
o SCRISOARE INEDITA A LUI NICOLAIG VOLENTI 
CATHIS VASILE POGOH 

DAN lvfANUCA 

Nici o altă societate literară românească, afară de cenaclul ele la "Viaţa roma- 
nească", nu a cunoscut o atît de intensă activitate epistclicr-ă, precum .Junimoa, Bo- 
gata corespondenţă a jun irnl st i lor umple cîteva tomuri voluminoase elin Studiile şi 
docnmentele literare ale lui 1. E. 'I'orouţiu şi oferă în acelaşi timp istoriei literare 
mereu alte şi alte incdrtc. In cele ce urmează, dăm la lumină o foarte interesantă 
scrisoare trimisă ele Nicolae Volenti colegului său întru Junimea - Vasile Pogor. 

Uitat aproape cu desăvîrşire este azi Nicolae Vo lcnti, deşi numele său nu era 
al unui necunoscut în ultimele dOUCI decenii ale secolului trecut. Născut la Galaţi, 
în 1857, il urmat dreptul la Paris, spre a continua, pare-se, cariera tatălui său. La 
18 ani, tipăreşte la Galat) cel dintîi volum, Cîteva stroţ e ; e. probabil, şi ClIlU] în 
("<1((' pIcacă din ţara. Trimisese însa versuri L, "ConvOl'ibiri literare" încă din lBla, 
dar' fusese primit cu () uimire umilitoare, tipică .Iuriirnl i cînrl se afla în faţa unei 
scrieri lipsite cu totul de ca li tat i. La posta redacţiei din aU,ghlst 187:!, se poate ci ti, 
sub iniţialele .. N.G.V.", un d\spuns descurajant: .. Ce v-an,)i;reşil ?". Cu toate aces- 
tea, Vo lenti nu va purta pi('\ nici lui Iacob Negruzzi. nidi celorlalţi junimişti. desi, 
peste clţiva ani, va polurnlza cu ei. Nu după multă vreme însă de la apariţia acestui 
răspuns. la mat puţin ele un an . .IuÎ Vclr-nt! fi apar în ,,<i">mvot'biri" cîteva pastel uri, 
specie in care va exeel,1 şi carc alcatulest» partea C(',l' mai rezistentii CI volumului 
din 1875. Surprinde. Ia foarte tîn ărul poet, desprinderea de atotputernica inf luerrţă 
a lui Alocsaudr-i şi conceperea unor versuri care, [i.lr-[\ să fie deosebit de inspirate, 
au totuşi cîteva note personale. Cursivit atca strorelor sale e plină ele graţie, gingăşia 
IlU are prea multe urme de afecturo : ,,In valea ce spune cînd noaptea e-n fire, f 
De-o lacruuă scursă in chin de Iubi rc.v O dalbă copilă veni la izvor I Cosiţa să-şi 
spele în cursu-l uşor" (Apusul soarelui). Imaginile nu sînt tocmai noi, dar limbajul 
poetului e curat: "lmbrăcntă e cîmpia în veşmîntul tineretii, I Zugrăvit de primă- 
vară şi cu iarbă şi cu flori, / Lumei soarele trimite ceasul scump al dimineţii, I Ceas 
menit spre deşteptare şi vestit prin mîndre zori" (Duminică dimineaţa la ţară). 

La Volenti impresionează tocmai exprimarea limpede, uşoară, imagistica ce 
trădează o seninătate nccouu-afăcută şi o frustă receptare a calmului cîmpenesc: 
"Fluturi zbor, gonind iubirea printre florile udate, / Ce-şi deschid pieptul lor gingaş 
şi elin zbor i-ademenesc" (PlăceriLe vieţii dmpeneşti). 

Pesemne că nu tocmai pastelurl trimisese Volen ti "Convorbirilor", în 1873, cînd 
fusese refuzat, ci meditaţii. Că junimiştii au avut cuvînt să le Ignoreze o dovedesc 
versurile inserate totuşi ele poet în volumul Citeva straie, în partea a doua. 

