o SCRISOAREINEDITA A LUI NICOLAIGVOLENTI
CATHISVASILE POGOH
DANlvfANUCA
Nicio altă societateliterară românească,afară de cenaclulelela "Viaţaromanească",nu a cunoscuto atît de intensăactivitateepistclicr-ă,
precum.Junimoa,Bogata corespondenţă
a junirnlstilor umplecîtevatomuri voluminoaseelinStudiileşi
docnmenteleliterare ale lui 1. E. 'I'orouţiuşi oferă în acelaşitimp istorieiliterare
mereualte şi alte incdrtc.In cele ce urmează,dăm la luminăo foarte interesantă
scrisoaretrimisă ele NicolaeVolenticoleguluisău întru Junimea- VasilePogor.
Uitat aproapecu desăvîrşireeste azi NicolaeVolcnti, deşi numelesău nu era
al unui necunoscutîn ultimeledOUCI
deceniiale secoluluitrecut. Născutla Galaţi,
în 1857,il urmat dreptul la Paris, spre a continua,pare-se,cariera tatălui său. La
18 ani, tipăreştela Galat)cel dintîi volum, Cîtevastroţe ; e. probabil, şi ClIlU]
în
("<1(('
pIcacădin ţara. Trimiseseînsa versuri L, "ConvOl'ibiri
literare" încă din lBla,
dar' fuseseprimit cu () uimire umilitoare,tipică .Iuriirnl
i cînrl se afla în faţa unei
scrierilipsite cu totul de calitati. La posta redacţieidin aU,ghlst
187:!,se poate citi,
sub iniţialele..N.G.V.",un d\spunsdescurajant:..Ce v-an,)i;reşil?". Cu toate acestea, Volenti nu va purta pi('\ nici lui IacobNegruzzi.nidi celorlalţijunimişti.desi,
pesteclţivaani, va polurnlzacu ei. Nu după multă vremeînsă de la apariţiaacestui
răspuns.la mat puţin eleun an. .IuÎVclr-nt!fi apar în ,,<i">mvot'biri"
cîteva pasteluri,
speciein care va exeel,1şi carc alcatulest»partea C(',l'mai rezistentiiCIvolumului
din 1875.Surprinde.Ia foarte tînărul poet, desprindereade atotputernicainfluerrţă
a lui Alocsaudr-i
şi concepereaunor versuri care, [i.lr-[\
să fie deosebitde inspirate,
au totuşicîtevanote personale.Cursivitatca strorelorsale e plină elegraţie,gingăşia
IlUare prea multe urme de afecturo: ,,In valea ce spune cînd noapteae-n fire,f
De-olacruuă scursăin chin de Iubirc.v O dalbă copilăveni la izvorI Cosiţasă-şi
speleîn cursu-luşor"(Apusulsoarelui).Imaginilenu sînt tocmainoi, dar limbajul
poetuluie curat: "lmbrăcntăe cîmpiaîn veşmîntultineretii,I Zugrăvitde primăvară şi cu iarbă şi cu flori,/ Lumeisoareletrimite ceasulscumpal dimineţii,I Ceas
menit spre deşteptareşi vestit prin mîndrezori"(Duminicădimineaţala ţară).
La Volentiimpresioneazătocmai exprimarealimpede,uşoară, imagisticace
trădează o seninătatenccouu-afăcută
şi o frustă receptarea calmuluicîmpenesc:
"Fluturizbor,gonindiubireaprintre florileudate,/ Ce-şideschidpieptullor gingaş
şi elinzbori-ademenesc"
(PlăceriLe
vieţiidmpeneşti).
Pesemnecă nu tocmaipastelurltrimiseseVolenti "Convorbirilor",
în 1873,cînd
fuseserefuzat,ci meditaţii.Că junimiştiiau avut cuvîntsă le Ignorezeo dovedesc
versurileinseratetotuşielepoet în volumulCitevastraie, în partea a doua.
