faţa înnegrită şi întunecoasă ; între 
Don Jüan, înamorat de frumuseţe, căutînd în viaţă idea
lul, şi între aceste fiinţe, fără nume, iubind viţiul şi 
căutînd în fundul cupei desfrînarea.

Cerem asemenea iertare cetitorilor noştri pentru forma 
ce am dat stilului acestui capitul, o formă atît de mult 
depărtată de simplitatea unei povestiri. Am vorbit însă 
de Don Juan, am vorbit de acest mare tip, care a inspi
rat poeţilor cele mai frumoase creaţiuni ; şi ne temem 
că muza noastră timidă, care acum se încearcă a vorbi, 
nu ne-a dat toate culorile, toate imaginile, toate razele 
sale ca să putem descrie pe Don Jüan, aşa cum el se 
prezintă în imaginaţia noastră.

Dar indulginţa ce sperăm a întîlni pentru acest în
ceput ne încuragează a povesti viaţa Don Juanilor din 
Bucureşti.

II

Societatea

Iată un subiect mare, întins, plin de amestec şi varie
tate ; ar trebui volume întregi spre a face despre societate 
un tablou exact şi complect. Ce vom putea noi zice în 
cîteva pagini ale acestui capitol ? Foarte puţin ; cu toate 
acestea trebuie să zicem cîteva cuvinte despre societatea 
în care vom vedea pe eroii noştri trăind şi lucrînd ; tre
buie s-aruncăm o privire repede asupra cîmpului unde 
se va desfăşura deosebitele scene ale istoriei ce vom 
povesti.

Plugarul înţelept, care voieşte a face frumoase semă
nături, cercetează mai întîi pămîntul în care va pune 
seminţele sale ; dacă pămîntul este bun, el ştie că grîul 
său Va fi frumos şi abundent. Avînd o idee despre so- 

: cietatea actuală, vom înţelege mai bine viaţa şi faptele
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ce vor trece pe dinaintea noastră în această istorie şi 
ne vom mira mai puţin despre ceea ce vor fi şi vor face 
deosebitele personagie pe cari le-am studiat după natură 
în societate.

Mărturisim greutatea care încercăm d-a expune ob
servările noastre asupra societăţii, temîndu-ne d-a nu atinge 
pe iubiţii noştri contimporani, dintre cari sperăm că 
unii ne vor ceti şi au tot dreptul de a nu voi să se 
vază criticaţi. Avem însă o mîngîiere în excepţiunile 
bune cari sc găsesc în societate, şi credem că cetitorii 
noştri se vor vedea în acele excepţiuni frumoase.

Oricare societate se compune de diferite clase şi de 
diferite vîrste, avînd fiecare misiunea sa, caracterul său, 
viaţa sa proprie ; lucrînd fiecare în sfera sa, cu ideile şi 
obiceiurile sale, şi mergînd toate împreună către un scop 
comun, care este fericirea şi progresul.

Nu poate exista o societate fără idei, fără pasiuni, fără 
simtimente, cari sc manifestă în deosebitele clase şi în deo
sebitele vîrste ; natura acestor idei, acestor pasiuni, acestor 
simtimente ne face a cunoaşte o societate şi-a înţelege 
gradul său de dezvoltare sau înapoiere, de prosperitate 
sau mizerie, de mărire sau decadinţă. Observarea oame
nilor ne ajută a judeca o societate, precum studiul unei 
societăţi ne face a şti ce sunt şi ce pot fi oamenii care 
o compun.

„Omul se naşte bun şi societatea îl face rău“, a zis 
Rousseau, axiomă foarte adevărată într-o privinţă numai, 
căci dacă o societate este rea, coruptă, omul aruncat 
într-însa cade ostenit de luptă, şi este tărît de torentul 
puternic al corupţiunii. Dar, dacă credem că lîngă rău 
există şi binele, că binele triumfă pentru că omul este 
perfectibil, atuncea trebuie să credem c-o societate se 
poate regenera, prin influinţa dezvoltării progresive a 
oamenilor din cari ca se compune. Este un adevăr pe 
care legea progresului ni-1 arată necontenit în istoria 
omenirii.

Ce putem zice despre societatea noastră ? Cari sínt 
ideile, pasiunile şi simtimentelc cari mişcă şi caracterizează 
deosebitele sale vîrste ? Iată ceea ce cu nerăbdare 
teaptă să afle cetitorii noştri, şi ne vine foarte greu d-a

aş-

335



exprima cugetarea noastră, aşa precum ne-am formulat-o> 
după observările ce am făcut.

Puţini poate vor voi să ne creadă că nopţi întregi ne-am 
gîndit la feluritele caractere ale societăţii noastre ; şi de 
cîte ori am voit a pune pc hîrtie aceste observări, ne-a 
fost cu neputinţă de a scrie un rînd fără de a-1 şterge 
numaidecît.

A fost aceasta temerea de a nu ne depărta de simpla 
povestire a unui romanţ, intrînd într-o disertaţiune de 
critică morală care ar putea osteni pe cetitori ? sau o 
firească îngrijire de a nu ridica multă lume în contra 
noastră făcînd o descripţiune fidelă a societăţii actuale, 
care ar fi fost foarte tristă pentru adevărul ce ar fi 
coprins ? Sau poate a fost lipsa de înlesnire sau ne
putinţa chiar d-a exprima observările noastre sub o formă 
plăcută şi atrăgătoare ?

Nu putem şti care a fost adevărata cauză din acestea ; 
poate au fost toate împreună ; adevărul este c-am pre
ferat a descrie această stare prin personagele cari se vor 
prezintă peste puţin înaintea noastră. Acum ne vom 
mărgini a face cîteva observări generale spre a introduce 
pe cetitori în istoria ce vom descrie.

Să începem cu partea de sus a societăţii sau cu partea 
de jos ? cu tinerii sau cu bătrînii ? cu saloanele strălucite 
ale avuţiei, sau cu acele triste, obscure şi dureroase mor
minte de mizerie ?

Este o vîrstă în viaţa omului, plină de farmec şi poezie, 
de vise frumoase şi de speranţe zîmbitoare ; este o vîrstă 
în care bucuria nu se stinge niciodată, în care amorul 
vesel şi rîzător revarsă plăcerile sale suave şi curate, în 
care entuziasmul pentru tot ce este frumos, mare, nobile, 
este focul sacru care o însufleţeşte ; această vîrstă pentru 
care viitorul deschide cu amor o lume radioasă şi în- 
cîntătoare, această vîrstă fericită este tinereţea, şi fiinţele 
fericite care poartă cununa d-aur a acestei vîrstc sunt 
tinerii.

Ascultaţi aceste admirabile cuvinte despre tineri : 
„Iuţi, arzători, purtaţi de focul lor, ei nu se pot guverna ; 
pasionaţi pentru ceea ce onorează, ei nu suferă a fi 
socotiţi de nimic, dar se revoltă dacă se cred ofensaţi,
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ei iubesc distincţiunile, mai cu seamă aceea a victoriei, 
căci tinerimea este geloasă de preeminenţă, şi victoria 
este preeminenţă ; ei iubesc aceste două ambiţiuni mai 
mult decit banii ; ei aleargă către speranţă fiindcă simt 
intr-inşii focul natúréi care-i însufleţeşte. Ei trăiesc mai 
cu seamă în viitor ; speranţa este a viitorului, aduce- 
rea-aminte face parte din lucrurile trecute ; şi la tineri 
viitorul este întins, trecutul foarte scurt. în primele zile 
ale vieţei, li se pare că 11-au a-şi aduce aminte de nimic, 
dar să spere tot. Ei sunt curagioşi şi întreprinzători pentru 
că inima lor este plină de foc ; ei sunt simţitori pentru 
ruşine căci nu iubesc decît lucrurile frumoase ; ei au 
sufletul generos pentru că n-au fost osteniţi de viaţă şi n-au 
experienţa necesităţilor lumii. Generozitatea sufletului 
este de a se stima pe sine demn de ceea ce este mare, şi 
aceasta merge bine cu speranţa. Ei iubesc tot ceea ce 
este frumos, pentru că trăiesc mai mult cu simtimentul 
şi simtimentul înalţă la frumosul moral ; ei au mai mult 
decît alte vîrste gustul amiciei prin farmecul d-a trăi 
împreună ; şi pentru că sunt deprinşi a nu vedea în nimic 
interesul, nu-1 văd nici în alegerea amicilor ; ei sunt simţi
tori şi miloşi, sub impresiunea care-i face să crează că 
toţi oamenii sunt oneşti şi buni, căci ei judecă pe alţii 
după nevinovăţia intenţiunii lor...“

Iată cum descrie Aristote caracterul tinerilor.
Dar să privim o adunare de tineri : ei sunt eleganţi 

şi parfumaţi, veseli şi zgomotoşi, îndrăzneţi şi nesocoti
tori ; sunt ei aprinşi d-o idee generoasă ? sunt ei purtaţi 
de entuziasm şi însufleţiţi de amor pentru ceea ce este 
mare şi frumos ? vorbesc ei despre lucrurile cari înalţă 
şi înnobilează inima ? aceşti tineri stau împrejurul unei 
mese nopţi întregi, joacă cărţi şi-şi pierd sănătatea, inima 
şi averea ; amorul şi entuziasmul au fugit din sufletul 
lor ; ei caută distracţia şi interesul în iubire ; sunt reci 
şi indiferinţi pentru tot ; nimic nu-i atinge şi nu deşteaptă 
devotamentul şi generozitatea lor ; ideile mari şi ambiţi
unea nobilă nu coprind şi nu exaltează sufletul lor ; 
studiul şi dorinţa de a fi folositori ţărei lor nu-i răpeşte 
din vîrtejul unei vieţi triste şi neînsemnate ; ei nu speră 
nimic căci nu cred în nimic şi trăiesc numai în prezent.
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j Umbre palide, slabe şi uscate, aceşti tineri cari sunt cea 
mai frumoasă vîrstă a vieţei, nu ştiu pentru ce sínt în 
viaţa, ei nu iubesc nimic, nu. speră nimic, nu lucrează 
nimic, şi se plîng de viaţă, şi sunt deja c-un picior în 
mormînt.

Iată un tînăr care, după eleganţa, luxul şi parfumul 
ce te încîntă în exteriorul său, te face a crede că este 
legănat în braţele avuţiei ; el aruncă aurul cu dispreţ şi 
nu se poate lipsi de nici o plăcere ; el nu părăseşte tră
sura în care stă răsturnat c-un aer dispreţuitor pentru 
aceia cari umblă pe jos ; el aleargă totdeauna cu cei 
mari şi abia aruncă o privire peste cei mici ; cu cei 
de sus este zîmbitor, afabile, îndatoritor, blînd şi res
pectes ; cu cei de jos este mîndru, aspru, brutale, crud şi 
insolent. Cine este acesta ? A ! dacă voiţi a şti adevărul, 
aflaţi atunci că acest tînăr nu are nici un venit şi nu 

-, munceşte deloc ca .şă câştige ceva; el trăieşte linguşind 
p-ăceia de la cari voieşte să capete puţine parale, aleargă 
la cărţi, şi dacă cîştigă nu plăteşte ce a luat, face da
torii şi' înşeală pe toţi, astăzi te mîngîie, te linguşeşte, te 
sărută ca să-i dai cîteva parale şi mîine trece pe di- 
naintea-ţi cu capul în sus, fără să-ţi arunce o privire ; 
născut în clasa de jos, aleargă în clasa de sus, se umi
leşte înaintea Celor mari, îi laudă, îi înalţă, îi admiră 
şi critică, batjocoreşte, defăimează pe cei mici ; cînd are 
trebuinţă de cei mici, dispreţuieşte şi înjură pe cei mari 
ca inimici cari trebuie exterminaţi spre a ridica în locul 
lor pe cei de jos ; pentru acest tînăr, poporul esle o 
turmă de brute cu cari el nu poate trăi, căci inteliginţa 
sa şi gusturile sale nu .poate găsi în popor nici o mulţu
mire ; creşterea sa, instinctele sale îl împing către aris
tocraţie, unde sunt fiinţe alese, deosebite, şi în care na
tura a pus tot ce este nobile, mare şi frumos. Iată cîteva 
trăsure generale despre viaţa, obiceiurile şi caracterul 
acestui fel de tineri.

De altă parte vedem tineri pe care natura i-a înzestrat 
cu cele mai frumoase daruri ; inteliginţi, spirituali, plini 
de viaţă şi de foc, ei ar putea face lucruri mari, ei ar 
putea aduce servicii Însemnate patriei lor, ei şi-ar cîştiga 

ţ un nume nemuritor prin lucrările inteliginţei lor ; dar
l aceşti tineri cari pot avea un viitor atît de frumos, n-au

'
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într-înşii ambiţiunea nobilă care aprinde sufletul pentru 
ceea ce este mare ; ei n-au amorul puternic pentru stu
diul care da cele mai frumoase cunune ei părăsesc de 
timpuriu şcoala şi intră în viaţa zgomotoasă şi s-aruncă 
în plăcerile ei, cari le usucă inima şi mintea, şi aleargă 
după o foncţiune neînsemnată, unde îşi îneacă existenţa 
fără să poată înainta, căci n-au nici ştiinţa, nici amor 
d-a lucra ; trebuinţa, luxul şi lipsa de principe morale îi 
împinge la abuz şi sunt depărtaţi, dezonoraţi, mărind 
ceata acelor fiinţe triste a căror viaţă este un mister.

Să mergem într-un salon din cele mai frumoase şi mai 
strălucite ; lumină, flori, lux, avuţie, toate sunt răs- 
pîndite cu abundinţă, nimic nu s-a cruţat spre a uimi 
ochii prin aurul aruncat în toate părţile ; dar în deşert 
ochii, osteniţi d-atîta lux, caută să admire frumosul ; în 
deşert caută un tablou însemnat, o statuă, o colecţiune 
de obiecte de artă, ceva, în fine, în care să se desco
pere simtimentul frumosului. Lumea se adună, lume aleasă 
şi elegantă ; iată femei răpitoare de graţie şi frumuseţe, 
cu ochii plin de foc şi de viaţă, privire dulce şi amoroasă, 
surîs suav şi îneîntător, toalete care te farmecă prin gustul, 
eleganţa şi avuţia lor, înmuiate în flori de cari primă
vara ar fi geloasă, în dantele pe cari o suflare le-ar rupe 
dacă le-ar atinge, în briliante cari revarsă asupra lor 
mii de raze seînteietoare. Care om nu s-ar crede fericit 
a privi aceste frumuseţe şi a vorbi cu ele ; ar fi fericit 
acela care ar vedea albele lor degete scoţînd din piano 
armonioasele sunete cari răpesc sufletul în regiuni ce
reşti, sau care ar asculta vocea lor cîntînd melodiile 
suave şi dulci cari mişcă inima şi lasă într-însa suveniri 
neşterse ; ar fi fericit poetul cari şi-ar auzi versurile in
terpretate d-aceste fiinţe, a căror voce ar exprima toată j 
poezia lor. Uuziuni plăcute cari pier înaintea realităţii. 
Aceste frumuseţi nu ştiu a executa nemuritoarele inspi- 
raţiuni ale artiştilor mari, vocea lor nu ştie a cînta, ele 
nu ştiu a recita o singură poezie naţională, şi nici nu [ 
cunosc cari sunt poeţii români ; ele nu ştiu a vorbi fru
moasa lor limbă românească ; scriu tot, vorbesc tot, citesc 
tot în limbă străină, şi dacă nu ne plîngem noi, ne 
plîng străinii cari văd dispreţul ce avem pentru limba 
noastră, căci este pierdută societatea care dispreţuieşte
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limba sa naţională. Dar poate că conversaţia lor este 
interesantă, variată, spirituală, patriotică, chiar într-o 
limbă străină. Foarte rar vei auzi vorbindu-se despre 
scrieri însemnate, despre artele frumooase, despre dorin
ţele şi aspiraţiile ţărei ; foarte rar vei vedea scînteind în 
aceste conversaţii spiritul care însufleţeşte orice vorbă, 
care îndreptează un ridicol fără a ofensa, care înţeapă, 
fără a răni, care place şi chiar cînd este crud.