Indată ce se 1ntoarce în ţară, probab il rprlu 1877, Volenti intră în magistratură, 
rol indă prin Tutova, Putna şi Brăila. E însă atent la viaţa culturală şi părerile lui 
:'lul diametral opuse celor ale junimiştllor. Spre exemplu, el consideră că adoptarea 
noilor forme de viaţă culturală şi socială după 18,18 ii-a făcut fără convulsii. de,;j 
admite că e posibil să se fj petrecut şi unele mărunte erori. Acum, in 1879, Volenti 
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poartă şi o polemică, cu insigniflantnl junimist Petru Verussi, care îi contrazisesc 
ideile expuse în articolul Arta în progresul nostru. Celelalte două articole pe care 
le va publica tot în ,,1'res3a" reprezintă un atac la adresa modului in care îşi ima- 
gina Volcnti că înţeleg junimisti! hteratiu-a. Sînt citaţi Taine, Eug. Veron i Ch. 
Leveque, se afirma că Homer şi Shakespeare au scris nu dupii principiile unei "este- 
tiei absolute", ci sub înriur iroa "iclc:iIol', a moravurilor, a tendinţolor de care er au 
încungiuraţi", Iar artiştii moderrii, susţine Volenl i, IlU trebuie S{t pornească de la 
scrierile antichităţii, ci de la r ealttăţilc lurnu lor. Pentru că, îşi argumentează Vo- 
Icn ti opinia, "este peste putinţă de 11 admite cil un scriitor, lin artist, S;t se poata 
apara de influenţele psihologice care să întind în jurul său ca aerul pe care îl res- 
piră şi sa producă numai sub impulsul unor principii platonice". 

Opinii ferme, pe care Volenti le-a profesat cu statornicie de-.a lungul anilor, 
desfrisurîudu-Ie cu argumentaţia stringcntă pe care i-o oferea bogata sa culturii. 
Renumit în Iaşii anilor 1890--1900 pentru inteligenţa i obiectivitatea pe care Je 
proba în orice împrejurare, "gingaul Volon ti " -- cum era poreclit la Junimea --- se 
ferea cu îndărătnicie să ia cuvîntul fie în întrunuil e societut ii literare pe care o 
frecventa, fie chiar in Cameră, unde a fost () vreme deputat. Era, susţine Panu, "un 
spirit delicat literar", dominat însă de o excesivă neîncredere în sine şi de timi- 
ditate 1, 

Cu atît mai interesantă. devine scrisoarea pc care o prezentăm mai jos, mar- 
turie rara a gîndurilor lui Volcnti, in p.n-t.irul ar, i a mr-n talităt.ii junimiste, în ge· 
neral. Misiva îşi sporeşte valoarea i prin faptul că de la Volcnti nu au rămas decît. 
puţine scrisori, şi acelea dintr-o perioadil de formare (l877-187D). Ele îi erau trimise 
lui Iacob Negruzzi, pc: care nu-l cunoştea decît. puţin şi cărula, fireşte, i se adresa 
cu o dcterenţă ce împiedica or-ice spontaneitate. 

Datată 27 februarie 1885, scrisoarea de faţă se adresează unui .Vasue". care 
nu poate fi altul decit Vasile Pogor. Citeva argumcn!e vin să susţină. aceastll afir .. 
rnaţio. Astfel. paranteza de după dată cuprinde o expresie tipică. lui Pogor. "Iai, 
Iebruariu în 27. Anul 1885" - precizează Voleriti. Şi apoi continuă: "Totul după 
porcii de creştini", Cuvintele subliniate de Volcnti însuşi fac parte din bagajul de 
invective amicale pe care Pogor le distribuia în Junimea cu largheţe şi pe care 
Volcnti le foloseşte acum pentru a crea ele la bun inceput o atmosferă care să amin- 
tească, pe cit posibil, de "zeflemeaua" junimistă. E greu de presupus că Volcnti ar 
fi folosit o expresie caracteristică lui Pogor în cazul în care s-ar fj adresat altcuiva. 
Apoi, în chiar primul paragraf al scrisorii, Volenti 11 grntulcază pe acela răruiu îi 
trimite scrisoarea CLI următoarele cuvinte: "prea dcsăvîrsl ta 0i noburghcza Măriei 
Tale Autoritate", După cum se ştie, singurul junimist care avea o neştirbită faimrl 
de nonconformist era Vasile Pogor şi cuvintele excerptate mai sus lui i se potri- 
vesc deplin. . 