Indată ce se 1ntoarceîn ţară, probabil rprlu1877,Volentiintră în magistratură,
rolindă prin Tutova,Putna şi Brăila.E însă atent la viaţa culturalăşi părerilelui
:'lul diametralopusecelorale junimiştllor.Spre exemplu,el considerăcă adoptarea
noilorforme de viaţă culturalăşi socialădupă 18,18ii-a făcut fără convulsii.de,;j
admitecă e posibilsă se fj petrecutşi unelemărunteerori. Acum,in 1879,Volenti
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poartă şi o polemică,cu insigniflantnljunimistPetru Verussi,care îi contrazisesc
ideile expuseîn articolulArta în progresulnostru.Celelaltedouă articolepe care
le va publicatot în ,,1'res3a"reprezintăun atac la adresa moduluiin care îşi imagina Volcntică înţeleg junimisti!hteratiu-a.Sînt citaţi Taine, Eug. Veron i Ch.
Leveque,se afirmacă Homerşi Shakespeareau scrisnu dupiiprincipiileunei "estetiei absolute",ci sub înriuriroa "iclc:iIol',
a moravurilor,a tendinţolorde care erau
încungiuraţi",Iar artiştii moderrii,susţineVolenli, IlUtrebuie S{tporneascăde la
scrierileantichităţii,ci de la realttăţilclurnu lor. Pentru că, îşi argumenteazăVoIcnti opinia,"este peste putinţă de 11admitecil un scriitor,lin artist, S;tse poata
apara de influenţelepsihologicecare să întind în jurul său ca aerul pe care îl respiră şi sa producănumaisub impulsulunorprincipiiplatonice".
Opiniiferme,pe care Volentile-a profesatcu statorniciede-.alungul anilor,
desfrisurîudu-Ie
cu argumentaţiastringcntăpe care i-o oferea bogata sa culturii.
Renumitîn Iaşii anilor 1890--1900
pentru inteligenţai obiectivitateape care Je
probaîn oriceîmprejurare,"gingaul Volonti" -- cum era poreclitla Junimea--- se
ferea cu îndărătniciesă ia cuvîntulfie în întrunuile societut
ii literare pe care o
frecventa,fie chiar in Cameră,unde a fost () vremedeputat.Era, susţinePanu, "un
spirit delicat literar", dominatînsă de o excesivăneîncredereîn sine şi de timiditate1,
Cu atît mai interesantă.devinescrisoareapc care o prezentămmai jos, marturie rara a gîndurilorlui Volcnti,in p.n-t.irul
ar, i a mr-ntalităt.iijunimiste,în ge·
neral.Misivaîşi sporeştevaloareai prin faptul că de la Volcntinu au rămas decît.
puţinescrisori,şi aceleadintr-operioadilde formare(l877-187D).
Ele îi erau trimise
lui IacobNegruzzi,pc:care nu-l cunoşteadecît.puţin şi cărula,fireşte,i se adresa
cu o dcterenţăce împiedicaor-icespontaneitate.
Datată 27 februarie 1885,scrisoareade faţă se adreseazăunui .Vasue".care
nu poate fi altul decit VasilePogor.Citevaargumcn!evin să susţină.aceastllafir..
rnaţio.Astfel.parantezade după dată cuprindeo expresietipică.lui Pogor."Iai,
Iebruariuîn 27. Anul 1885"- precizeazăVoleriti.Şi apoi continuă: "Totul după
porcii de creştini",Cuvintelesubliniatede Volcntiînsuşifac parte din bagajul de
invectiveamicalepe care Pogor le distribuiaîn Junimea cu largheţe şi pe care
Volcntile foloseşteacumpentru a crea elela bun inceputo atmosferăcare să amintească,pe cit posibil,de "zeflemeaua"
junimistă.E greu de presupuscă Volcntiar
fi folosito expresiecaracteristicălui Pogorîn cazulîn care s-ar fj adresataltcuiva.
Apoi,în chiar primul paragrafal scrisorii,Volenti11grntulcazăpe acela răruiu îi
trimite scrisoareaCLIurmătoarelecuvinte: "prea dcsăvîrsl
ta 0i noburghczaMăriei
Tale Autoritate",Dupăcum se ştie, singuruljunimistcare avea o neştirbităfaimrl
de nonconformistera VasilePogorşi cuvinteleexcerptatemai sus lui i se potrivescdeplin.
.