Nu putem a mai face alte tablouri, căci am ieşi din 
cadrul restrîns în care ne-am închis ; cîteva observaţiuni 
generale şi vom termina.

Societatea noastră se mişcă fără să ştie unde merge, 
lucrează fără să aibă un scop determinat, nu este o- 
mişcare de idei înalte şi frumoase care să coprinză spi
ritele, să le preocupe, să le intereseze pentru dezvoltarea 
lor ; nu este o lucrare a inteliginţi'lor cari caută, ob
servă, cugetă şi produce scrieri spre a lumina, a îndrepta, 
a moraliza şi spre a exercita o influinţă mîntuitoare 
asupra îmbunătăţirii stării actuale ; nu este entuziasm şi 
ardoare pentru o idee mare, pentru a cauză dreaptă, 
pentru o scriere frumoasă ; nu este încuragiare şi emu
laţie în silinţele de a lucra ş-a se deosebi în admirabila 
luptă de idei care să producă în societate o mişcare 
generală ; nu sínt pasiuni şi simtimente tari cari do
vedesc totdeuna un suflet mare şi înfocat, o viaţă în
tinsă şi puternică, activitate şi energie. Amorul este un 
comerţ în care două fiinţe rămîn unite pe cît .timp sunt 
strinsft.-«i—ÎftgaiiiKP- d-aur un chip frumos nu mai ră
peşte sufletul ; emoţiuni, suspine, lacrime, vise şj cugetări 
de iubire, flori cereşti ale tinereţei, nu mai turbură ini- 
mele june. Amicia dulce şi liniştită, tezaur de mîngîiere, 
este o linguşire pentru interes, pentru favoare, care se 
stinge cînd acestea nu se mai pot dobîndi, sau se 
schimbă într-o crudă ingratitudine, răsplătind binele prin 
rău. Simtimentul religios, care este viaţa unei societăţi, 
pentru cîţiva este ipocrizie şi o mască spre a ascunde 
faptele cele rele, şi pentru mulţi a pierit cu desăvîrşire, 
făcînd dintr-însul un obiect de rîs, fără să fie înlocuit 
prin neschimbate precepte de înaltă morală, pe care se 
întemeiază orice adevărată religiune. Urele şi răzbunările 
sunt meschine, îndreptate nu în contra acelora cari au

340



violat un princip mare, cari au săvîrşit o crimă, cari au 
făcut un scandal public, dar în contra meritului care se 
înalţă, în contra judecăţii drepte care izbeşte ipocrizia şi 
insolenţa, în contra capacităţii care dispreţuieşte igno
ranţa trufaşă, în contra bunului-simţ care rîde de exa
gerările înşelătoare. Ambiţiuni şi pretenţiuni nemăsurate, 
nepotrivite cu mijloacele cari există şi din care iese un 
amestec de idei şi de credinţe greşite, care împiedică 
orice nobilă silinţă de a izbuti, care încuragează incapa
citatea şi imoralitatea şi opreşte dezvoltarea regulată a 
ideilor drepte şi folositoare. Abuzul şi camăta, suferite şi 
primite ca un lucru firesc ; persoanele înavuţite, prin 
despuierea şi desperarea săracilor desfăşură cu neruşinare 
în public luxul lor stors din jafuri şi carnete, şi sunt 
îmbrăţişate, serbate oriunde se prezintă, fără ca dis
preţul şi ura publică să deştepte într-însele mustrarea de 
cuget. Defăimarea este puterea care nu cruţă nimic ; ve
ninul său pătrunde în tot locul, pătează pe oricine voieşte 
şi nu revoltă pe nimeni ; cel mai bun, cel mai onest, 
cel mai capabile este tîrît în noroi, şi toţi aplaudează fără 
a se gîndi că va veni şi rîndul lor ; defăimarea este scara 
pe care se ridică cel mai depravat şi cel mai ignorant ; 
şi numele cel mai întins şi mai cunoscut este acela care 
defaimă mai mult.

Iată societatea în care am observat pe eroii noştri, a 
căror istorie o vom spune îndată.

111

Doi amici

— O oră aproape şi nu mai vine ; şi trebuie să joc 
negreşit astăzi, căci îmi spune inima că voi cîştiga, şi 
niciodată n-am avut mai mare trebuinţă de bani. O 
sută de galbeni, şi sunt omul cel mai fericit. Cu toate 
acestea, dacă el nu va veni, nu pot face nimic, toate 
proiectele mele se năruiesc ; într-o zi se duce tot ce am 
dobîndit pînă acum, un altul va împlini astă-seară ceea 
•ce eu am promis, şi aceasta mă face să înnebunesc. Zece 
.ani aş da din viaţa mea, aş face nu ştiu ce ca să am
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în punga mea o sută de galbeni. Ce este o sută de 
galbeni ? nimic ; îi apuci între două degete şi se duc 
fără să simţi c-ai avut ceva ; şi cu toate acestea acum ar 
fi pentru mine o comoară întreagă. A ! vă urăsc, vă 
blestem, oameni bogaţi ; pentru ce sunteţi avari, egoişti ? 
neghiobi cari nu ştiţi a vă folosi de banii voştri, cari 
nu ştiţi a trăi. Luaţi-mă pe mine ide profesor şi daţi-mi 
bani, să vă învăţ eu atunci să cheltuiţi şi să fiţi fe
riciţi. Spui drept că nu înţeleg pentru ce Dumnezeu 
a făcut bogaţi şi săraci. Curioasă plăcere ! Sfînt princip 
al egalităţii, ţie mă închin, şi voi fi cel mai înfocat apă
rător al tău. Dar, zău, sunt nebun...

Un rîs zgomotos urmă aceste cuvinte pe care le zicea, 
cînd repede, cînd încet, un tînăr de douăzeci şi opt de 
ani, răsturnat pe un pat, într-o poziţie leneşă, îmbrăcat 
într-un costum bizar ; un pantalon larg de flanelă al
bastră, cu bande de şnur galben zig-zag, cizme de casă 
de saftian auriu, căptuşite înîntru cu blană albă de ie
pure, şi cu carîmbii înconjuraţi pe dinafară de trei de
gete cu atlas roşu, o cămaşă de flanelă roşie strînsă la 
gît cu o legătură largă de mătase albă cu funde foarte 
mari ; în cap o căciulă scoţiană, tivită cu două panglicc 
negre subţiri la spate, şi de jur-împrejur cu o bandă 
cadrilată, alb şi roşu ; pe spate avea un şal scoţian de 
lînă cu cadrilature largi, de diferite culori : albastru, 
verde şi roşu cu abundinţă.

— O oră şi jumătate ! strigă junele nostru, fluierînd 
de cîteva ori după ce-şi aruncă ochii pe ceasornicul 
care se afla pe masa de noapte, lîngă pat : un cronometru 
foarte frumos, cu tabla d-aur pe care se putea vedea 
ora, ziua şi secundele, c-un lanţ scurt de aur, îndoit, 
strîns la mijloc de un glob mic, pe care era trei mari 
peruzele şi c-un medalion în forma unei inime, cu smalţ 
verde, acoperit pe amîndouă părţile de mici briliante, 
şi ascunzînd negreşit o suvenire preţioasă.

— O oră şi jumătate şi nu mai vine ! Ce trebuie să 
fac ? zise el sărind jos din pat, făcînd un gest de supărare, 
aruneîndu-şi căciula şi străbătînd camera sa cu paşi mari 
şi repezi.

Aseară, am vorbit eu singur cu dînsul, şi astăzi i-am 
scris să vie la unsprezece ore şi mi-a răspuns că va veni.

.
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Pentru ce mă face să aştept atîta ? O să-i fac o scenă 
să-şi aducă aminte toată viaţa lui de mine, să cunoască 
cine sunt, şi să nu mă joace ca p-un copil ; trebuia să 
vie la ora hotărîtă, dacă i-am spus şi i-am scris să vie. 
îi voi plăti scump această aşteptare.

Un zgomot de paşi care se apropia de uşe îi făcu să se 
oprească în preumblarea sa neregulată, strigînd :

— în sfîrşit, vine. Dar cînd uşa se deschise, văzu pe 
feciorul său, care-i zise că tutungiul a venit să ceară 
trei galbeni, şi-l roagă să-i plătească pentru c-a venit 
de mai multe ori. Bietul fecior n-apucă să termine, şi se 
trase îndărăt înaintea privirii ameninţătoare a stăpînului 
său.

— Nu ţi-am zis, strigă aceasta dînd din picior şi 
apropiindu-se de sluga sa, care se mai trase iară îndărăt, 
nu ţi-am poruncit aseară ca să spui acestor fiinţe ne
suferite că nu sunt acasă ?

— Nu mi-ai zis nimic aseară, coconaşule ; mi-ai po
runcit numai să mă duc de dimineaţă cu scrisoarea ce 
mi-ai dat la domnul Colan.

— Dar ţi-am zis altă dată, ţi-am zis d-atîtea ori aceasta, 
fiinţă stupidă, care-mi scoţi sufletul cu neghiobiile tale. 
Aide, ieşi afară şi lasă-mă în pace.

— Dar ce să zic tutungiului, căci aşteaptă la mine ?
— Spunc-i că voi trece astăzi pe la magazia sa eu 

însumi ca să mai iau tutun, căci l-am isprăvit.
— Nu cunosc oameni mai fără creştere, zise el după 

ce feciorul ieşi afară, decît aceşti păcătoşi negusturi cari 
vin să-ţi scoată sufletul în toate zilele pentru o mizerie 
de trei sau patru galbeni. Aş mai înţelege aceasta cînd ar 
fi o sumă mare, şi atunci însă trebuie să aibă delica
teţea să aştepte. în ce stare am ajuns ! au dreptate unii 
să strige că a pierit omenia dintre oameni şi creditul 
s-a înecat în Dunăre. Suntem o ţară pierdută. E !... 
ta, ta, ta.

După aceste exclamaţii de dezgust şi nemulţumire, ei 
se opri înaintea oglindei pusă în dreptul unei canapele, 
se privi într-însa, întoreîndu-şi capul în deosebite di
recţiuni, îşi resfiră favoritele mai de cîteva ori, le potrivi 
vîrfurilc, îşi trase mustăţile pe buze, uitîndu-se la ele, îşi 
trecu de două ori mîna pe frunte şi pe păr, care era
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tuns mic, se întinse, strîngînd pumnii, întinzînd mînele 
într-o linie curmezişă, îşi plecă capul la dreapta, la stînga 
şi pe spate, căscă cu desfătare, scoţînd un lung sunet care 
trecu prin mai multe tonuri şi s-aruncă pe canapea unde 
se afla o mulţime de diferite obiecte : o giletă, gulere, 
o cravată mare şi alta mică, o cămaşe, cărţi, jurnale, o 
perie şi alte lucruri cari nu se deosebea bine. El se 
culcă pe toate acestea, puse capul cu faţa în jos pe o 
mică pernă moale de lînă cu flori, cu mînele atîrnînd 
în jos la capul său.

După două minute, îşi urcă mînele pe piept, îşi în
toarse capul cu faţa în sus, ridicîndu-1 puţin şi rezemîn- 
du-se pe cot, ca cum ar fi auzit pe cineva viind.

Intr-adevăr, cineva venea, căci cîteva lovi ture în uşe 
îl făcură să sară după canapea, strigînd : „Intră !“

— A ! tu eşti Alexandre, zise el, cînd uşa fu deschisă 
pină la părete şi văzu oprindu-se în mijlocul pragului 
un tînăr foarte elegant, cu picioarele puţin depărtate şi 
cu mînele în buzunarele pantalonului tăiate orizontal, 
nelăsînd afară decît degetul cel marc.

— Va să zică, aşteptai pe cineva ; pe Adam sau pe 
Eva ? Căci desigur nu face onoarea să aştepţi pe cre
ditori, zise acesta, intrînd în casă, închizînd după dînsul 
uşa cu piciorul, şi trîntindu-se în mijlocul canapelei.

— Aşteptam pe omul cel mai nesuferit şi cel mai treb- 
nicios, pe fiinţa cea mai rău-crescută şi cea mai bine 
primită, p-accla pe care-1 dispreţuiesc şi de care sunt 
silit să mă rog, p-acela...

— Opreşte-te, c-am ghicit ; aştepţi pe strălucitul Colan, 
nu este aşa ?

— Aşa, pe dînsul.
— Ai dreptate, este nesuferit, fanfaron, rău-crcscut, 

mincinos, lăudăros, făgăduind totdeuna şi neîmplinind 
niciodată, scoţînd ca dracul bani din pămînt, silindu-ne 
s-alergăm după dînsul, trăind ca un prinţ din spinarea 
noastră. O ! este nesuferit, cel mai nesuferit.

— Da, foarte nesuferit, repetă junele nostru care se 
preumbla cu neastîmpăr prin casă, cu capul în jos, 
oprindu-se înaintea mesei pe care se afla ceasornicul. 
Două ore, strigă el ; să ştii că nu mai vine, m-a înşelat 
şi astă dată.
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Crt<TA.v/ r1- ç», /
— D-aceasla să nu te miri : să te miri mai mult daca 

va veni.
— Dar mi-a spus aseară, mi-a răspuns astă dimi

neaţă că va veni.
— Adevărat ?
— Şi fără dînsul sunt nefericit, sunt pierdut.
— Şi ce trebuinţă aşa mare ai de bani, căci cu Colan 

numai pentru bani ai a face.
— Voi să am cîţiva galbeni ca să joc; deseară am 

trebuinţă de o sută de galbeni.
— Am înţeles !
— Cu orice preţ trebuie să găsesc această sumă ; altfel 

toate stăruinţele mele de o lună...
— Eşti nebun, Gogor, nebun de legal ; în aceste vremi 

de criză, tu vorbeşti d-o sută de galbeni. Dar fii odihnit, 
îţi dau eu acest bagatel ; acum vrei ?

— Mie îmi crapă buza de necaz şi tu glumeşti ; aş 
vrea să fii în locul meu.

— Aceasta vrei ? apoi am fost şi sunt ; să ne dăm 
mîna amîndoi, pînă la moarte, dar pe altă cale.

— Atunci cum îţi vine să glumeşti ?
— Ce să faci, Gogor ; trebuie să rîzi de multe ori 

şi fără voie, trebuie să glumeşti spre a goni urîtul, căci 
mor de urît...

— Numai urîtul ?
— Urît şi sărăcie, căci urîtul cel mai rău este urîtul 

sărăciei. Şi spune tu singury cine ar putea să ne crează 
pe noi săraci, văzîndu-ne afară şi ascultîndu-ne vor
bind.

— Acesta este meritul, acesta este talentul, şi nu ne 
lipseşte. A ! ce zici ?

— Acesta nu ; şi este un mare talent ; cu toate acestea, 
cu mari greutăţi izbutim, o declar între noi. Este un 
an aproape de cînd sunt fără foncţiune, o ştii bine, şi 
cum văz, ministerul acesta are să ţie mult pentru ne
fericirea şi pieirea ţărei. Este ceva grozav, ministerul 
acesta, este scelerat, antiliberal, antinaţional, şi te asigurez 
c-o să piarză ţara dacă nu va da Dumnezeu să cază. 
Nu vezi ce schimbări face ! De, spune, poţi a servi cu 
asemenea oameni ? îi cunosc, am trăit cu dînşii, şi-mi 
place să trăiesc cu dînşii ; ca oameni de petrecere, nu
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poţi să te desparţi de dînşii ; dar altfel, sunt inimicii na
ţiunii, şi voi să rămîn statornic în credinţele mele. De 
cîte ori mi-au propus foncţiuni şi am refuzat, nu voi 
send decît cu ai noştri, şi trebuie să vie la putere.

— Trebuie, dar iată că nu vin ; şi-i aştept ca şi tine 
cu mare nerăbdare. Pînă atunci, însă, văz că nesuferitul 
Colan nu mai vine, şi cînd mă gîndesc deseară, îmi 
vine să înnebunesc. Ce să zic ? ce să fac ? căci sunt 
nebun, Paloti, sunt nebun.