Intreaga scrisoare IXHlrturiseşte asupra statornicici conVingerilor lui Volenti, 
rămas credincios opiniilor exprimaLe cu un deceniu în urmă, reafirlllate şi acum, cu 
prilejul discutării volumului întii din lucrarea lui Gobineau, Essai SU1" l'inegalii,' 
des races humaines. Aşa cum reiese din scrisoare, acesta îi fusese împrumutat de 
Pogor, Hestituindu-i-l, Volenti 11 însoţeşte ele lunga misivă din care vom reproduce 
fragmentele semnificative. Este necesar să subliniem de la inceput fermitatea ati- 
tudinii, subtilitatea raţionamenteloI', lărgimea de vederi pe care Volenti le demon- 
strează în comentariile sale. El sesizeazft lesne cîLevairpportante fisuri ale con- 
cepţiei lui Gobineau, între care 'ii aceea, gravă, de a nu se conforma totdeauna :fap- 
telor. Intr-o forma glurneaţă, i-o şi comunică lui Pogor, mare amator de pHl'adoxuri 
şi totdeauna gata să li se supună: "E probabil cii atllnei cind, scormonindu·-se fapte 
istorice îndestulătoare pentru a combate pe Gobineau :şi cînd aceste fapte VOI' fi 
concludente în contra arbitrarel(}1' sale concepţiunL d-ia, împreună cu comi/ele Co- 
bineau vei zice: je m'en fiche, tant pis pour les jaits". 

Lui Gobineau i se recunoaşte o "imaginaţiune bogată" şi o "vastă erudjţiune", 
dar i se reproşează faptul că nu a luat în consideraţie "nici o înrîunre externă (gu·- 
vernămînt, instituţii, locurile şi climatul, lux, moravuri, creştinism)". VolE'nti ad- 
mite anumite "inegalităţi etnice", dar nu şi explicarea acestora exclusiv printr-un 
"principiu intern de diferenţiare", 

1 G. Panu, Portre!;e şi tipuri parlamentare, Bucureşti, Lupta, 1893, p, 172·-173. 
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lntemcindu-sc pc argumente pozitivistc 'ii cvclutiouistc, Volenti îl combate pe 
Gohineau prin prisma rezultatelor la care acestea ajunseseră: "Cum? Atunci cind 
tiinţa actuală stabileşte că omul este rezultatul unei cvoluţiuni în ordinea animală, 
cvolutrune în care accidentele lumii externe au cel mai de căpitcnie rol, onor-a biiu; 
domn CobinemlH îndrriznostr- să asăze aşa, ca din senin, că ruscle omincstl să nasc 
cu anumite însuşiri, vecinic permanente, vccinicidenticci fărfl ca lumea din a.far[l 
sti aibă vre o putere apreciabilc'i asupra dctcr-mlriăr ii sau modificării lor !". 

Din această obiecţie Iundamentală Volcnti deduce o alta, care priveşte însuşi 
conceptul de cîvilizaţ-ie, aşa cum Îl înţelege Gobineau, i se arată un adversar decis 
al pasolsmului gînditorului francez, Volcntl nu ndmlte cu niciun preţ că trăinicia 
unui "agregat social" depinde de puritatea lui etnică si, pentru il demonstra şubreze- 
nia pozitiei lui Cobirieau, întreprinde un lung excurs în istoria popoarelor indian 
',;i chinez. 