Intreaga scrisoareIXHlrturiseşte
asupra statorniciciconVingerilor
lui Volenti,
rămascredinciosopiniilorexprimaLecu un deceniuîn urmă,reafirlllateşi acum,cu
prilejul discutăriivolumuluiîntii din lucrarea lui Gobineau,Essai SU1"
l'inegalii,'
des races humaines.Aşa cum reiese din scrisoare,acesta îi fuseseîmprumutatde
Pogor,Hestituindu-i-l,
Volenti11însoţeşteelelunga misivădin care vom reproduce
fragmentelesemnificative.Este necesarsă subliniemde la inceputfermitateaatitudinii,subtilitatearaţionamenteloI',
lărgimeade vederi pe care Volentile demonstrează în comentariilesale. El sesizeazftlesne cîLevairpportantefisuri ale concepţieilui Gobineau,între care 'ii aceea,gravă,de a nu se conformatotdeauna:faptelor.Intr-o forma glurneaţă,i-o şi comunicălui Pogor,mare amatorde pHl'adoxuri
şi totdeaunagata să li se supună: "E probabilcii atllneicind,scormonindu·-se
fapte
istoriceîndestulătoarepentru a combatepe Gobineau:şi cînd aceste fapte VOI'fi
concludenteîn contra arbitrarel(}1'
sale concepţiunL
d-ia, împreunăcu comi/eleCobineauveizice: je m'enfiche,tant pis pourlesjaits".
Lui Gobineaui se recunoaşteo "imaginaţiunebogată"şi o "vastă erudjţiune",
dar i se reproşeazăfaptul că nu a luat în consideraţie"nicio înrîunre externă (gu·vernămînt,instituţii,locurileşi climatul,lux, moravuri,creştinism)".VolE'ntiadmite anumite "inegalităţietnice",dar nu şi explicareaacestoraexclusivprintr-un
"principiuinternde diferenţiare",
1 G. Panu, Portre!;eşi tipuri parlamentare,Bucureşti,Lupta, 1893,p, 172·-173.
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lntemcindu-scpc argumentepozitivistc'ii cvclutiouistc,Volentiîl combatepe
Gohineauprin prisma rezultatelorla care acesteaajunseseră:"Cum? Atuncicind
tiinţa actualăstabileştecă omuleste rezultatulunei cvoluţiuniîn ordineaanimală,
cvolutruneîn care accidentelelumii externeau cel mai de căpitcnierol, onor-a
biiu;
domnCobinemlH
îndrriznostrsă asăzeaşa, ca din senin,că ruscleomincstlsă nasc
cu anumiteînsuşiri,vecinicpermanente,vccinicidenticci fărflca lumeadin a.far[l
sti aibă vre o putere apreciabilc'i
asupra dctcr-mlriăr
ii sau modificăriilor !".
Din aceastăobiecţieIundamentalăVolcntideduceo alta, care priveşteînsuşi
conceptulde cîvilizaţ-ie,
aşa cum Îl înţelegeGobineau,i se arată un adversardecis
al pasolsmuluigînditoruluifrancez,Volcntlnu ndmltecu niciun preţ că trăinicia
unui "agregatsocial"depindede puritatealui etnicăsi, pentru il demonstraşubrezenia pozitieilui Cobirieau,întreprindeun lung excurs în istoria popoarelorindian
',;ichinez.
Fără prea mulţi sorţi de reuşil.{t
însă, VolentiIntenttoneazăsă argumentezecol
nu puritatea etnic;!estr-aceea CU!'('
il contribuitla indelungataviaţă a socletătu
indiene,ci modulde organizarepe caste,cu alte cuvintev->Iorrnelede viaţă socială.
Acelaşilucru i se parc lui VolcntiCell-a constatatşi în împărătluchineză,despre
care are însa o imaginecam idillrii, proprie multor europenila sîîr-situlsecolului
trecut.