— D-amor, nu este aşa ?
— O iubesc, Alexandre, o iubesc din toate puterile 

sufletului meu.
— Adevărat ?
— O ! da, da, o iubesc ş-am uitat tot pentru dînsa ; 

de o lună, zi şi noapte, mă gîndesc la ea şi nu' văd alt 
chip decît chipul său, şi n-aud altă voce, decît vocea 
sa. Şi ce chip ! ce voce ! Este un înger înaintea căruia 
trebuie toţi să cază în genunchi, este cea mai frumoasă 
femeie ce am văzut !

— Ce entuziasm ! ce transport ! Gogor Terez înamorat 
şi nebun d-amor ! după cum zici. Nü este lucru nou, 
adause Paloti, rîzînd tare şi rar.

— Este sincer, foarte sincer, ceea cc-ţi spui, mă crede, 
Alexandre. Aş da viaţa mea, aş da tot ce am pentru 
dînsa, pentru amorul ei.

— Tot ce ai ? puţin lucru atunci.
— Eşti dispus a rîde astăzi, şi eu nu sunt ; dacă vrei 

să crezi, eu nu te silesc, ţi-am spus ceea ce simt.
— Te crez, te crez ; nu ştiu eu că tu aşa eşti ?! Tc 

aprinzi ca un chibrit şi tot aşa de iute te stingi ; ai 
o inimă caldă, un suflet înfocat, dar ceea ce ştiu şi mai 
bine este că n-ai bani, şi-ţi trebuie bani.

— Voi avea, strigă Gogor cu putere ; voi juca şi voi 
cîştiga.

— Lucru foarte putincios, dar cu ce să joci ?
— Ai dreptate, aşa este, cu ce să joc ! Colan nu mai 

vine, şi toată spéranja îmi este la dînsul, zise el, izbind 
din picior, şi puindu-şi mîna pe fruntea aplecată către 
piept.

în timpul acesta, uşa se deschise şi amîndoi scoaseră 
o strigare :
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— Iată-1, în sfîrşit !
— Ei bine ! zise Gogor, închizînd uşa, încrucişînd bra

ţele şi dînd din cap, ei bine ! frumos îţi şade să mă faci 
a te aştepta atîta timp ?

— Dacă eşti supărat, mă duc, răspunse Colan, în- 
dreptîndu-se spre uşe.

— Atîta ar trebui acum, ca să nu-ţi mai vorbesc în 
toată viaţa mea, zise Gogor, trăgînd clopotul ca să vie 
feciorul.

— Şi această pedepsire, cu mare dreptate, cum aş 
face şi eu în locul tău, adăugă Paloti, care se sculă după 
canapea, şi se puse călare p-un scaun, al cărui spate 
îl îmbrăţişase cu mîinile sale, pe care îşi rezima bărbia.

— Şi atuncea sunt pierdut, nu este aşa ? zise Colan, 
rîzînd cu multă dispoziţie şi puindu-se p-un alt scaun 
în faţa lui Paloti şi tot în acea poziţiune. Voi, prinţi şi 
baroni, mari şi tari, bogaţi şi nobili, nu mai vorbiţi cu 
Colan, şi sărmanul Colan, urgisit de voi, este pierdut. 
Mergi de te îneacă, Colane, căci Gogor Terez şi Alexán- _ 
dru Paloti nu te mai bagă în seamă. Aceste cuvinte fură 
urmate d-un rîs foarte tare şi ascuţit, care făcea pe Colan 
să-şi dea capul pe spate.

— Eşti nepreţuit, eşti nemuritor, Colane ; vino să te 
sărut, fără tine nimeni nu poate trăi în Bucureşti, zise 
Gogor, luînd pe Colan de barbă şi sărutîndu-1 pe amîn- 
doi obrajii. Negreşit c-ai găsit ce te-am rugat ?

— Cînd zic o vorbă, trebuie să mă crezi ; iată zece 
galbeni, mai mult nu poci să-ţi dau, răspunse Colan.

— Numai zece ? apoi ce ţi-am zis ? ce te-am rugat ? 
îmi trebuie cu orice preţ douăzeci şi trebuie să mi-i dai, 
zise Gogor c-un aer supărat.

— Ha !... ha !... ha !... brava, Terez, brava, îmi placi 
şi te iubesc, strigă Colan apropiindu-se de masa de 
noapte, pe care făcu puţin loc într-un colţ, scoase încet 
din buzunar zece galbeni pe care-i numără foarte încet, 
făcînd pe fiecare să sune de mai multe ori, şi adăugind :

— Frumoasă monedă, superbă, mică, curată, lucioasă, 
uşoară ; o ! ţi-e drag să te poci cu dînşii, să-i strîngi, să-i 
întinzi iară pe masă, făcînd tot felul de figure cu acest

de galbeni. Ce zici, Paloti ? spune, amicule, răs-amor
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punde, nu iubeşti această jucărie ? nu înţelegi această 
plăcere ? Dar, te văz eu după chip că astăzi eşti fi
losof şi dispreţuieşti acest prost metal ; deşărtăciune, ti
căloşie, absurditate ; aurul, galbenii, banii : prostie, nu 
este aşa, Paloti ? Dumnezeu a dat bani neghiobilor, răs
punde ; oamenii mari, cu spirit, cu ştiinţă, cu inimă no
bilă, sunt săraci ; vorbeşte, de nu este aşa ?

Colan începu iară să rîză, rar şi tare, scoţînd şi cîte 
o strigare ascuţită, şi jucîndu-se mereu cu galbenii, fă- 
cîndu-i să sară în palmă, aruncîndu-i iară, unul cîte 
unul, pe masă, observîndu-i de cîte ori sarea, pînă să 
se aşeze, şi repetînd de mai multe ori : admirabil sunet ! 
încîntătoare voce ! ce drăgălaşi sunt !

în timpul acesta, Paloti sta tot cu bărbia pe mînile 
rezimate de spatele scaunului. Capul său era puţin ple
cat ; el nu zicea nimic, dar din cînd în cînd îşi în
drepta ochii spre Colan şi-şi posomora sprîncenele. Gîteo- 
dată fluiera o arie din Traviala sau Trovatore, sau bătea 
uşor şi neregulat din picioare. Gogor Terez se preumbla 
prin cameră, înfăşurat în şalul său, cu ochii la pămînt, 
neuitîndu-se nici la Colan, nici la galbenii cu care acesta 
se juca pe colţul mesei. Din cînd în cînd însă sunetul 
lor îl oprea în fundul camerei, şi-l făcea să arunce o 
repede privire spre mica mescioară, dar îndată îşi punea 
capul în jos şi reîncepea preumblarea sa. La o nouă 
exclamaţie a lui Colan, el se duse către masă, dar nu 
ştim dacă s-a dus ca să ia galbenii, căci el s-a uitat 
la ceasornic.

— Două ore şi jumătate ! strigă el, aruncînd şalul pe 
pat, şi întinzînd mîna spre perete să tragă clopoţelul.

— Va să zică n-ai trebuinţă de parale, zise Colan 
zimbind, uitîndu-se la Terez, cu capul plecat într-o 
parte şi începînd a lua galbenii dupe masă, încet şi cîte 
unul, pe care-1 ridica spre a vedea anul scris pe dînsul. 
După ce-i strînse pe toţi în mînă, se sculă dupe scaun, 
îi mai sună de cîteva ori, şi zise iară : va să zică nu-ţi 
trebuie ?

— Eşti nebun, Colane, strigă în fine Gogor supărat. 
Auzi vorbă, dacă-mi trebuie ? Pentru ce te aştept de 
trei ore şi n-am putut face nimic pînă să te văz odată 
c-ai venit ? Dar ştii bine că-mi trebuie just douăzeci de
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galbeni şi tu îmi dai numai zece. Nu este frumos, Colane, 
din partea ta, mai cu scamă cu mine.

Zicînd aceste vorbe, începu să zîmbească, şi întinse 
mîna de luă galbenii din palma lui Colan, care-i mai 
resfiră o dată cu mîna cealaltă, zicînd :

— Ce frumoşi sunt ! ţi-i dau cu toată inima, şi 
aceasta face mult ; şi este ceva zece galbeni, cînd nu dai 
dobîndă, cînd nu dai poliţă cu trei giruri şi amanet de 
trei ori mai mare. Iată, astăzi chiar, am luat pentru 
Adrescu o sută cincizeci de galbeni cu poliţă de două 
sute ; pentru Tofan Lelio o sută de galbeni cu poliţă 
de o sută cincizeci ; lui Toni Burlon i-am dat douăzeci 
de galbeni, lui Costică Tavari zece. E ! auziţi voi bani, 
auziţi voi sume de bani ! Şi apoi ziceţi că Colan nu este 
strălucit, nu este nemuritor. Toţi aleargă la mine cînd au 
trebuinţă de bani, şi numai cu pot să le găsesc, numai 
eu ; eşti om mare tu, Colane, să trăiască Colan !

— Să trăiască Colan ! strigară împreună Paloti şi 
Terez.

— Declar în gura mare că Colan este nemuritor, zise 
Paloti, făcînd cu ochiul lui Gogor şi scoţîndu-şi abia acum 
pălăria din cap. Mă închin înaintea puterii lui Colan, 
şi zic, oriunde şi totdeuna, că el are o ştiinţă deosebită 
de a găsi parale, şi apoi este omul cel mai îndatoritor. 
Cînd ai trebuinţă de bani adresează-te la Colan, şi fii 
sigur că vei găsi...

— Să ştiţi voi c-aşa este, întrerupse acesta, ridicînd 
minele în sus. Toată lumea mă cunoaşte, şi am credit 
în piaţă ; oricînd voi vrea, eu găsesc bani, şi dau la toţi, 
şi toţi sunt siliţi să vie la mine să mă roage, pentru că 
eu sunt Colan, şi unul este Colan. Dar voi ce sunteţi ? 
cine vă dă vouă bani ? ce aveţi voi ? Numai fumuri, 
mîndrie, cu nasul în sus, prinţi şi baroni ; cine vă vede 
pe voi la şosea, la teatru, vă ia de milionari, şi cînd colo, 
lot la mine alergaţi, tot la amicul Colan. Ha !... ha !... 
ha !... Spuneţi, nu este aşa ?

— Da, da, nemuritorul nostru amic, strigă Gogor, zi
cînd feciorului, care intrase, să vie a-i da să se spele şi să 
se îmbrace. Ajută-mi, Doamne, să cîştig o sută de galbeni, 
şi voi fi omul cel mai fericit.
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— Ştiu ce ai de gînd să faci, zise Colan, dar eşti 
nebun, şi nebun o să fii ; zi Gogor Terez şi lasă-1 în 
pace. Alergi după Serini, şi suspini, şi cheltuieşti banii 
cari nu ai, după cum ai alergat ş-ai suspinat după altele, 
fără ca să te iubească nici una. Spune, ce ai de folosit ? 
ai izbutit vreodată ? numai vorbe mari de tine, ca să 
faci pe oameni să crează că este ceva, şi în faptă nerozie. 
N-am dreptate, Paloti ? Spune.

— Foarte mare, răspunse acesta sculîndu-se în pi
cioare şi puindu-şi pălăria în cap. I-am zis că este ne
bun, şi el nu voieşte să mă crcază.

— Nebun, nebun, repetă Colan, care se gătea să plece.
— Dar ce faceţi, le zise Gogor, care se întoarse spre 

dînşii, ştergîndu-şi faţa. Pentru ce vă duceţi ? Mai staţi 
puţin să plecăm împreună. Nu mergem toţi la Forian ? 
Acolo este joc astăzi, şi poate să mîncăm la dînsul ; un 
minut şi sunt gata. A ! cu ce nerăbdare aştept această 
seară !

— Adevărat, zise Paloti.
— Zi mai bine c-aştepţi să vezi norocul, adăugă Colan. 

Dar, ce este drept, e frumoasă Serini, foarte frumoasă, 
cara mia, anima mia ; ea merită saTTie iubită, adorată, 
un angelo : Ilar se uită ea la noT? nebuniei

O ! ce voce adorabilă ! armonie divină. Dar nu ne 
atingem noi de aceşti îngeri. Aide, Terez, mai iute, căci 
este tîrziu.

— Acum sunt gata, răspunse acesta, care alegea o 
cravată, din vreo treizeci ce avea desfăşurate înaintea 
lui, de toate formele, mărimile şi colorile.

Paloti şi Colan aprinseră cîte o ţigară de havana şi 
s-aşezară pe canapea, fiecare într-un colţ, cu pălăriile 
în cap, unul cu mînele în buzunarele pantalonului, şi altul 
în ale giletei, uitîndu-se la Terez care înnoda, deznoda, 
şi iară înnoda la gît, împrejurul unui guler drept şi 
tare, o legătură mare, vărgată negru şi roşu, prinzînd-o 
c-un ac, al cărui cap rotund şi turtit era format d-o 
mare pirozea încongiurată c-un cerc d-aur.

— Mult 
bunesc, zis

: giţst—are la îmbrăcăminc. Terei 
eQColan^adresîndu-se câtrç Paloti.;

, mă înne-
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— Are lucruri frumoase, răspunse acesta, sculîndu-se 
să vază d-aproape legătura lui Gogor. Este departe însă 
de tine, adaugă el, bătînd pe umere pe Colan.

Colan era un om înalt, gros în spate, cu pieptul larg 
şi scos afară, formele corpului său spunea că trebuie să 
fie tare şi sănătos, şi în tot era, cum se zice, arătos. Capul 
său nu era frumos şi n-avea o expresiune simpatică şi 
atrăgătoare ; trăsurele era regulate, dar nu era însu
fleţite, nu se refleta în ele nici o idee care să oprească 
asupra-i privirea acelora cari îi vedea pentru íntíia oară ; 
avea mai mult ceva comun, după care un om deprins a 
ceti în fizionomii ar fi crezut mai lesne că este lipsit de 
învăţătură, şi educaţie morală, decît să păstreze înti
părite urmele unei origine de jos. O barbă mare, plină 
şi bine îngrijită, pieptănată uşor, la dreapta şi la stînga, 
încadra prea bine faţa şi-i da pînă la un punct un aer 
măreţ, mai cu seamă cînd sta în picioare şi ţinea capul 
în sus, după cum avea obiceiul ; nişte sprîncene dese şi 
biue arcuite arunca o umbră uşoară peste ochii săi şi le 
da o expresiune care nu era lipsită de oarecare farmec. 
Fruntea însă era cel mai mare inamic al acestei figure : 
mică, turtită, obscură, fără cea mai uşoară ridicare, nu 
exprima nici o deosebire de inteliginţă, nici o lumină 
care să arate că coprinde o idee ; se părea că natura, 
făcînd un corp atît de mare, era ostenită la construcţi- 
unca celei mai însemnate părţi care face nobleţea şi mă
rirea unui om. Se vedea în acest personagiu un amestec 
de frumos şi de urît, de putere corporală care impunea 
la început şi d-o expresiune comună a capului, care-ţi 
spunea îndată că nu trebuie să aştepţi mult de Ia mij
loacele sale intelectuale. Nu-i lipsea oarecare înlesnire 
în mişcările corpului, care i-ar fi dat puţină graţie, dacă 
nu ar fi luat urîtul obicei să ţie capul prea sus şi să-l 
mişte prea des. Pe lîngă aceasta mai avea şi obiceiul, 
mai totdeuna cînd nu vorbea, de a scoate prea mult 
afară buza sa de jos, care-i da un aer de dispreţ ş-aro- 
ganţă pentru aceia cari nu l-ar fi cunoscut. Asemenea, 
cînd îşi punea mînele în bozunarele giletei, îşi îndoia 
corpul pe spate, şi din toate aceste mişcări d-a capul, 
făcea o linie foarte disgraţioasă. Gît despre ceea ce era,
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curbă cum trăia şi ce făcea, vom avea ocaziunea să aflăm 
aceasta mai tîrziu, chiar de la Colan.