Fără prea mulţi sorţi de reuşil.{t însă, Volenti Intenttonează să argumenteze col 
nu puritatea etnic;! estr- aceea CU!'(' il contribuit la indelungata viaţă a socletătu 
indiene, ci modul de organizare pe caste, cu alte cu vinte v-> Iorrnele de viaţă socială. 
Acelaşi lucru i se parc lui Volcnti Cel l-a constatat şi în împărătlu chineză, despre 
care are însa o imagine cam i d il lrii, proprie multor europeni la s îîr-situl secolului 
trecut. 

Oricum, din întreaga argumentaţie a lui Volenti reiese cu limpezimc impor- 
tanţa acordată de el vieţii sociale a unui popor. El nu se opreşte Îns{l aici, ci intro- 
duce în discuţie noţiunea de progres, căreia Gobinrau i-a acordat un alt sens sau, 
mai bine zis, nu CI pus-o în valoare. Fată de apologia pietrificărij sociale, la care nu 
o dată Gobi neau recurge, Volenli af'Irrnă necesltatca miscât-i i sociale. a ncccnteni- 
telor transformări, absolut necesare în desfăsurarca unei victt sociale sănătoase i 
fructuoase. Căci pe Volcnti nu-l interesează, precum pe contele francez, păstrarea 
privilegftlor unei anumite clase .- in decădere acum în toată Europa - ci gradul 
de utilitate pentru întreaga societate: .. Eu ştiu una şi bună. Progresul stii în mişcare 
si mişcarea este viaţă L ... 1. Ce-mipasi\ mie col elin amestecul meu ca norod roman 
cu gali. cu greci, cu iber}, cu pclasgt. cu vandali, ostrogoti, arabi, vizi goti. f'rtnci, 
al ani , avari, germani etc. etc ... şi tot neamul lor, poate să-mi schimb forma meu 
externe! politice!, poate să-mi schimb şi numele, dac[\ din acest talmiş-ba!miş iesă un 
agregat soCial vioi. diştept. harnic, plin de vlagă, care sLrărnutfl munţii din loc în 
loc, .Împreunează m[I1'ile, mrlsoa'[l C11 compasul distanţa stelwlor, şti( toate, robeşte 
natura vrăjmaşii, îngenunchincl-o la picioarele sale? Ce-ţi' pasă cine sunt, dacă 
s1.1nL 7';' : 

Expresie ti pic junill1ishî a respectului pentru om şri pent.ru muncă, rindurile 
lui Volenti sînt o dovadă în plus a emulaţiei spiritualc ce a domnit în rîndurile 
Junimii. 

+ 

Iaşi, februariu în 27. Anul 1885 
(Totul după porcii de creştini) 

Iubite C. C. Vasile, 

"Aveţi puţintică răbdare ... " 

Vi'i trimet volumul 1 din onorabilul Gobineall, comite. Fiind însă că această 
operă mi s-a împrumutat. spre cetire de cătră prea desăvîrşita şi neburgheza Măriei 
Tale Autoritate, să-mi permiteţi mie, burghezul sau, mai hine, pastmrnagiul (stil 
Caragiali) de cetitor să-ţi comunic impresiile ee am cules din citania pomenitei opere. 

Nu ştiu unde am cetit o povestire anecdotică, în care să spunpa că. un autor 
.faimos, croind o teorie năst.ruşnică prin îndrăzneala şi noutatea ei, cînd i se opuse 
în contra acelei teorii desminţirea formală pe cat-e-i dedeau faptele, el r[\spunse cu 
aCl,a siguranţă care, în general, caracterizează pe panteişti (sic!): "tant pis pour 
les faits". 

E probabil că atunci cînd, seormonindu-se fapte istorice îndestulătoare pentru 
il combate pe Gobineau şi .cînd acele fapte vor fi concludente in contra arbitrare- 
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lor sale concep tiunt, d-ta, Împreună cu comiicle Gobineau vei zice: "je m'en Jiche, 
tant pis pOIlr les [aits". 