Oricum,din întreaga argumentaţiea lui Volentireiese cu limpezimcimportanţa acordatăde el vieţiisocialea unui popor.El nu se opreşteÎns{laici, ci introduce în discuţienoţiuneade progres,căreia Gobinraui-a acordatun alt sens sau,
mai binezis, nu CIpus-oîn valoare.Fată de apologiapietrificărijsociale,la care nu
o dată Gobineau recurge,Volenliaf'Irrnănecesltatcamiscât-i
i sociale.a ncccntenitelor transformări,absolutnecesareîn desfăsurarcaunei victt socialesănătoasei
fructuoase.Căci pe Volcntinu-l interesează,precumpe contelefrancez,păstrarea
privilegftlorunei anumiteclase.- in decădereacum în toată Europa- ci gradul
de utilitatepentruîntreagasocietate:..Eu ştiu una şi bună.Progresulstii în mişcare
si mişcareaeste viaţă L... 1.Ce-mipasi\mie colelinamesteculmeu ca norodroman
cu gali. cu greci, cu iber},cu pclasgt.cu vandali,ostrogoti,arabi, vizigoti. f'rtnci,
alani, avari, germanietc. etc... şi tot neamul lor, poate să-mi schimbforma meu
externe!politice!,
poatesă-mischimbşi numele,dac[\din acesttalmiş-ba!mişiesă un
agregatsoCialvioi. diştept.harnic,plin de vlagă,care sLrărnutfl
munţii din loc în
loc, .Împreunează
m[I1'ile,
mrlsoa'[lC11
compasuldistanţa stelwlor,şti( toate, robeşte
natura vrăjmaşii,îngenunchincl-o
la picioarelesale? Ce-ţi'pasă cine sunt, dacă
s1.1nL
7';'
:
Expresietipic junill1ishîa respectuluipentru om şripent.rumuncă,rindurile
lui Volentisînt o dovadăîn plus a emulaţieispiritualcce a domnit în rîndurile
Junimii.
+
Iaşi,februariuîn 27.Anul1885
(Totuldupăporciide creştini)
IubiteC. C. Vasile,
"Aveţipuţinticărăbdare... "
Vi'itrimet volumul1 din onorabilulGobineall,comite.Fiind însă că această
operămi s-a împrumutat.spre cetire de cătră prea desăvîrşitaşi neburghezaMăriei
Tale Autoritate,să-mi permiteţimie, burghezulsau, mai hine, pastmrnagiul(stil
Caragiali)de cetitorsă-ţi comunicimpresiileee am culesdin citaniapomeniteiopere.
Nu ştiu unde am cetit o povestireanecdotică,în care să spunpacă.un autor
.faimos,croindo teorie năst.ruşnicăprin îndrăznealaşi noutateaei, cînd i se opuse
în contra aceleiteorii desminţireaformalăpe cat-e-idedeaufaptele,el r[\spunsecu
aCl,asiguranţăcare, în general,caracterizeazăpe panteişti (sic!): "tant pis pour
les faits".
E probabilcă atunci cînd, seormonindu-se
fapte istoriceîndestulătoarepentru
il combatepe Gobineauşi .cîndacele fapte vor fi concludentein contra arbitrare-
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lor sale concep
tiunt, d-ta, Împreunăcu comiicleGobineauvei zice: "je m'en Jiche,
tant pis pOIlrles [aits".
De aceea,nu voi cercetalucrul din acest punct de videre.mai întîi pentru ca
să nu mă apostrofezicu acel inexorabil,.tant pis" şi apoi pentru .căîn materieele
teorii generaleeu unul cred că, fiind dat calabalîculatît de numerosi variat a
faptelor sau fenomenelorominesti
, Sţlpoate iscodi orice cxplicare, orice filozofie
il vieţii istoricea noroadelor.se pot da, îritr-uncuvînt,atitc i atîte soluţiunlteoretice,încît să albă pentru elei aparenţaadivăruluitiinţific şi spr-ijinulfaptelor
elincarteavietii.
Şi deci sub arest din urmă raport consideratăoperalui Gobiricau,desigurca
ea este o mălastrălucrare,produsa unei tmagrnatiunibogateşi a unei vaste E'rUdlţiuni.
Că se par a exista inegalităţir... ] nu se încapeîndoială; dar întrucît aceste
deosebirise pot atribui exclusivunui principiuintern de dlfcrcntlaro,fără a SI'
ţine sarnă de nici o îm-îurircexternă (guvel'Jlimînt,
instituţii,locurileşi climatul,
lux, moravurl,creştinism),iată ceea ce nu .mi se dovideşteîridcajuns! ? Cum?
Atuncicînd ştiinta actualăsii încearcăil stabili,i in oarecaremăsurăstabileşte,ca
omul este rezultatul unei evo1uţiuniîn ordineaanimală,ovolutiuneîn care accidentelelumii externe au cel mai de capitenic rol, onorabiluldomn Gobineau.îndrăzneştesă aşăzoasa, ca din senin,dl rasele omincstisă nasc cu anumiteînsuşiri,
vecinicpermanente,vcrinlc identicesi Nirclca lumeaelinafară să aibă vre o putere
apreciabilă asupradcterrnuiărusau modificâriilor!