— In fine, te-ai gătit, zise el admirînd pe Gogor şi 
fluierînd de cîteva ori. Dacă Serini nu te iubeşte, vina 
nu este a croitorului, care îţi taie hainele cu atîta şic, 
da, cu mult şic.

Zicînd aceste cuvinte, luă pe Gogor de umăr, îl în
toarse la stînga şi la dreapta, îl examină de sus pînă 
jos, îi trase jacheta la piept şi, apucîndu-i talia c-o 
mînă, îl îmbrăţişă, strigînd :

— Apelpisit ! mă înnebunesc !
— Strălucite amic şi nemuritorule Colane, sunt fericit 

că hainele mele au putut să deştepte admiraţia domniei- 
voastre ; sunt îneîntat.

— Admir persoana dumitale, prinţ şi baron scăpătat 
care păstrezi încă... răspunse Colan, care fu întrerupt de 
Paloti :

— Aide să plecăm odată, că mi s-a urît.
— Aide, zise Gogor, vărsînd parfume în batistă.
Colan apucă înainte fluierînd, şi după dînsul ieşiră

Paloti cîntînd, şi Gogor trăgîndu-şi părul la spate.

IV

Alţi doi amici

Pînă cînd să ajungă frumoşii noştri cavaleri Ia vestitul 
Forian, unde vom intra în lumea elegantă, să facem 
cunoştinţă cu alţi doi amici, cari ne vor arăta de ce se 
compun cîteodată legăturile amidéi.

Pe o stradă paralelă cu Podul Mogoşoaci, oricine voieşte 
a ne face plăcere să vie cu noi, va observa o casă mare 
cu două etagiuri, fără ornamente, c-o înfăţişare simplă 
şi spoită c-o culoare căreia nu se poate da nici un nume, 
şi l-a căreia vedere, un pictor ar închide ochii ş-ar fugi. 
Ce minunat serviciu ar face acela care s-ar ocupa s-ana- 
lizeze gustul şi simtimentul pentru frumos al proprie
tarilor ş-al arhitecţilor, în ceea ce priveşte culorile şi 
ornamentele caselor ! Vă închipuiţi ceva mai interesant 
şi mai amuzant decît această analiză ? Ce culori bizare,
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originale, curioase, groteşti, necunoscute, pe care nu le 
găseşti nici pe paleta cea mai avută a lui Delacroix 
sau Descamps ! Străinii zic că Bucureştii este un oraş 
foarte pitoresc ; poate să fie aşa pentru acei cari nu l-au 
văzut niciodată, sau cari l-au văzut din deal de la Filaret. 
Intr-adevăr, din acea înălţime Bucureştii poartă cu 
mîndrie numele său de capitală a bucuriei şi înfăţişează 
o vedere magică, pe care puţine capitale din Europa p 
desfăşoară înaintea ochilor artistului amator de varietate 
şi pitoresc. Numeroasele turnuri ale bisericilor, de deose
bite forme şi înălţimi, acoperişele caselor de felurite culori, 
în tinichea albă sau văpsită verde ori roşu, mai multe 
monumente cari se ridică triumfătoare şi rup trista mo
notonie a liniilor drepte, un însemnat număr de grădini 
pline de verdeaţă, risipite într-o mulţime de punturi, 
umbrele şi luminile produse de razele soarelui, în acest 
frumos amestec, dau oraşului Bucureşti o fizionomie din 
cele mai originale şi plăcute, o înfăţişare din cele mai 
variate şi îneîntătoare.

Cîtă deosebire însă cînd intri pe stradele neregulate, 
noroiose sau pulberoase, ale acestui oraş, care în de
părtare ţi se arată atît de frumos ! Tot farmecul acela 
care îţi îneînta ochii a pierit, şi eşti coprins d-o tristă 
impresiune pentru că te vezi înşelat. Această împrejurare 
se întîmplă foarte des şi în multe privinţe pentru viaţa 
din Bucureşti : mai tot este frumos în depărtare, dar de 
aproape este trist, de multe ori urît, şi întîmpini grele 
decepţiuni.

Să ne oprim însă prin oraş astă dată, căci vom avea 
de multe ori ocaziunea să străbatem numeroasele şi în
curcatele sale uliţe ; acum să ne grăbim a însemna bine 
casa în care aveam a pătrunde spre a nu ne rătăci altă 
dată, pentru că nimic nu este mai greu în Bucureşti decît 
să găseşti pe cine cauţi. Uliţele toate port un nume, dar 
numai păreţii pe care este scris îl ştiu, căci în deşert 1-aâ 
spune unui birjar, în deşert ai întreba pe un nefolositor 
gardist. Ca să găseşti pe cineva trebuie să ştii că de la 
casa lui A se face o uliţă la dreapta şi lîngă casa lui 
B s-apuci pe uliţă la stînga, ş-în faţa unei cîrciume este 
o uliţă pe care, vizavi d-o casă verde, este o casă mică,
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un maidan, o băcănie şi alături este casa ce cauţi, cu 
doi salcîmi la poartă.

Aşa, în faţa casei noastre este o fierărie cu o curte 
mare, în fundul căria este un caretaş care nu-şi face 
cunoscută meseria sa decît prin mulţimea de trăsure 
stricate, unde un arheolog poate studia istoria deosebi
telor transformări prin care a trecut această invenţiune, 
care a scăpat atîtea picioare de a nu se nămoli şi 
frînge în variatele lacuri şi numeroasele gropi, a căror 
repede dezvoltare ne dovedeşte că progresul se reali
zează la noi. Alături cu casa, de o parte este cojocăria 
văpsită cu roşu şi avînd la uşe atîrnată o blană de 
vulpe, apoi se află o casă cu două caturi mici, jos este 
o cîrciumă văpsită galben, şi catul de sus este vişiniu 
c-un balcon verde ; de altă parte, este o căsuţă albă, în
conjurată de o mulţime de pomi şi îngrădită cu uluci.

Acum, după ce cunoaştem bine casa în care vom veni 
foarte des, putem intra fără să ne temem c-altă dată n-o 
vom găsi. O tăcere adîncă domneşte în curte, şi dacă 
nu eşti cu trăsura ca să deştepţi lumea, nu-ţi iese ni
meni înainte. Jos la uşa de intrare, nu există un clo
poţel şi, neavînd pe cine să întrebi, eşti silit s-o deschizi 
singur ; îndată se înfăţişează o scară lată, ceruită, fără 
lustru şi acoperită la mijloc c-un covor strimt, ordinar 
şi vărgat, care-ţi spune că trebuie să calci pe dînsul. Sus, 
la capătul scării, se află doi frumoşi leandri înfloriţi, 
şi de jur-împrejur o galerie cu geamuri cari luminează 
scara, intrarea cea mare de sus şi camerele cari dau în 
curte. Ai în faţă şi la stînga mai multe uşe, şi nu vezi 
pe nimeni care să-ţi zică dacă domnul sau doamna sunt 
acasă şi în care cameră îi poţi găsi. Dar fiindcă cu
noaştem această casă, ne putem introduce singuri prin 
cea dintîi uşă la stînga, care se deschide în salon.

Aci, un frumos tapet se. întinde sub picioare, un. piano _ 
lunun candelabru atîrnat în mijloc, două rînduri de 

'""perdele frumoase, mobile elegante şi avute, mai multe 
mese pe cari se află lampe de bronz şi porţelane, vase 
de flori şi o mulţime de lucruri gentile, îţi fac o im- 
presiune foarte vie, nu atît prin avuţia lor, cît prin 
contrastul care te izbeşte între ceea ce ai văzut pe afara 
şi ceea ce găseşti înăuntru.
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La dreapta, este o uşă deschisă care dă într-altă ca
meră ; între această uşă şi fereastră, în salon, pe o ca
napea, înaintea căria se află o masă acoperită c-un tapet 
foarte subţire, avînd pe dînsa un vas c-un buchet foarte 
frumos, şade o_jînăi:ă-Xemeie_c-nn mic-copilaş_p.e.gfinun- 
chi, pe care, apueîndu-i mînuşiţele, se sileşte a-1 ţinea în 
picioare. Dar copilul, încă slab, şovăieşte mititelul şi, în
sufleţită de bucurie, muma sa, căci numai o mumă simte 
farmecul nespus al acestor încercări, îl strînge cu amor la 
pieptul său şi-l acopere de sărutări.

— O, dulce îngeraş, cît este de drag şi frumuşel ! Ce 
ochişori negri, ce guriţă mititică, ce obrăjiori albi şi ru
meni, să-l mănîncc mama pe el, sufleţelul mamii ! zicea 
ea, sărutîndu-1 la fiecare vorbă, dă-mi o guriţă, bibi, dă 
mamii o guriţă, aşa, o, dragul meu îngeraş, cum înţe
lege el tot, adăuga tînăra mumă cu transport cînd co
pilaşul apropia buzişoarele lui mici şi rumeoare de gura 
mumei sale, ai cării ochi era înecaţi de fericire. Zi tata, 
bibişor, ta... ta, ta... ta, aşa, puişor, aşa, drăguţă, tata ; 
şi copilaşul, pe care muma sa îl ţinea ridicat de subţiori, 
repeta, cu vocea sa mică, dulce şi armonioasă : tata- 
tata...

— Auzi, Tinco, cum vorbeşte Nicuşor, strigă ea răpită 
de bucurie, adrcsîndu-se către doica copilului, care sta 
lingă dînsa pe un taburet ; aleargă, Tinco, s şi cheamă 
pc Lopod să vie curînd să vază ceva, dar nu-i spune 
ce, aleargă, Tinco.

îndată se deschise o uşă mică şi apăru în salon, prin 
camera din fund, un om ca de treizeci de ani, blond şi 
puţin roşu la faţă, de o talie de mijloc subţire, un cap 
mic, şi avînd mustăţi.

— Ce este, Li no, ce m-ai chemat să văz, întreabă el, 
c-o voce cam bruscă şi puţin ascuţită, oprindu-se la uşă. 
Ce este ?

— Dar vino incoa ; apropie-te aci, îi zise femeia sa 
ton rugător, vino s-auzi ceva care să te facă fe-

— Ei bine, dar ce este, în sfîrşit, spune odată, în
treabă el, înaintînd cu cîţiva paşi către canapea.

— Ascultă, Lopod, ascultă, şi, adresîndu-se către copil, 
pe care-1 ridică iară în sus, jucîndu-1 pe genunchi : pu-

c-un
ricit.
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işorul mamii, zi ta...ta, zi, drăguţă, taata, şi copilul 
uitîndu-se la tatăl său şi întinzînd mînuşiţele către el, 
repetă : tata, plecîndu-se şi căutînd a merge la dînsul.

— Ei bine, auzişi Lopod, auzişi guriţa lui, zise muma, 
sărutînd de mai multe ori această rumenă guriţă : el 
pentru întîia oară zice tata, şi...

— Trebuia să zică odată, o întrerupse el.
— Dar nici un copil nu vorbeşte la vîrsta lui, urmă ea.
— Şi pentru aceasta tu crezi că vorbeşte ? zise el 

voind a se depărta de canapea.
— Negreşit că el vorbeşte, înţeleptul mamii, şi el a 

zis întîi tata, şi eu l-am învăţat, adăugă ea, zîmbind 
c-un aer de dulce cochetărie şi uitîndu-se la dînsul ca 
cum ar fi cerut s-o răsplătească c-o sărutare sau c-o 
mîngîiere.

— Astăzi a zis tata şi mîine o să zică mama ; astfel 
încep toţi copiii să vorbească, fu tot răspunsul său, în- 
cepînd a se preumbla prin salon.

— Dar vino, Lopod, dc-1 sărută ; iată, el te cheamă, 
mititelul ; oheamă pe tata, puişor, zise ea sărutînd co
pilaşul, care repetă iară : tata.

Atunci Lopod se apropie încet de canapea, se plecă 
puţin în jos, luă pe copilaş de guşe, apoi apucă cu două 
degete un obrăjel al lui şi sărută pe celait, pe cînd mama 
îşi apleca şi ea capul, pare c-ar fi aşteptat ceva. Dar 
copilul începu să plîngă şi Lopod se depărtă numaidecît.

— Dar cum nu ştii tu să mîngîi copii, iată, i-ai roşit 
obrăjorul de mult ce l-ai strîns şi-l doare, drăguţul ma
mei, zise ea c-un ton plîngător, strîngînd copilul la sîn 
şi sărutîndu-1.

— Eşti mai copil decît el, Li no, se grăbi el a răs
punde, .avînd aerul de a fi puţin întinerit. M-ai în
trerupt de la lucrul meu serios pentru o copilărie, şi 
am să scriu o mulţime de hîrtii şi să închei nişte so- 
cotele ; pentru aceasta nici nu ies din casă pînă deseară.

Abia terminase aceste cuvinte şi o trăsură s-auzi in- 
trînd în curte.

— Cine să fie ? întrebă Lina.
Lopod alergă la fereastră, se uită pe geam şi răs

punse :
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— Este carîta lui Manomar, trebuie să fie Mina, şi 
numaidecît se duse să deschiză uşa salonului şi, ieşind 
afară, zise :

— A ! bonjur, madame Manomar, şi o voce îi răs
punse d-afară :

— Bonjur, mosieo Talerstcrst.
Numaidecît o femeie naltă, brună şi foarte frumoasă, 

într-o rochie de moar negru, se ivTin uşe şi zise îndată, 
mainţînd repede : .....

— Bonjur, chère Lina, bonjur !
— A ! bonjur, Mina ; răspunse aceasta, sculîndu-se 

după canapea şi viind spre doamna Manomar ; şi după 
ce junele femei se luară de mînă şi se sărutară de mai 
multe ori, merscră a se aşeza pe canapea. Lopod închise 
uşa salonului, se apropie de canapea, luă un scaun, şi se 
puse în partea ferestrei,,^ lîngă doamna Manomar.

— Ce frumos copil, lano) este într-adevăr un drag 
amoraş, zise ea mîngîind"^ sărutînd copilul, şi îţi sea
mănă, cum n-am văzut pînă acum să semene un copil 
aşa.

— Dar nu-mi seamănă mie, zău, deloc, Mino, este
leit Lopod, uită-te bine, răspunse Lina... ~

—' Nicidecum, "întrerupse acesta ; nu este aşa ? urmă 
el adresîndu-se către vecina sa, care-i răspunse surîzînd :

— Şi eu găsesc că seamănă mai mult cu Lina, dar 
adevărul este că vă seamănă la amîndoi, ca să nu vă 
supăraţi nici unul. Nu este mai bine aşa ?

— Ce gătită eşti astăzi, te-ai înnoit de sus pînă jos, 
zise Lina, observînd şi admirînd pe Mina ; pălăria este
de nebunie ; mai cu seamă florile sunt_______
frumoase, şi garnitura dinnăuntru şi bridele ; e foarte 
elegantă şi te face aşa de frumoasă !

— Nu e urîtă, răspunse Mina, dar garnitura de tul 
o voiam mai învoaltă, şi dantela de la bavolete nu-mi 
place ; pe urmă, florile sunt puse prea mult înăuntru ;

luat-o numai fiindcă voiam să ies astăzi cu pălăria 
nouă, dar am dat să-mi facă alta.

— Da, zău, Mino, este prea frumoasă, zise Lina.
— Aşa, dragă, dar cînd apucă un lucru să nu-ţi placă, 

apoi orice-i face nu poţi să-l porţi, răspunse Mina. Dar

am
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dumneata ce zici ? adăugă ea, întorcîndu-şi capul către 
Lopod.

— Nu mai rămîne îndoială că gustul dumitale este 
mai frumos decît al meu, şi atunci nu-mi voi permite 
să am altă părere.

— Auzi, auzi, Lino, ce compliment în toate formele, 
zise Mina ; ce zici tu, căci eu nu pot răspunde nimic.

— A ! madam Manomar, se vede că astăzi eşti ho- 
tărîtă să nu mă cruţi, şi ştii că nu cutez a mă lupta 
c-o femeie frumoasă şi spirituală, zise Lopod, îndulci n- 
du-şi vocea, aplecîndu-şi capul, şi închizînd puţin ochii, 
spre a da o putere mai vie privirii sale.