De aceea, nu voi cerceta lucrul din acest punct de videre. mai întîi pentru ca 
să nu mă apostrofezi cu acel inexorabil ,.tant pis" şi apoi pentru .că în materie ele 
teorii generale eu unul cred că, fiind dat calabalîcul atît de numeros i variat a 
faptelor sau fenomenelor ominesti , Sţl poate iscodi orice cxp licare, orice filozofie 
il vieţii istorice a noroadelor. se pot da, îritr-un cuvînt, atitc i atîte soluţiunl teo- 
retice, încît să albă pentru elei aparenţa adi vărului tiinţific şi spr-ijinul faptelor 
elin cartea vietii. 

Şi deci sub arest din urmă raport considerată opera lui Gobiricau, desigur ca 
ea este o mălastră lucrare, produs a unei tmagrnatiuni bogate şi a unei vaste E'rU- 
dlţ iuni. 

Că se par a exista inegalităţi r ... ] nu se încape îndoială; dar întrucît aceste 
deosebiri se pot atribui exclusiv unui principiu intern de dlfcrcntlaro, fără a SI' 
ţine sarnă de nici o îm-îurirc externă (guvel'Jlimînt, instituţii, locurile şi climatul, 
lux, moravurl, creştinism), iată ceea ce nu .mi se dovideşte îridcajuns ! ? Cum? 
Atunci cînd şti in ta actuală sii încearcă il stabili, i in oarecare măsură stabileşte, ca 
omul este rezultatul unei evo1uţiuni în ordinea animală, ovolutiune în care acci- 
dentele lumii externe au cel mai de capi ten ic rol, onorabilul domn Gobineau. în- 
drăzneşte să aşăzo asa, ca din senin, dl rasele omincsti să nasc cu anumite însuşiri, 
vecinic permanente, vcrin lc identice si Nircl ca lumea elin afară să aibă vre o putere 
apreciab ilă asupra dcterrnuiăru sau modificârii lor! 

Una la mînă. Mai departe. 
D··sa ma! susţ ine că d.vilizaf;iunea este rezultanta acţiunii mai mari pe care 

o produc acele două tendinţi psihologice r ... ], tendinţa utilitară (rasa galbenă) şi 
tendinţa contemplativă (rasa neagră), principiul barbat şi principiul femee; iar aşa 
fiind înţelesul vorbei "civilizaţiune", constată că popoarele din cea mai îndepărtată 
antichitate erau mult mai civilizate decît cele moderne. 

Ba zeu ! ? Oare aşa să fie? ! Gîndesc că o asemene colosală paruscovcnie nici 
nu Illerită discuţie, Apoi de unde scoate că rasa alb(1 se caracterizează prin instinc- 
tul sociabtli lăţli, prin nevoia ele a trăi in societate constituită, rasa galbenă. are în 
sine principiul utilitar, rasa neagril pe acel contemplativ-filozofic. iar din 'amestecul 
rasei negre cu cea albănu ieşit pornirile estetice, nevoile şi creatiuutle artei? Teo- 
ria este curioasă. Interesantă. însă numai atit. 

In fine, cînd vom considera chiar teoria, pivotul pc rare onorabilul comite şi-au 
nsazat toată clădirea, atunci peste noua surprmderi vom da. 

Căutînd onorabilul să ne înveţe unde este secretul trăiniclcj naţiunilor, ne 
spune că cu cît un agregat social este mai pur, cu atît va fi mai dt/.I'; cu cit va avea 
leat mai lung, cu atit mai neamesticat V.'l fi. Ne aduce ca pilcl[i pe 'indieni şi pe chi- 
nezi, a căror viaţă. istorică este foarle mare faFi cu oricare din existenţele cele mai 
dăi.nuitoare a moclernilor (prin moderni înţclegindll-se de la Christ fncoacp). Aceste 
două popoare sunt astăzi tot accea ee erau sute ele ani în urmă, deci în netransj0'7'- 
mare stâ deslegarea ce.tiunei de viaţ(l: a lor (pag. 501). 

lan să răfuim această id. 
Deocamdată insemnăm, chiar din capul locului, că curăţenia de rasă a acestor 

două popoare nu este tocmai tea mia dovedită, La indieni şi la chinezi amestec 
există, şi incă mult, după chiar ,ţtimabiluI autor (vezi pag. 369 seqq. şi 462 seqq.). 