— Dacă vei urma mereu aşa, adăuga doamna Ma
nomar, trăgîndu-şi capul îndărăt şi însoţind cuvintele 
sale c-un surîs graţios, care dovedea îndestul că-i plac 
aceste cuvinte, dacă vei urma p-această cale o să mă 
faci a nu mai avea curagiul...

— A ! madam, întrerupse Lopod cu aceeaşi voce, dar 
această cale este calea adevărului, şi un suflet c-al du
mitale nu mă poate îndemna să mă depărtez de dînsa. 
întreabă şi pe Lina dacă nu am dreptate, nu este aşa, 
Lino ?

— O da, răspunse aceasta, sărutînd copilul său pe 
care-1 strîngea la piept ; tu eşti aşa de frumoasă şi de 
bună şi mă iubeşti aşa de mult, îneît oricîte lucruri fru
moase ţi-ar zice cineva, m-aş simţi poate mai fericită 
decît tine, mai cu seamă cînd aceste lucruri ţi le spune 
Lopod, care mă iubeşte atît de mult.

L-aceste cuvinte un surîs ciudat a trecut repede pe 
buzele doamnei Manomar ş-ale lui Lopod, cari însă nu 
se priviră nicidecum, spre a ne face să credem că s-ar 
fi putut înţelege spre a surîde. Cu toate acestea, Mina 
strînse mîna Linei şi amîndouă femeile se îmbrăţişară.

— Dumneata, însă, galantul meu domn, tot trebuie să 
părăseşti această cale, căci te deprinzi rău, şi dacă Lina 
mă iubeşte atît de mult, şi este atît de bună pentru 
mine, poate în altă parte...

— O ! nu, nu, se grăbi a răspunde Lina, rîzînd şi 
apucînd mîna doamnei Manomar, te asigurez, Mino, că 
niciodată nu voi fi turburată d-această grije pe care 
n-am înţeles-o, mă crede. Lopod mi-a dat atîtea probe
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de iubire, încît aş fi adevărat o nebună cînd mi-ar trece 
un minut prin minte ideea că glumele sale l-ar face 
să mă iubească mai puţin, şi cînd am acum pe acest 
îngeraş, în a cărui privire văz zi şi noapte pe tatăl său. 
Nu se zic atîtea lucruri despre dînsul ? că are mai multe 
succese, că este înamorat şi iubit de multe ? dar el singur 
mi le spune şi rîdem împreună d-aceste nebunii, care 
mă fac să-l iubesc şi mai mult, încredinţîndu-mă că el 
merită să fie iubit.

— Eşti fericită, zise doamna Manomar, c-a: ajuns să 
aibi atîta încredere, care nu-ţi turbură nicidecum inima ; 
eu însă, adăugă ea, aruneînd o privire spre Lopod, n-aş 
fi niciodată astfel. Am dreptate să fiu aşa. Ce zici ? 
urmă ea, adresîndu-se către Lopod, care se mişcă puţin 
pe scaunul său înainte de a răspunde.

— Sunt cîteodată...
— Dar mă duc, îl întrerupse doamna Manomar, scu- 

lîndu-se după canapea, venisem un minut numai, şi m-am 
uitat aci, şi cum să nu mă uit cînd te iubesc atît, mai 
adăugă ea cu acelaşi surîs, de mai înainte, îmbrăţişînd 
pe Lina, dînd mîna lui Lopod şi îndreptîndu-se spre 
uşe.

Lopod însoţi pe doamna Manomar afară, dar ieşind 
şi Lina cu copilul în braţe, buna sa amică îi zise să 
intre înăuntru pentru că bate vîntul tare şi poate să 
facă mult rău copilului, Lina îi făcu cu mîna cîteva 
salutări şi intră în salon închizînd uşa după dînsa. Lopod 
urmă pe doamna Manomar pe scară pînă jos, dar s-a 
prins rochia de un cui pe scară, şi pleeîndu-se s-o des- 
prinză, i-a căzut pelerina, pe care a trebuit s-o puie pe 
spate, şi toate aceste împrejurări fireşti au întîrziat ple
carea trăsurei sale.

Lopod sui scara foarte repede şi cu zgomot, ca cum 
ar fi sărit mai multe trepte odată şi, fără a se întoarce 
in salon, merse d-a dreptul în camera sa, cu faţa plină 
de bucurie.

Femeia sa, necunoscînd cauzele cari au întîrziat ple
carea doamnei Manomar şi văzînd asemenea că bărba
tul său nu se întoarce în salon, a chemat pe doica să-i 
lase copilul spre a merge se vază pe Lopod. Dar cînd se
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afla în intrare, aude o trăsură oprindu-sc la scară şi 
vede urcîndu-se pe cel mai intim amic al lui Lopod.

— A ! bonjur, madam Talersterst.
— Bonjur, monsieur Manomar.
El întrebă dacă Lopod este acasă, şi se îndreptară 

amîndoi către camera lui.
Amîndoi intrară la Talersterst, care se preumbla prin ca

mera sa cu mîinile la spate, cu capul în jos, 'avînd aerul 
a fi foarte absorbit de vreo gîndire, căci el n-auzi scîrţîitul 
uşei cînd se deschise şi nu observă pe femeia sa şi pe 
Manomar, decît numai cînd se întoarse în preumblarea 
sa cu faţa către i.uşă şi-i văzu pe amîndoi opriţi înaintea 
sa. Cineva ar fi observat atunci în tresărirea corpului 
său că această vizită l-a turburat puţin, şi fără îndoială 
l-ar fi văzut asemenea roşind, dacă el n-ar fi fost roşu 
de natura sa. Se vede bine însă că este turburat, pentru 
că deodată el se opri în loc, uitîndu-se cînd la femeia 
sa, cînd la Manomar, dar numaidecît el zîmbi uşor, ca 
cum n-ar fi avut a se îndoi de nimic, şi înaintă către 
Manomar, apueîndu-i amîndouă mîinile şi strîngîndu-le 
între ale sale.

— Dar ce-ai păţit, Talersterst, de eşti aşa de mult 
pe gînduri îneît nu simţi şi nu vezi pe cine intră în casă ? 
întreabă Manomar.

— Nimic, răspunse Talersterst rîzînd, nimic.
— Nimic nu se poate, adăugă cel dintîi, adînc absorbit 

erai, aceasta am văzut-o, nu este aşa, madam Talersterst ? 
urmă el, adresîndu-se către aceasta, care examina scri
itorul bărbatului său. Dacă n-ai fi însurat, aş crede 
desigur că eşti amorezat, dar acum mi se parc că poli
tica te pune pe gînduri. Ai vreo ştire ? se schimbă minis
terul sau rămîne ?

— O să rămîie, după cum era vorba aseară, răspunse 
Talersterst răsucindu-şi mustaţa şi dîndu-şi un aer de 
importanţă.

— Bravo ! strigă Manomar, izbind în palme şi fre- 
cîndu-şi mîinile, bravo ! iată-ne tot sus, şi acum să vezi ! 
dar...

— Eram gata să viu la tine, îl întrerupse Talersterst, 
doream să te văz şi să-ţi vorbesc ceva.
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— Te-ai fi ostenit să vii în deşert, îi zise amicul său, 
trăgîndu-şi favoritele în jos cu amîndouă mîinile, băgîn- 
du-şi capul în umeri, şi umflîndu-şi bucele, mişcări ce-i 
era foarte obişnuite. Ştii că la ora aceasta nu sunt nicio
dată acasă.

— Şi apoi, erai hotărît să nu ieşi nicidecum astăzi, 
îi zise femeia sa, apropiindu-se de el şi uitîndu-se la 
dînsul c-o privire care ar fi voit să-l surprindă şi să ci
tească ceva în chipul bărbatului său, care îi răspunse, 
întorcîndu-şi capul de Ia dînsa şi îndreptîndu-se către 
biurou :

— Aşa, ai dreptate, nu eram să ies, dar... mi-am adus 
aminte... trebuia să mă duc la şeful meu şi să întîlnesc 
pe Manomar spre a vorbi ceva cu dînsul. După aceste 
cuvinte, zise cam cu greutate, el scoase o cheiţă din 
buzunar, deschise o cutie a scriitorului său şi luă din- 
tr-însa cîteva hîrtii, îndoite în patru ; apoi închise şi se 
uită de cîteva ori împrejur, avînd aerul d-a căuta ceva.

— Voieşti ceva ? îl întrebă Lina, apropiindu-se de 
dînsul.

— Cat ceva şi am uitat ce, răspunse el ; cum vi se 
pare aceasta ? curios lucai adăogă el, aruncîndu-şi cu 
distracţiune privirea pe deosebite obiecte.

— Trebuie să ai tu ceva, zise Manomar, de nu ştii 
nici ceea ce cauţi, negreşit că mintea ta este preocupată ; 
aceasta se citeşte în ochii tăi.

— Şi eu am observat aceasta îndată ce l-am văzut 
şi nu ştii ce curioasă sunt să ştiu Ia ce se gîndise atît 
de mult, adăugă doamna Talerslerst rîzînd.

— Dar n-am nimic, zise repede Lopod, cam nemulţu
mit de aceste întrebări indiscrete ; nu mă gîndesc la 
nimic, urmă el, puind hîrtiile după masă în buzunarul 
de la piept al fracului său ; cînd mi-am adus aminte că 
trebuia să mă duc la şeful meu, afară de aceste hîrtii, 
mai voiam să iau ceva şi am uitat acum ce.

El îşi strînsc fracul la piept într-un nasture şi se în
dreptă către o masă mică de lîngă sobă spre a-şi lua 
pălăria.

— Te întorci curínd, Lopod ? îl întrebă femeia sa.
— A ! mai curînd sau mai tîrziu, nu poci să-ţi hotă

răsc cînd mă voi întoarce, răspunse el, pipăindu-şi bu-

361



zunarele dindărăt ale fracului şi deschizînd un dulap cu 
oglindă din care luă o batistă.

— Dar negreşit că vei veni de prînz, mai adăugă 
doamna Talersterst ; astăzi mănîncă la noi domnul Som- 
nolian, după cum ne-a promis aseară.

— Dacă voi sfîrşi lucrul cu şeful meu, fără îndoială 
că voi veni ; altfel sunt silit să prînzesc acolo.

După aceasta îşi puse pălăria în cap şi veni în dreptuj 
uşei cu oglindă a dulapului, îşi potrivi cu amindouă 
mîinile gulerul cămăşii întors, funda legăturei, îşi plecă 
puţin pălăria într-o parte şi îşi potrivi mustăţile, răsu- 
cindu-le la vîrf ; apoi se îndreptă către uşă, pe 
deschise doamna Talersterst, dar se întoarse iute la birou, 
apucă o mică oglindă, se uită bine şi d-aproape într-însa, 
şi zise :

— Trebuia să pui altă cămaşe ; şi se duse a deschide 
dulapul.

Atunci, femeia sa, care ieşise din cameră, lăsînd uşa 
deschisă, salută pe Manomar, întinzîndu-i mîna pe care 
acesta o strînse, şi invită c-un ton rugător pe Lopod, să 
vie acasă la prînz.

Ea se îndreptă către salon, încet şi gînditoare ; cineva 
ar fi observat o uşoară umbră de întristare acoperind 
fruntea sa.

— Ascultă, zise Manomar, închizînd uşa şi apropiin- 
du-se de Talersterst, sunt nerăbdător să aflu ce ştii despre 
minister. Ce s-a făcut aseară, căci astă dimineaţă am 
fost ocupat în cancelarie şi n-am putut vedea pe nimeni.

— Ministerul rămîne, răspunse Talersterst făcîndu-şi 
pregătirile spre a se îmbrăca din nou.

— Ei bine, dar cum ? căci aseară nu era sigur să 
rămîie, întrebă Manomar, puindu-se p-un scaun, şi ple- 
cîndu-şi corpul înainte, cu mîinile pe genunchi, ca 
s-asculte mai bine.

— Am lucrat mult pentru aceasta, zise Talersterst, 
ridicîndu-şi cu mîndrie capul în sus.

— Tu ? întrebă cu mirare Manomar.
— Eu, răspunse apăsat Talersterst.
— Şi cum ? mai întrebă Manomar ; ştie şeful tău 

aceasta ?

care o
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— Cum să nu ştie, răspunse cu îngîmfare Talersterst ; 
citeşte scrisoarea care mi-a trimis astă dimineaţă ; şi el 
scoase din buzunar o scrisoare pe care o întinse lui Ma- 
nomar, zicîndu-i : citeşte !

Manomar dezdoi scrisoarea şi citi următoarele rînduri 
în limba franceză :

„Scumpul meu Talersterst,
Am aflat tot ce ai vorbit aseară, îţi mulţumesc şi te 

admir ; planul este minunat, o parte ai executat-o cu 
mare fineţe, sper că şi restul va izbuti tot aşa de bine. 
Vom triumfa şi vom fi tari. îmi vei face plăcerea să 
vii deseară a lua ceaiul la mine...“

— Bravo ! strigă Manomar, făcînd cu capul mai multe 
semne de aprobare şi mulţumire ; explică-mi însă aceasta, 
Talersterst, căci tu nu mi-ai spus nimic, urmă el scu- 
lîndu-se după scaun şi trăgîndu-şi favoritele în jos.

— Iacă, dar să rămîie între noi, zise Talersterst, care 
se opri înaintea lui Manomar, căci cine ştie cum se 
întoarce lucrurile, şi atuncea să nu ştie ce am făcut 
aceia pe care astăzi îi săpăm. Noi trebuie să fim bine 
cu toţi şi mai cu seamă cu aceia cu cari ne facem inte
resele mai bine. îndată ce am simţit că ministerul este 
ameninţat să cază, m-am înţeles cu şeful meu, care este 
foarte devotat acestui minister pentru că şi el şi eu 
facem ce voim, fără ca ministerul să ne facă nici o 
observare, pentru că are trebuinţă de şeful meu şi acesta 
are trebuinţă de mine, am pus pe unii să răspîndească 
vorba că roşii sunt nişte nebuni, ambiţioşi, pasionaţi, care 
vor să dărîme orice minister ce nu este al lor, care ţine 
ţara în dezordine şi anarhie ca să nu poată nimeni sta 
la putere, care răspîndesc în public ideile cele mai gre
şite şi exagerate ca să nu fie niciodată mulţumit de lucră
rile guvernului, cari...

— Prea bine ! întrerupse Manomar.
— Cari fac totdeuna gura mare ca să-i auză publicul 

şi încolo nu sunt buni dc nimic, pentru că sunt nişte 
smintiţi fără seriozitate şi fără idei practice, cari aruncă 
asupra oamenilor capabili de cari se tem şi pe cari nu-i 
pot combate pe faţă calomniile cele mai grele ca să-i 
înnegrească în ochii oamenilor celor lesne crezători, cari...

— Bravo, Talersterst ! strigă rîzînd Manomar.
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— Cari depărtează din gaşca lor pe toţi aceia cari nu 
se închină înaintea lor şi nu urmează orbeşte urele şi 
patimele lor, declarîndu-i de antiliberali, de apostaţi, de 
renegaţi şi de inamici ai naţiunii ; cari speculează toate 
simtimentele cele frumoase spre a strînge bani, spre a 
pune ura între oameni, spre a fi aplaudaţi de oamenii 
simpli, făcîndu-i să crează că numai ei sunt mari, învă
ţaţi, patrioţi, şi că ei singuri pot să mînuiască ţara ; 
cari...

— Bravo ! Talersterst, bravo ! întrerupse iară Mano- 
mar cu faţa plină de bucurie.

— Cari au făcut din presă, din jurnale un scandal 
din cele mai grozave, aruncînd tuturor injurii neauzite, 
făcînd pe cine vor ei trădători, şi vînzători, aruncînd 
discordia în familii, tîrînd pe miniştri în noroi, îndemnînd 
pe public să se revolte în contra autorităţilor, aruncînd 
în spirite dezordinea şi anarhia, şi nerăspîndind nici o 
idee practică, nici o învăţătură folositoare. Oamenii aceş
tia încurcă lucrurile, opresc ţara de a fi organizată, 
ca să facă a se crede că fără dînşii ţara nu poate merge 
înainte ; şi ei sunt numai nişte intriganţi plini de urc şi 
de patime, ambiţioşi fără capacitate, gata să răstoarne 
tot spre a se ridica ei. A ! ce zici de acest plan ? Nu e aşa 
că este minunat ?

— Minunat ! admirabile ! răspunse Manomar ; şi a 
izbutit acest plan, ai ?

— Eu nu crez nimic din acestea, dar cum să nu 
izbutească un asemine plan, zise Talersterst.

— Bravo ! strigă Manomar, aşadar merg lucrurile de 
minune ?

— De minune, răspunse Talersterst ; cum nu era să 
impresioneze o asemenea descriere ? am făcut-o într-adins 
ca să sperie mult, să fugă toţi de dînşii, să piarză orice 
credit şi să nu poată veni la minister. Ce poate aştepta 
cineva cînd ar veni la putere aceşti oameni, aşa după 
cum i-am descris eu ? Negreşit că fiecare prevede că 
ţara va cădea în cea mai grozavă anarhie, că ei sunt 
incapabili d-a guverna. Dar să nu iasă vorbă, căci poate 
să avem trebuinţă de dînşii, cine ştie ?

— Fii pe pace, şi apoi tot această propagandă o fac 
şi eu prin oameni de ai mei, buni de gură, cari spun des-
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pre dînşii tot ce Ie trece prin minte. Dar dacă vine dreapta 
la putere ? Nu este mai rău pentru noi, atuncea ? 
adăugă Manomar cam îngrijit şi mişcînd capul.

— Nu te teme ; aceasta este a doua parte a planului, 
răspunse Talersterst, voi face şi pentru reacţionari ceea 
ce am făcut şi pentru roşii, pe care i-am înnegrit pe cît 
am putut. Voi zice că boierii sunt vrăjmaşii de moai'te 
ai Unirii ş-ai Convenţiunii, că sunt în înţelegere cu străinii 
şi vor să le vînză ţara, că sunt hotărîţi să împiedice şi 
să încurce orice guvern ca să descurageze ţara şi s-o facă 
a crede că numai ei singuri ştiu să guverneze, că vor 
să răstoarne starea de lucruri de astăzi ca s-aducă iară 
starea cea veche împreună cu candidaţii lor şi, în fine, 
voi arunca asupra lor cele mai grele învinovăţiri ce voi 
găsi în felul acesta, şi atunci ministerul rămîne desigur 
şi noi rîdem şi de unii şi de alţii şi ne facem treburile 
noastre. Iată planul tot, la care să mă ajuţi şi tu, adu- 
cînd pe fiecare zi nuvele care să întărească zisele mele, 
dar să te fereşti a nu ne da de gol, căci o păţim ; ne 
stricăm cu toţi, şi înţelegi bine că aceasta nu ne vine la 
socoteală.

— Mai este vorbă, zise Manomar, sculîndu-se după 
scaun şi freeîndu-şi mîinile de bucurie ; trebuie să lu
crăm cu mare prudinţă, căci, negreşit, de unde ştim 
noi ce se poate întîmpla, şi toată ştiinţa noastră este de 
a putea fi bine cu toţi, ca să nu pierdem funcţiunile 
şi prin urmare foloasele ce ele ne aduc. Nu am dreptate ?

— Aşa crez şi eu că trebuie să facem, pentru că acesta 
este singurul mijloc d-a ne asigura poziţiunea noastră, pe 
de o parte înnegrind pe cît putem şi pe unii şi pe alţii, 
iară pe alta făcîndu-i să crează pe toţi că Ie suntem de
votaţi. în faţa lor, eu sunt bine şi cu unii şi cu alţii ; cînd 
vorbesc cu boierii, zic despre roşii tot ce-mi trece mai rău 
prin minte ; cînd mă întîlnesc cu roşii, zic despre boieri 
toate grozăviile ; şi cu chipul acesta înţelegi că oricare ar 
veni la putere o să ne crează d-ai lor şi o să ne îmbrăţi
şeze ; însă pentru aceasta trebuie să lucrezi cu mare iscu
sinţă.

— Să vezi, răspunse Manomar, nici nu poţi face altfel ; 
căci cu cine trebuie să te hotărăşti a merge ? şi apoi nu 
este o nebunie sau mai bine o curată neghiobie ca să
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mergi orbeşte cu unii ? să te urci cu dînşii,, să cazi cu 
dînşii ? şi pentru că doi sau trei vor să meargă cu prin
cipe, trebuie şi noi să ne ţinem legaţi de dînşii ? Şi apoi 
nu văz nicidecum această trebuinţă. Oricari să fie, cînd 
vor veni la putere, ei tot au trebuinţă de noi, chiar dacă 
noi ne-am fi depărtat de dînşii. Iată-mă eu, pentru ce 
să merg mai departe ? N-aveam nici idee despre politică, 
şi nici nu mi-a trecut vreodată prin minte c-o să devin 
om politic. Dar într-o zi am plecat cu roşii şi fără să 
ştiu pentru ce n-am plecat cu boierii. Eu am strigat 
pentru dînşii, ei au strigat pentru mine, şi am ajuns 
să fiu cunoscut ; atunci am văzut că sunt şi eu ceva, 
şi m-am hotărît să merg cu dînşii, pentru că i-am văzut 
tari ; atunci însă am voit să fiu ceva mai mult, am voit 
să merg mai departe. M-am făcut şi eu ambiţios pentru 
că pe toţi împregiurul meu i-am văzut ambiţioşi, lucru 
care astăzi mi se pare foarte firesc. Vorbim pentru patrie 
şi în numele patriei, dar asta nu te foloseşte decît ca să 
ajungi ceva spre a te folosi cu adevărat atunci. în fine, 
prin aceste mijloace şi cu ajutorul lor, am ajuns ceea 
ce sunt, după cum ştii prea bine. Dar nu ar fi fost o 
nerozie din partea mea, să-mi las şi eu funcţiunea dacă 
ei s-au retras ? şi apoi funcţiunea mea nu este însemnată. 
Mărturisesc cu sinceritate că ei sunt nebuni, fac gură 
mare şi treabă puţină, şi cu cit ar fi stat mai mult la 
putere cu atît s-ar fi încredinţat toţi că nu ştiu să guver
neze. Am trăit cu dînşii şi îi cunosc bine, pe oamenii 
capabili şi independinţi nu-i suferă între dînşii, pentru 
că vor să domineze, să fie numai ei şi să aibă instrumente, 
oricine ar fi. Iacă, te asigurez că dacă ministerul acesta 
va cădea din nefericire, mă voi duce iară la dînşii, şi mă 
vor primi cu braţele deschise, pentru că mă voi arăta 
pocăit, şi voi face ceea ce-mi vor zice, pînă mi-o veni 
apa la moară. Nu am dreptate şi nu este adevărat ? Ce 
zici ?

— Foarte adevărat, şi astfel fac şi eu, răspunse Taler- 
sterst, care îşi făcu din nou toaleta, gătindu-se să iasă. 
Ascultă, adaugă el, toate acestea sunt bune şi frumoase, 
dar am trebuinţă de parale şi o să te rog pe tine să mă 
împrumuţi iară, pînă mi-o intra ceva bani. Să-mi dai 
cincizeci de galbeni.

!
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— Nu am nici o para în casă ; a trebuit să plătesc 
ieri două poliţe.

— Dacă vrei, îmi găseşti.
— Am nişte bani ai statului, şi cum poci lua dintr- 

înşii ? Dacă ministerul cade ?
— Dacă este numai aceasta, apoi fii pe pace ; voi trece 

pe la tine la şase ore, pentru că-mi trebuie negreşit 
deseară.

— Aide să ieşim, să mă laşi la şeful meu, ca să aflu 
ce i-a spus ministrul, şi deseară apoi ne întîlnim la otel 
ca să supăm.

După aceasta ieşiră amîndoi, fără ca Talersterst să mai 
intre în salon spre a vedea pe femeia sa.

V

Unde cunoaştem pe Don Juani

Mîndri, veseli şi săritori, Colan, cel arătos, cu degetul 
cel mare atîrnat de tăietura giletei de la umăr şi cu capul 
în sus, mişcîndu-1 la dreapta şi la stînga, Paloti, cu 
gherocul închis la piept şi cu mînilc în buzunarele de la 
spate, Gogor, cu pălăria cam într-o parte şi adusă înainte, 
cu gherocul dat în lături la piept şi cu amîndouă degetele 
cele mari băgate în tăietura giletei de la subţioară, intrară 
cîtetrei, unul după altul, vorbind, cîntînd şi rîzînd, la 
Forian, unde mai multe persoane era strînse împregiurul 
unei mese. Nimic nu era mai pitoresc, mai bizar şi mai 
original decît grupa formată d-aceste persoane, cu deose
bitele lor poziţiuni, costume, figiire şi mişcări. Unii sta 
în picioare, ţiind ceva într-o mînă adusă la piept şi cu 
alta întinsă spre masă ; alţii şedea pe scaun, sau drepţi 
cu 'mînele sub masă şi cu ochii în jos, sau cu cotul 
pe masă, rezemîndu-şi capul pe mînă şi cu altă mînă 
întinsă pc masă, sau cu amîndouă coatele pe masă, şi 
ţiindu-şi fruntea cu mînele ; unii iară stînd în picioare 
pe la spatele altora, pleeîndu-se cîteodată spre masă, 
ridieîndu-se, făcînd cîţiva paşi în cameră şi întoreîndu-se 
iară la masă. Aceste persoane era necontenit în mişcare, 
care cu capul, care cu mînile, care cu picioarele, care cu
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toate împreună ; sau se ridica puţin pe scaun şi se trîntea 
iară, mişcînd scaunul înainte sau îndărăt, sau se pleca 
pe masă ori se trăgea îndărăt cu o mare iuţeală, sau 
amesteca ceva repede cu mînile, ori răscolea cu convul- 
siune ceva pe masă şi scotea o foiţă pe care o apropia, 
ascunsă în palmă, de ochi, sau o băga sub masă ca s-o 
vază, ori o împingea deodată înainte fără să se uite la 
dînsa ; alţii odată se depărta repede de masă, se întorcea 
ori sărea pe scaun, lua foiţa după masă, o rupea şi da 
o lovitură cu piciorul pe parchet sau cu mîna pe masă. 
Costumele şi figurile nu era asemenea mai puţin bizare, 
unii avea haina ridicată în sus şi dată pe spate ; alţii 
avea strinse mînecile hainei lor pînă aproape de cot, 
lăsînd să se vază cămaşa ; cîţiva scoseseră haina rămîind 
numai în giletă şi cămaşă, pe unii îi vedeau cu gileta 
deschisă de tot la piept, pe alţii fără guler şi legătură, 
unii luaseră pe spate o haină de casă sau un şal, şi 
alţii scoseseră pe jumătate sau de tot cîte o cizmă, ca să 
libereze puţin piciorul dintr-o închisoare prea strimtă.

Figurile avea deosebite expresiuni cari se schimba pe 
fiecare minut ; vedeai unele posomorite, triste, surîzînd 
deodată ; altele vesele, posomorîndu-se iară deodată ; unele 
încreţea fruntea sau strîngea sprîncenele, altele îşi muşca 
buzele sau deschidea ochii mai mari ; pe unele citeai 
curiozitatea, neodihna, aşteptarea ; pe altele supărarea, 
pe cîteva mulţumirea şi bucuria ; unele era mîndre şi 
îngîmfate, altele umilite şi plouate.

Aceste persoane nu era mute, dar era foarte absorbite, 
căci vorbea puţin ; şi aci domnea o tăcere adîncă, aci 
izbucnea deodată exclamaţii, rîsuri, strigăte, monosilabe 
zgomotoase, şi apoi urma iară o tăcere absolută. Cînd 
vorbea, însă, auzeai o limbă neînţeleasă, necunoscută şi 
neînsemnată încă între limbele vorbite de oameni pe faţa 
globului. Această limbă însă era vorbită de persoanele 
dimpregiurul mesei, care părea a fi oameni, şi ascultîn- 
du-le de mai multe ori, observai că această limbă are 
vorbele sale, are vocabularul său, are gramatica sa, are 
expresiunile sale proprii, precum : paroli, maz, pace, îndo
ită, colţuri, ochiul, sonica, arbur, setleva, mare, trei pe 
margine, figură, ikenleva, în faţă cvarta de rigă, terză de 
nouă ochi, cvartă majoră, cinci şi cincisprezece, terză de
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dame, patrusprezece aşi, treizeci ochi, terză de valet şi 
multe alte aseminea cuvinte cabalistice.

Dar ce făcea aceste persoane, şi ce era pe acea masă, 
care le absorbea atît de mult, le mişca, le schimba fizio
nomia şi le făcea să vorbească această limbă ? Masa era 
lungă şi avea o înfăţişare foarte originală, şi, fără descri
erea sa, tabloul ar fi incomplect. Ceea ce-ţi izbea ochii 
mai întîi era dezordinea cea mare după această masă, 
unde unul care n-ar fi fost iniţiat în această ştiinţă 
cabalistică n-ar fi putut înţelege nimic. Galbeni, lire, 
ludovici, icosari, sfanţi, se afla înaintea fiecăria persoane 
şi era necontenit în mişcare către un punt, unde era mai 
multă monedă, care aci s-adăoga, aci dispărea, către 
centrul mesei era înaintate o mulţime de foiţe cu punturi 
roşii şi negre, sau cu figure, unele era singure, pe faţă sau 
întoarse, cu galbeni dasupra, la mijloc sau cu unul pe 
jumătate ascuns sub dînsa, altele era adunate două-trei 
la un loc, îndoite la mijloc, sau la colţuri ; pe lîngă 
aceste cărţi se afla bucăţi de cretă, puţin cam lungi, unele 
rotunde, altele în patru colţuri, cu o parte ascuţită şi cu 
alta înfăşurată în hîrtie aurită ; aceste bucăţi de cretă era 
însoţite de mici perioare rotunde ; împrejurul acestor 
instrumente era scrise pe un postav verde o mulţime de 
cifre şi socotele, formînd o linie lungă în dreptul fie- 
cării persoane care însemna o cifră, trăgea peste dînsa 
o linie, repeta această operaţie de mai multe ori, apoi 
ştergea tot sau o parte, şi iară însemna ; pe marginea de 
jur-împrejurul mesei, se afla o mulţime de acele foiţe, 
amestecate, strînse, răspîndite, rupte, luate în mînă şi 
aruncate iară.

Cînd cele trei cunoştinţe ale noastre, Gogor, Paloti şi 
Colan, se prezintară înaintea acestor persoane, absorbite 
în frumoasa lor ocupaţiune, şi făcură fiecare cuvenitele 
salutări amabile, graţioase, unele nici nu se uitară Ia 
dînşii, altele ridicară capul, îi priviră şi-l plecară iară pe 
masă, cîteva le răspunseră c-o mişcare din cap şi c-o 
uşoară zîmbire. Ei se îndreptară către un personagiu în 
vîrstă, înaintea căruia se plecară fiecare pe rînd, mai 
mult unul, altul mai puţin, şi toţi strînseră mîna, adăogînd 
expresiunea de respect : sărut mîna, cocoane Tache, sau 
numai coconule. Acesta, după respectul ce i se arăta,
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după vîrsta sa, şi mai cu seamă după costumul de casa 
ce avea, o căciuliţă de catifea neagră, c-un ciucure în 
mijloc, o haină largă iară de catifea d-aceeaşi culoare, o 
legătură roşie la gît, pantaloni largi, cu oantofi în picioare, 
şi c-un lung ciubuc în mină, părea să fie stăpînul casei. 
Intr-adevăr, era coconul Tache Forian.