Dar aclmiţînd chiar lucrul a.şa cum să pretinde, si'i videm, nu cumva adivărul 
este ascuns sub alte caUZe, 

La indieni, tot sistemul dE!alcătuil'e socială aşa rum a fost imaginat şi reali, 
zat atît de Purohitas, cît şi de Brahmani, SUl infipt pe fiinţa castel0r. Aceste din 
urmă ştim că erau nişte pături independente unele de altele, dacă nu vrăjmaşe. Brah- 
111anii păstrau sccretul ştiinţei şi a culturii indiene, elar numai ei, ei singuri, POV;1" 
ţuiau pe regi şi să aflau puşi chiar deasupra lor, ei conduceau, într-un cuvînt, toate 
t!'ebile, de la ei pornea impulsul şi puterea. Sub această C<l.stă veneau celelalte stra- 
turi, reprezentate prin ostaşi, neguţitori, agl'icu]tori, meseriaşi, CaI'C mai formau încă 
alte două casie, însă aceste elin urmă erau mărginite într-un. cerc restrins de adi·· 
vitate, nu era învoit nimeni să se dedea la alte indeletniciri decît acele fatalminte 
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distribuite elementului în care să născuseră, fără ca vreodinioară să să poată ames- 
teca pdn căsătorie între ele sau cu brahmanii, fără ca să poată a le fi cu putinţă a 
cunoaşte ceva din ale tiinţei monopolizate exclusiv de brahmani. Iar pe treptele 
cele mai de jos, mulţimea informă, fel de fel de oameni ca rasă, o stare de robie 
grosolană, supuxi la muncile cele mai groaznlce, despreţuitl, rnlzerablli ca vai de 
dînşii l. .. ]. 

Apoi, dacă este astfel, să aVem puţinticti răbtiare şi să ne întrebăm: longevi- 
tatea lud iană nu provine oare din cauza forrnci de înjghebare socială? Da, respun- 
dem noi, în contra comitelui Gobineau; o astfel de soţietaie, cu aşa prinţipuri (C8- 
r-agiali) nu poate decît să trăiască. O societate care nu să miscă. care s-a osîndit 
singură la imobilitate în inst! tuţiile sale, care nu permite a se da naştere acelui 
curent care să cheamă schimbare de idei, poate să fiinţeze multă vreme. Deci această 
cristalizare nu provine din curăţenia elementului etnic, căci tocmai castele par a 
oonrespunde deosebite elemente etnice, ci din permanenta împietrită a aceloraşi in- 
stituţiuni. 

Dar faptul este şi mai caracteristic în cer-eseul imperiu, Acolo vidern că de la 
familia izolată, luată ca parte individuală în stat, şi pînă la chiar întocmirea poli- 
tică a statului, totul să razămă pe ideea patriarhală. Tatăl, stăpînul familiei, regele, 
fiul soarelui [ ... ]. De acolo în Sus plecînd, ne Întîlnim cu acel inexplicabil labirint 
administrativ, din care se compune organismul, formele de stat a societăţii. Nenu- 
mărate şi iar nenumărate funcţii, o diviziune de lucru administrativ nemaipome- 
nită, vastul rnandar lnat ('LI scările sale ierarhice. Acum. pentru că onorabilul Py-long- 
Cio, cunoscutul nostru prietin, spre a lua un exemplu, să-şi schimbe burnbii de la 
haina sa, din galbeni in fiştichii, presupunem adică să treacă de la o funcţie la alta 
(cu care prilej Î'ji schimbă şi uniforma), omul rl:ostru trebuie numaidecît să 'facă 
un examen inaintea unei comlsluni de mandarini superiori. Ei bine, Py-Iong-Cio, 
pentru a-şi pregăti ştiinţa, este de rigoare să înveţe un număr anumit de lucruri, 
care sunt aşezate în cărţi anume scrise. Dar nu-i este permis, doamne fereşte, să 
ştie mai mult, nici să indrăznească cumva să vie la examen cu vre o idee nouă, căci 
atunci este tratat ca un răzvrăti tor periculos societăţii, exclus de la examen, pedep- 
sit, iar dacă continuie în susţinerea fatalelor sale inovări, poate să fie chiar osîndit 
la moarte pentru înaltă trădare (vezi Gobineau, relativ la chinezi). 