îndată apoi ei îşi lăsară pălăriile, îşi băgară mîna prin 
buzunare şi se repeziră către masă, după ce Gogor zise 
lui Paloti, care rămase mai îndărăt :

— Este cam tîrziu.
— A ! iacă şi strălucitul Gogor, zise cineva.
— Sărut mîna, nene, răspunse Gogor ; nene era expre- 

siunea sa obicinuită de mîngîiere.
— Taie cărţile, căci poate să vii cu noroc.
— Gogor şi noroc, nu rimează împreună, zise altul.
— Gogor... rimează... cu... amor, adăugă stăpînul casei.
— Bravo ! cocoane Tache, strigară deodată mai mulţi.
— Şi este foarte nimerit, de minune, adăugă Gupidon ; 

ha... ha... ha... ce bine este zis !
— Eşti nemuritor, cocoane Tache, zise Paloti, apropiin- 

du-se înaintea lui cu admiraţie. Aşa este, urmă el rîzînd, 
Gogor este totdeauna amorezat, dar bietul băiat este 
nenorocit în amor.

— Apoi să vedeţi, răspunse coconul Tache, trăgînd de 
cîteva ori din ciubuc, la Gogor... răspunde amor... dar 
răspunde şi ...duce dor...

— Bravo ! strigară şi bătură din palme toţi.
— Ce spirit !
— Ce frumos !
— Foarte bine zis !
— Minunat !
— Admirabil !
— Unul este coconul Tache Forian !
— Scrie şi p-acesta !
— Merită să fie scrisă ! ziseră mai toţi din casă, afară 

de cîţiva cari era cu totul absorbiţi de joc.
— Ce zici tu, Setor dragă, este frumoasă această... tu 

ai mult spirit... şi înţelegi ce este frumos.
— S-o scrii, nene, spiritul este rar la noi, mai rar şi 

decît banii, cari astăzi este lucrul cel mai rar.
— Adică... nu ştiu de ce zici... că banii sunt rari.
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— Aşa este, cocoane Tache, ziseră mai mulţi.
— Toată lumea o zice, adăugară alţii.
— Toată lumea ! repetară mai toţi.
— Astea sunt vorbe... zise coconul Tache, una se zice 

şi alta se face... eu vă văz pe toţi cu bani... aveţi birje 
cu ziua... sunteţi îmbrăcaţi ca baronii... mîncaţi totdeuna 
bine... petreceţi în toate serile... şi jucaţi cărţi regulat... 
cum faceţi acestea dacă nu sunt bani ?

— Facem datorii, răspunse Cupidon.
— Nu zic de cei care au moşie... căci moşia se preface 

în bani... nici de acei cari au slujbă... căci slujba nu Iasă 
punga goală... dar de aceia cari n-au nimic.

— Avem credit, ziseră cîţiva, şi creditul este avere 
mare.

— Care se pierde cînd n-ai nimic... răspunse coconul 
Tache, mă gîndesc de mulţi ani... să dezleg această pro
blemă... foarte încurcată... să trăieşti şi să cheltuieşti... fără 
să moşteneşti sau să munceşti...

— Şi ce ai găsit ? întrebă Paloti, care se întoarse de la 
masă, cu cîţiva galbeni în mînă, pe care-i cîştigase în 
stos.

— O parte a răspunsului... o ai în mînă, zise coconul 
Tache rîzînd.

— Dar cealaltă parte care este ?
— Cealaltă parte... nu se poate spune acum... o veţi 

vedea după moartea mea.
— O, dar este nesuferit ! strigă unul de la masă.
— Ce este, Cupidon ? întrebă bătrînul, apropiindu-se 

de el.
— Piere mereu, o carte blestemată, înainte cîştigam, 

norocul mă persecută.
— Norocul este nestatornic, dragul meu.
— Şi legat la ochi, zise Setor.
— Dar cine cîştigă ?
— Gogor.
— Auzi ce zice prietenul nostru Setor.
— Lasă, zău, că astăzi m-aţi prălpădit, răspunse Gogor, 

mai trăgînd cîţiva galbeni de la o carte ce cîştigase.
— Şi spune drept... n-ai vrea să fii şi altă dată prăpă

dit cu vorbe de noi şi răsplătit cu bani de noroc ?
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v
' — Şi ce noroc ! strigă^ Bolborescu, sculîndu-se după

scaun şi aruncînd cărţile.
— Nu mai joc, strigă iară cu supărare Fumurescu. ^
— Nu te supăra, milord, îi zise rîzînd bătrînul Forian, 

care-1 numea : milord Fumurescu, cînd voia să glumească. 
Ploaia trebuie să cază şi pe locuri uscate.

— O singură carte mai pui. Zece galbeni asul.
— Şi eu tot două lire asul, zise Bolborescu, plecîn- 

du-se jos să ia o carte.
— O liră dama, strigă Paloti.
— N-aş vrea să cîştigi, zise rîzînd coconul Tache.
— Pentru ce, coconule ?
— Nu m-ai înţeles, dragă Filfion ?
— A ! ai dreptate.
Coconul Tache numea în glumă pe Paloti, Filfion, şi 

pe Gogor, Filfizon, ca să meargă bine cu don. Aşa le 
zicea adesea : don Paloti Filfion, don Gogor Filfizon.

— Stai nu trage încă, strigă unul sculîndu-se de la 
o margine a mesei unde jucase pichet.

— Iată şi Nestor, Paloti începe acum stosul, zise 
Gupidon, lîngă care se aşezase.

— A cîştigat la pichet şi vine să piardă la stos, răs
punse c-o voce răguşită Forfanton cu care jucase, luînd 
şi el o carte.

— Staţi un minut, zise Colan, care în urmă făcea 
bancul, sculîndu-se în picioare şi scoţîndu-şi batista spre 
a-şi şterge fruntea care se acoperise de sudoare.

— Te-ai pierdut de tot, o, marc Colan, zise coconul 
Tache.

JY

— Mare de corp, adăugă Se tor.
— Cum îţi place mai bine, Colane ? întrebă Forian.
— Să fiu mare astă dată cînd voi trage, răspunse Colan. 

Dar să vedem aci, căci este lucru serios. Dumneata, cocoane 
Iancule, s-adresează el către o persoană bătrînă, al cărui 
păr era însă negru, mergi la pace de zece galbeni, ochiul 
un galben, o liră maz şi altă» carte paroli de două lire.

— Aşa.
— Dumneata, musiu Nestor ?
— Două lire.
— Gogor, tu mergi paroli de trei lire o carte, şi altă 

carte la pace de zece şi cinci mazo.
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— Da.
— Joacă nebuneşte Gogor, zise Paloti.
— Aşa sunt tinerii cu inima înfocată, răspunse Forian.
— Mai ales cînd n-au să piarză nimic, adăugă Bol- 

borescu.
L-aceste cuvinte Gogor ridică capul, dar o privire fixă 

a lui Bolborescu îl făcu să îi aplece iară.
— Tu ? urmă Colan, adresîndu-se către Paloti.
— O liră.
— Dumneata, nene Cupidon, mergi înainte la cinci lire 

şi un maz.
— întocmai.
— Tu, Fumurescule ?
— La pace de cinci galbeni, şi zece pe carte.
— Cine a mai puntat ?
— Eu, zise Forfanteron, ochiul şi galbenul.
— întorc cărţile.
O tăcere adîncă urmă aceste cuvinte zise rar, tare şi 

cu solemnitate. Dar numaidecît începu o confuziune gene
rală, zgomot şi mişcare. Unii arunca bani dupe cărţi, le 
rupea şi le arunca ; alţii se scula repede în sus, îşi expri
ma necazul printr-un gest din mînă sau din picior, unul 
trăgea banii înainte şi aşeza în coloane galbenii de o parte, 
lirele de altă parte ; vreo doi-lrei întindea mîna pe masă, 
lua banii cîştigaţi, îi băga în bozunar şi se preumbla prin 
casă, sau se uita pe fereastră.

Rezultatul a fost acesta.
Toţi se sculară cu zgomot de la masă şi începură a se 

preîmbla prin cameră.
Această preîmblare era foarte originală, şi nu ştim ce 

ar fi crezut cineva care ar fi văzut deosebitele mişcări ale 
acestor persoane, fără să ştie ce s-a întîmplat mai înainte 
ca să le puie în această poziţiune. Salonul în care făcea 
această preumblare nu era prea întins, îneît aceste persoane 
destul de numeroase, era nevoite a se lovi în trecerea lor, 
a se afla faţă în faţă şi a se feri unele de altele, c-un 
aer ce te-ar fi făcut să crezi că sunt inimici.

într-adeyăr, era unele persoane cari nu se suferea nici
decum în acel minut ; îndată ce două din acestea se afla 
din întîmplare faţă în faţă, trebuia să vezi pe una din ele 
posomorind sprincenile, plecînd capul în jos şi trăgîndu-se
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c-un gest de neplăcere laoparte, ca să nu se atingă de acea 
persoană.

De unde venea această schimbare şi răceală între dîn- 
sele, căci cu cîteva minute mai înainte, era toate împreună 
împrejurul mesei cabalistice, vorbind şi glumind toate ?

Cînd preîmblarea înceta, se forma deosebite grupe cari 
înfăţişa între ele un contrast foarte ciudat ; toate vorbea 
încet şi gesticula mult, dar expresiunea chipului lor era cu 
totul diferită ; pe unele le vedeai triste şi descuragiate, cu 
părul puţin în dezordine şi cu faţa puţin aprinsă ; unele 
persoane făcea gesturi de supărare, sau îşi trecea mîna pe 
păr şi pe faţă, închizîndu-şi ochii şi trăgînd mustăţile în 
jos pe buze. Alte grupe le vedeai vesele şi zîmbitoare, miş- 
cîndu-şi corpul în toate sensurile, ca cum fericirea n-ar fi 
încăput în ele, vedeai pe o persoană ridicîndu-şi capul 
în sus, răsucindu-şi mustaţa, răsfirîndu-şi favoritele sau 
pieptănîndu-şi barba, pe altele le vedeai jucîndu-se cu 
mîna în bozunare, ceea ce le producea în faţă o expresi- 
une de nespusă fericire.

Cauza acestei repede metamorfoze şi a acestor diferite 
clase într-un timp cînd toţi strigă să fie numai o clasă, 
era cîştigul şi pierderea, bozunare pline şi bozunare goale, 
avuţie şi sărăcie, deosebite situaţiuni, vesele sau triste, în 
cari ajunseseră aceste persoane, întrebuinţînd timpul care 
este proprietatea lor, aplicînd o ştiinţă care dovedeşte lu
crarea inteliginţei şi bucurîndu-se de preţioasa libertate 
care deosebeşte pe om de celelalte animale şi care se 
proclamă astăzi de toţi.

Timp, ştiinţă, libertate, iată ce se întrebuinţează împre
jurul acelei mese, şi ceea ce produce deosebite rezultate. 
Unii au pierdut, alţii au cîştigat ; iată tot, şi lucrul este 
foarte firesc.

— Ei bine ! zise Forian, cu minele la spate, ţiind o 
pereche de mătănii de chihlimbar, ei bine ! copiii mei, aţi 
meditat îndestul asupra norocului. Spuneţi-mi şi mie, cine 
a pierdut şi cine a cîştigat, ca să mîngîie bătrînul pe cei 
nenorociţi şi să puie în sufletul lor speranţa că mîine vor 
pune mîna pe noroc.

— Lista paraponisiţilor este mare şi duioasă, zise Setor.
— Prea duioasă, repetă Fumurescu, înălţîndu-se în 

vîrful picioarelor ca s-aprinză o ţigară de la Bolborescu.
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— Nesuferită, adăugă acesta.
— Staţi că vă spui eu tot, copiilor, zise Forian, apro- 

piindu-se de dînşii.
— Eşti nemuritor, cocoane Tache, strigă Paloti, cu 

minele în bozunarele giletei şi plecîndu-şi corpul înainte.
— Tu ai cîştigat, Filfion, îi zise numaidecît Forian, 

întorcîndu-se către el şi aducînd înainte mîna dreaptă 
care se juca cu mătăniile.

— Aşa, coconule, răspunse Paloti, plecîndu-şi capul şi 
puindu-şi minele in bozunarele de la spate ale gherocului. 
Puţin, însă, puţin, adăugă el.

— Puţin, iubitule, este ceva mai mult decît nimic, zise 
Forian.

— încă una frumoasă, strigară mai mulţi ; puţin este 
ceva mai mult decît nimic, repetară ei oprindu-se la fie
care vorbă, însoţiind-o c-o mişcare din cap şi c-un gest ai 
mînei. Puţin este ceva mai mult decît nimic ! foarte 
frumos, mai strigară ei cu admiraţie.

— Şi mult mai mult decît a pierde, adăugă Setor, bă- 
gînd mînele în bozunare, lipind braţele de corp şi ridi- 
cîndu-şi umerii.

— Tu ai pierdut, dragă Setor, zise Forian, apropiindu-se 
de el ; speranţa este dată omului spre mîngîiere, adăugă

— Aceasta este din cele scrise, strigă unul.
— Şi este minunată, adaugară mai mulţi, plecînd capul 

spre Forian.
— Să vedem întîi pe cei cari au pierdut, nenorociţii, 

mai înainte de toate, zise Forian ; şi aceasta nu este greu 
de aflat, mai cu seamă cînd cineva are experienţa vieţei ; 
aceia cari cîştigă se înveselesc. Iată, sunt sigur că Cupidon 
a pierdut.

— Şi cînd n-am pierdut, ca să nu pierz şi acum ? 
răspunse acesta cu supărare.

— Şi tu ai pierdut, milord Fumurescu, urmă coconul 
Tache.

— Şi am pierdut mult pentru astăzi.
— Pentru tine nu este niciodată mult.
— Dar am pierdut două sute de galbeni, şi cred că 

este prea mult.

el.
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— Nu sc poate, strigă marele Colan, eu ştiu cîte parale 
aveai.

— O sută cincizeci, zise Fumurescu, pentru care ţi-am 
dat poliţă de două sute.

— Ai dreptate, şi cu cită osteneală i-am găsit, este 
criză mare.

— Adevărat ! zise Paloti, uitîndu-se posomorit la Colan.
— Şi mie tot aşa mi-a făcut, strigă Cupidon ; aţi mai 

auzit d-voastră boierilor, pentru o sută să dau o sută 
cincizeci ?

— Criză de bani ! criză mare ! răspunse Colan, scoţîn- 
du-şi pieptul înainte şi ridicîndu-şi capul în sus.

— Mi se pare că şi tu pierzi, jBurton, dar nu pierzi 
mult, zise Forian adresîndu-se către o persoană foarte ele
gant îmbrăcată, deşi era foarte groasă, foarte grasă şi 
foarte burtoasă, pentru care i se zicea şi Burton. Cu tot 
corpul său voluminos, Burton nu era un om urît : se mişca 
cu anevoinţă silindu-se însă a fi graţios, mai mult prin su- 
rîsul său, căci cînd voia să se plece, se pleca cu tot corpul, 
fiindu-i cu neputinţă a-şi îndoi mijlocul. Gîtul său cel gros 
nu-i permitea a-şi întoarce capul cu înlesnire şi era silit a 
se mişca iară cu tot corpul, la dreapta sau la stînga, ţi ind 
mai totdeauna mînele în jos încovoiate, ceea ce-1 făcea să 
semene prea mult c-un vas mare cu mînuşi. Guşa sa 
foarte dezvoltată se odihnea alene pe un guler ascuţit, ale 
căruia colţuri le pleca în jos sub greutatea ei. Părul său, 
des şi bogat, îi lăsa prea puţin fruntea descoperită, şi 
printr-o cărare foarte dreaptă, ce pleca din dreptul nasului 
şi mergea pînă la ceafă, care se revărsa peste guler, era 
despărţit în două aripe mari, stufoase şi strălucitoare, cari 
mărea şi mai mult capul său, dîndu-i înfăţişare foarte 
ciudată. Burton avea o singură solidă ocupaţie, în care 
cîştigase o reputaţie foarte meritată ; era un adevărat 
oracul pentru toţi cari voia cîteodată să-şi dezmierdeze 
stomahul. Burton mai avea un rival în această grea ştiinţă, 
care cere mari mijloace intelectuale, imaginaţie, calcul, 
prezenţă de spirit, deosebite combinări, deosebite invenţi- 
uni şi, mai presus de toate, un gust foarte dezvoltat. Acest 
rival era Forfanteron, care, pe cînd norocul îl legăna 
în braţele sale, era muncit zi şi noapte de nobila ambiţiune 
de a mînca în Bucureşti mai bine decît toţi. Burton era
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un şcolar al său, care, cu dispoziţiile naturale ce avea 
şi cu studiile serioase ce a făcut, a izbutit a dobîndi o 
specialitate în care se deosebea pe fiecare zi mai mult, 
pentru că avea un adevărat cult pentru burtă. Cînd mer
gea cu amicii săi să supeze noaptea la Hotel de France, 
unde Hugues avea cea mai bună cuhnie franceză, Burton 
se punea la biurou şi făcea carta, căci toţi striga : Burton 
să facă carta ! şi, c-o nemărginită încredere în gustul 
său şi în adînca sa ştiinţă, toţi era siguri că avea să 
mănînce bine. Hugues chiar era gelos d-atîta ştiinţă ce 
vedea într-un profan, dar perspectiva cîştigului ce aseme
nea cartă desfăşura în mintea sa îl făcea să înăbuşească 
în sînul [său] orice exploziune de rivalitate şi să zică 
frecîndu-şi mîinile :

— Este perfect, n-am văzut niciodată un gust mai fin 
şi mai delicat, după care adauga şi un calambur.