Acest fapt ne arată ci'l aceea ce interesează în China pe .acet care-i condu.c ur- 
NUde (stil oficial românesc) este menţinerea unuia şi aceluiasi siatu-quo în ideile 
generale a naţiunii, respectarea fanatică a unei singure sttirf;! de lucru ţJl, toate; cu 
alte cuvinte, a accloraşl i numai aceloraşi instituţiuni. " 

Vra să zică, în rezumat avem: () mu.lţime [ ... ], iar pe de aiia, un vast orga- 
nism adminisiratitl astfel închilmit, incit iuncţionecză automatic de mii de ani, fără 
posibilitate de reformă, fie în ce Sens. ! 

Apoi să rcpctim si-ai«! întrebarea, dar mai întîi sti avem p1Lţintică nlbdare ... 
Longevitatea chineză nu provine oare din cauza formelor statului, neîncetat ace- 
leaşi, neîncetat permanente? Nu mai Încape vorbă că aici stă cestiunea, iar nu .în 
puritatea rasei, care, mai la urma urmelor, nu-l pură nici la chinezi, după chiar 
amabiluI Gobincau (amestec alb). 

Dar, în fine ! ... Să i le admitem toate cîte le boscorodeste în al său hop dom- 
nul comite! Hai să-i facem acest hatîr, mai cu deosebire efI nu este în viaţă, fiind 
de mult trecut cătră Domnul. Şi să zicem: da, C\l adivărat, mu,i.u. Gobineau are 
dreptate. $i spune bine cîte le spune. 

Şi dacă aşa este, apoi nouă ni se pare că a trăi mult r ... ], mare lucru după 
autorele nostru, Însămnează a trtii mortăciunc. Căci, te rog eu pe matale, C. C. Vasile, 
să-mi spui dacă o naţiune ajunsă în starea de pietrificare r ... ] nu să cheamă o na- 
tiune rtiposată. De mii de ani stai pe loc, te intinzi la soare şi-ţi tot priveşti vîrful 
bUrieului, şi aceasta să cheamă longevitate? Foarte mulţămim c1umitale. Nu-mi tre- 
buie aşa traj. Eu ştiu una şi bună: progresul stă în mişcare şi mişcarea este viaţă, 
cZ'u]Jă cum a spus nemttritol'uI Gambeta (vezi Caraglali). Ce-mi pasă mic că din 
amestecul meu ca norod roman, eLI gali, cu greci, cu iberi, cu pelasgi, cu vandali, 
ostrogoţi, arabi, -v1zigoţi, frînei, alanI, avari, germani etc, etc. şi tot neamul lor, 



(l 

poate să-mi schimb forma mea ea:tern(l politiccJ, poate să-mi schimb şi l1 urnele, dacii 
dinqcest ta!miş-balmiş icsă un agregat social vioi, diştept, harnic, plin de vlagă, 
care strămută munţii din loc în loc, împrcuncază mările, măsoară cu compasul dis-o 
tanta stelelor, ştie toate, robeşte natura vrăjmaşă, îngeriunchind-o Ia picioarelo 
sale? Ce-ţi pasii cine sunt, dacă sunt? Ce-ţi pasă elim mă cheamă, dacă dovidesc 
că-s distept ? 

Şi cu aceste rînduri, inchei, door-amdatu. iubite ce. Vasile, lscăl ind CII pro- 
pria munu 

N. Volenl1 

(Arhivele Statului Insi, Fond Documente, pachet 357, nr. 3) 