Şi Burton, mîndru şi zîmbind, ceea ce-i umfla guşa, 
zicea :

— N’est-ce pas, père Hugues ?
Cînd Forian întrebă pe Burton dacă pierde, acesta 

vorbea cu Forfanteron despre o mîncare nouă ce a 
învăţat pe bucătarul său să facă, şi vorbea cu atîta entu
ziasm despre calităţile suculante ale acestui fel de bucate, 
care făcea pe Forfanteron să-şi descliiză ochii mari şi să 
ridice sprincenile, încît n-auzi întrebarea lui Forian.

— Pierzi şi tu, Burton ? mai repetă Forian, apropiîn- 
du-se de el.

— Nu pierz mult, cocoane Tache.
— Fiecare la rîndul său, ieri ai cîştigat, astăzi pierzi. 

Dumneata pierzi mai mult, mi se pare, cocoane Iancule.
— Ce să faci norocului, răspunse acesta c-un aer 

trist, fumînd c-un lung port-ţigare de spumă şi vorbind 
cu Bolborescu, care strigă :

— Nesuferită şansă ! să pierz şapte cărţi pe rînd şi să 
mă bată tot în faţă. S-a mai văzut aceasta ? să pierzi 
necontenit, într-una !

— Va să zică cei cu norocul şi cu bozunarul plin sunt 
Gogor, Colan, Nestor, Paloti, Forfanteron.

— Şi apoi Gogor şi Colan au cîştigat şi pleacă cu bozu
narul plin, zise repede Bolborescu.

I
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— E ! după timp frumos, vine ploaie, zise Forian zîm- 
bind.

— Aşa, dar banii lor nu mai vin p-aice, adăugă 
Cupidon, care se uita în oglindă, îşi pieptăna barba şi îşi 
netezea sprincenele.

— Dar nici nu le rămîn in pungă, zise Se tor.
— A ferit Dumnezeu, adăugă Forfanteron c-o voce 

răguşită.
— Atît mai bine, zise Forian, se pun în circulaţie şi dau 

viaţă comerţului. Mă prind că mîne Gogor nu mai are 
nici o para.

— Acesta e talentul cel mare, adăugă Fumurescu.
— Şi frumos talent, îi félicitez, zise Burton.
— în care se perfecţionează cu paguba noastră, urmă 

Bolborescu.
— V-aţi pus cu toţii pe mine, nu este frumos, zise 

Gogor, rîzînd, închizînd puţin ochii şi dînd din cap.
— Invidia, Gogor, invidia, răspunse coconul Tache.
— Bravo ! bravo ! strigară mai mulţi, bătînd din palme 

şi rîzînd cu zgomot. Aţi auzit : invidia ! bravo !
— Şi este foarte bine zis, adăugă Paloti, Gogor merită 

să fie invidiat.
— Gogor ? întrebară cîţiva cu mirare, iată ceva nou, 

cocoane Tache.
— Gogor, răspunse Paloti cu seriozitate, plecîndu-şi 

capul în jos.
— Dar ce minune s-a intîmplat ? întrebă Forian.
— Şi adevărat, a trebuit să fie o minune, adaugă Cupi

don, care-şi mai aruncă ochii în oglindă, mişeîndu-şi 
corpul.

— Ia spune, Gogor, ce noroc a dat peste tine ? întrebă 
iară Forian.

— Dar nu este nimic, cocoane Tache, zău că nu este 
nimic, răspunse Gogor, nu cunoşti glumele lui Paloti ?

— Dacă este o glumă, apoi tu mi-ai spus-o, îi zise 
Paloti.

— D-aceasta să fii sigur, adăugă Forfanteron.
— Staţi să vă spui eu, strigă Colan, astă-seară...
— Şi ce să spui ? întrerupse Gogor.
— Spune, spune, strălucite Colan, strigară mai multe 

voci deodată.
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— Trebuie să fie vorba d-amor, zise Cupidon.
— Dacă este la mijloc Gogor !... adaugă Fumurescu.
— Numai să nu ofteze de dor, zise Forian, şi toţi înce

pură să rîză cu hohot.
— Cam aşa mi se pare, zise Paloti, dar s-ascultăm pe 

vestitul Colan.
— Cunoaşteţi, urmă acesta, cum oftează Gogor după 

femei ?
— Cunoaştem, cunoaştem.
— Şi ceea ce le spune ?
— Ne închipuim.
— Inima lui, viaţa lui, starea lui, el sacrifică tot la 

picioarele lor.
— Frumoasă declaraţie, zise Forian.
— Amorul lui este mare ca lumea, va face toate sacri- 

ficele pentru angelul vieţii sale, şi alte multe d-acestea, 
pe care eu nu le pot spune ca dînsul.

— Ştim de mult aceasta.
— închipuiţi-vă pe Colan făcînd o declaraţie, trebuie 

să mori de rîs, zise Fumurescu.
— Ha ! ha ! ha ! ce frumuseţe ! strigă Colan.
— Dar isprăveşte, Colan, îi zise coconul Tache, ne

răbdător.
— în sfîrşit, să vă spui, Gogor oftează şi este topit după 

cara mia, după anima mia, după Serini.
— Serini ? strigară toţi.
— Serini ? întrebă Forian, apropiîndu-se cu mirare de 

Colan şi uitîndu-sc cu ochii deschişi mari la Gogor.
— Serini ? întrebă, asemenea, coconul Iancu, sculin- 

du-se repede dupe scaun şi uitîndu-se cu mirare cînd la 
Colan,, cînd la Gogor, cînd la Forian.

— Serini ? Gogor glumeşte, zise Cupidon, 
de îndoială, puindu-se iară în dreptul oglindei.

— Nu se poate, zise coconul Iancu.
— Nu este aşa că nu se poate, nene Iancule ? adăugă 

Forian, îndreptîndu-se către acesta, care părea a fi tul
burat. Nu se poate, urmă Forian. O, Serini ! adorabilă 
Serini ! îneîntătoare Serini !

— Un angelo divino ! strigă Colan, ridicînd capul şi 
mînele în sus. A ! ce femeie !

c-un aer
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— Adevărul este că e preafrumoasă, ziseră mai mulţi.
— Preafrumoasă, repetară alţii.
Trei persoane era impresionate d-aceste laude cari se 

făcea despre Serini : conu Iancu, Forian şi Gogor ; la 
fiecare vorbă pentru Serini, ei se uita unul la altul, zîm- 
bea de bucurie şi le strălucea ochii de fericire.

— Dar tu ce zici, Fumurescule ? îl întrebă Cupidon, 
ce zice inima ta ? Nici o dorinţă ?

— Adică mai bine ce zice punga mea ! Deocamdată 
nimic, cu desăvîrşire nimic ; dar dumneata, nene Cu
pidon ?

— Cît despre mine, nimic pentru aceasta ; inima mea 
este dusă în altă parte.

— Ar fi mai adevărat să zici în mai multe părţi, în
trerupse Forian.

— Am uitat pe toate pentru Malvina. O ! sunt nebun !
— Ce nume frumos, zise coconul Tache, este luat din 

Ossian.
— Foarte frumos nume, repetară mai mulţi.
— Dar ea este frumoasă ! şi cîte greutăţi ! cîte pie- 

dice ! strigă Cupidon.
— Amorul fără piedice nu are nici un farmec, zise 

Forian.
— Dar cînd sunt prea mari, este un chin de moarte.
— Pentru tine însă pînă acum n-au fost piedicc pe 

care să nu le învingi.
— Dar acum sunt prea mari. Privigherea bărbatului 

ei, bănuielile femeii mele, gelozia unei amante vechi, 
lipsa de parale multe...

— Am auzit însă că bărbatul este nerod, zise Fumu- 
rescu.

— Acesta este adevărat, zise Cupidon.
— Avantagie mare ! zise Forian ; dar te duci ? în

trebă el pe Cupidon, care-şi pusese pălăria în cap şi se 
uita în oglindă, potrivindu-şi barba, cravata şi hainele.

— Mănînc astăzi la Filovinos.
— Mai iată un adorator al sexului frumos, zise Burton.
— Şi al vinului bun, adăugă Forfanteron.
— Amorul şi vinul merg totdeuna împreună, zise Fo

rian zîmbind ; Anacréon a cîntat : Vino, frumuseţe, vino 
cupă plină.
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— Şi multe istorii are Filovinos, zise coconul Iancu ; 
trăieşte foarte bine.

— Dar cum s-a sfîrşit cu Serini ? întrebă Setor.
— Să lăsăm în pace pe Gogor, el e destinat să ofteze, 

zise rîzînd Fumurescu. Deseară este bonificiul frumoasei 
Serini.

— Bine zici, strigară mai mulţi, să cumpărăm buchete.
— Să-i aruncaţi şi din partea mea două, zise Forian.
— Da, da, repetară toţi.
— Ascultaţi dar o scrisoare a mea către Serini, adaugă 

el după un moment de tăcere, îndreptîndu-se către biu- 
rou, şi trăgînd o cutie din care scoase cîteva pagini 
scrise.



învierea. Odă — în Revista română, aprilie 1862, p. 75—80.
Pudra iubitei mele — în Şarivari român, nr. 2, 10 ianuarie 

1865. Nesemnat. După cum se spune în Cicală, nr. 1 şi 3, 
1865, Radu Ioncscu redacta anonim revista respectivă.

La o floare — în Opiniunea naţionale, nr. 1, 16 martie 1865, 
nesemnat. O regăsim fără titlu în finalul romanului La gura
sobei, p. 280—284.

La ea — în Opiniunea naţionale, nr. 5, 30 martie 1865,
nesemnat. O regăsim fără titlu în finalul romanului. La gura
sobei, p. 290—292.

Cugetare — în Opiniunea naţionale, nr. 7, 13 aprilie 1865, 
nesemnat. O regăsim fără titlu în finalul romanului. La gura
sobei, p. 295—297.

2. PROZĂ

a) în volum
Catastihul amorului şi La gura sobei, Biblioteca română, seria 

întîia, volumul întîi, Editoré Thoma I. Stoenescu, Bucureşti, 
Tipografia Stephan Rassidcscu, 1865, 297 p. Romanul, necunoscut 
de istoria noastră literară, este al unui autor anonim. După toate 
indiciile de idealie şi de stil, pare a aparţine lui Radu Ionescu.

b) în periodice
O zi de fericire — în Dîmboviţa, nr. 58, 59, 61, 62, şi 65 

(18, 21, 28 mai, 1 şi 11 iunie) 1860, la rubrica „Foileton“. In 
numerele 59, 21 mai 1860, şi 61, 28 mai 1860, povestirea este 
semnată R. I. în nr. 65 se anunţă „va urma“, dar nu mai apare 
continuarea. Fragmentul este reprodus şi în Indepcndinţa, nr. 2, 4 
şi 7, 29 octombrie, 3 şi 10 noiembrie 1860, fără semnătură.

Patrioţii noi şi liberalii noi. Simptome. Caractere. Aforisme — 
în Dîmboviţa, nr. 94, 24 septembrie 1860, sub semnătura „Quine- 
va“. Este reluat şi în Indepcndinţa, nr. 27, 12 iunie 1861. 
Semnat : „Cine va“, semnătură comună multor foiletoane satiiice 
din jurnalele lui R. Ionescu. Prezintă şi unele pasaje asemănă
toare cu articolul Ce suntem şi ce facem, semnat de Radu Ionescu, 
în Dîmboviţa, nr. 70, 27 iunie 1860.

Ştiu greceşte — în Independinţa, nr. 5, 7 octombrie 1861. 
Nesemnat. Prin stil şi ideaţic trimite la redactorul răspunzător al 
jurnalului.
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Don Juanii din Bucureşti — în jurnalul Independinţa, nr. 75, 
76 şi 77, din 19, 20, 22 decembrie 1861, şi 82, 85-86, 88 şi 
89, din 4, 5, 8, 10, 13, 15, şi 22 ianuarie 1862. Nesemnat. Cerce
tarea literară actuală (Ghiţă Florea, Ştefan Cazimir) atribuie 
acest fragment de roman, împreună cu importanta scrisoare intro
ductivă, lui Radu Ionescu. Scrierea prezintă şi alte numeroase 
asemănări, în afară de cele- semnalate de autorii studiilor res
pective, cu scrierile semnate de Radu Ionescu. Cel mai semnificativ 
în acest sens este pasajul despre tineret din cap. III, identic cu 
cel din prima conferinţă despre Ştefan cel Mare.

Ce se poate naşte intr-o zi de marii din nişte pantaloni îm
brăcaţi pe dos — în Şarivari român, nr. 1, 3 ianuarie 1865. 
Nesemnat. Se atribuie după mărturiile din Cicală, nr. 3, 21 febr. 
1865 : „Trei ţigări fumă Radion pînă scrise Şarivari“ şi din 
Cicală, nr. 1, 11 februarie 1865 ; „Scriitorul acestei foi a stricat 
orzul pe gîşte“.

Metamorfozele — în Şarivari român, nr. 2, 10 ianuarie 1865 
şi nr. 3, 17 ianuarie 1865. Nesemnat.

Obştea comunii Vescleni — în Şarivari român, nr. 7, 14 feb
ruarie 1865. Nesemnat.

Cînd eşti ministru şi cind nu eşti ministru — in Şarivari 
român, nr. 7, 14 februarie 1865. Nesemnat.

Ce mi-a venit în minte sau Pe cel ce mânîncă dulceaţă multă 
îl dor măselele — în Şarivari român, nr. 8, 24 februarie 1865. 
Nesemnat.

O înlîlnire — în Şarivari român, nr. 9, 4 martie 1865 şi în 
nr. 10, 12 martie 1865. Nesemnat.

Trecătorii. Ceea ce este un trecător — în Şarivari român, 
nr. 10, 12 martie 1865. Ncsemnat.

3. ESTETICĂ ŞI CRITICĂ LITERARĂ

a) în volum
Epistolă amicului G. Sion. Apare ca prefaţă la volumul Poc- 

siile vechi şi nouă ale d-lui Dimitrie Bolintincanu. Editate sub 
îngrijirea d. G. Sion. Tipografia bisericească a Sf. Mitropolie 
Bucureşti, 1855, p. I—IV. Reprodusă şi de G. Ivaşcu in Din 
istoria teoriei şi criticii literare româneşti, Bucureşti, 1967, p. 
488-491.

Despre poezie şi frumoasele arte — în Dîmboviţa, nr. 89, 90, 
92, 95 şi 97 din 7, 10, 17, 28 septembrie şi 5 octombrie 1860, la
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