Unala mînă.Maideparte.
D··sama! susţine că d.vilizaf;iunea
este rezultantaacţiunii mai mari pe care
o producacele două tendinţi psihologicer... ], tendinţa utilitară (rasa galbenă)şi
tendinţacontemplativă(rasa neagră),principiulbarbat şi principiulfemee; iar aşa
fiind înţelesulvorbei "civilizaţiune",
constatăcă popoareledin cea mai îndepărtată
antichitateerau mult mai civilizatedecîtcelemoderne.
Ba zeu! ? Oare aşa să fie? ! Gîndesccă o asemenecolosalăparuscovcnienici
nu Illeritădiscuţie,Apoide unde scoatecă rasa alb(1se caracterizeazăprin instinctul sociabtli
lăţli, prin nevoiaelea trăi in societateconstituită,rasa galbenă.are în
sine principiulutilitar,rasa neagrilpe acel contemplativ-filozofic.
iar din 'amestecul
rasei negrecu cea albănu ieşit pornirileestetice,nevoileşi creatiuutleartei? Teoria estecurioasă.Interesantă.însă numaiatit.
In fine,cînd vomconsiderachiarteoria,pivotulpc rare onorabilulcomiteşi-au
nsazattoată clădirea,atuncipestenouasurprmderivomda.
Căutînd onorabilulsă ne înveţe unde este secretul trăiniclcj naţiunilor,ne
spunecă cu cît un agregatsocialeste mai pur, cu atît va fi mai dt/.I';cu cit va avea
leat mai lung,cu atit mai neamesticatV.'lfi. Ne aduceca pilcl[ipe 'indienişi pe chinezi,a cărorviaţă.istoricăeste foarle mare faFi cu oricaredin existenţelecele mai
dăi.nuitoarea moclernilor(prin moderniînţclegindll-se
de la Christ fncoacp).Aceste
douăpopoaresunt astăzitot acceaee erau sute eleani în urmă, deci în netransj0'7'marestâ deslegareace.tiuneide viaţ(l:a lor (pag.501).
lan să răfuimaceastăid.
Deocamdatăinsemnăm,chiar din capul locului,că curăţeniade rasă a acestor
două popoarenu este tocmaitea mia dovedită,La indieni şi la chineziamestec
există,şi incă mult, după chiar ,ţtimabiluIautor (vezipag. 369seqq. şi 462seqq.).
Dar aclmiţîndchiar lucrul a.şacum să pretinde,si'ividem,nu cumvaadivărul
este ascunssub alte caUZe,
La indieni,tot sistemuldE!alcătuil'esocialăaşa rum a fost imaginatşi reali,
zat atît de Purohitas,cît şi de Brahmani,SUlinfipt pe fiinţa castel0r.Acestedin
urmăştimcă erau niştepături independenteunelede altele,dacănu vrăjmaşe.Brah111anii
păstrau sccretulştiinţei şi a culturiiindiene,elarnumai ei, ei singuri,POV;1"
ţuiau pe regi şi să aflau puşi chiar deasupralor, ei conduceau,într-un cuvînt,toate
t!'ebile,de la ei porneaimpulsulşi puterea.Sub aceastăC<l.stă
veneaucelelaltestraturi, reprezentateprin ostaşi,neguţitori,agl'icu]tori,
meseriaşi,CaI'C
mai formauîncă
alte două casie,însă aceste elinurmă erau mărginiteîntr-un.cerc restrins de adi··
vitate, nu era învoit nimenisă se dedeala alte indeletniciridecît acelefatalminte

o SCRISOARlL
INEDI'!'A
A r.urNICOLAE
vOLENrr

119

distribuiteelementuluiîn care să născuseră,fără ca vreodinioarăsă să poată amesteca pdn căsătorieîntre ele sau cu brahmanii,fără ca să poată a le fi cu putinţă a
cunoaşteceva din ale tiinţei monopolizateexclusivde brahmani.Iar pe treptele
cele mai de jos, mulţimeainformă,fel de fel de oamenica rasă, o stare de robie
grosolană,supuxila muncilecele mai groaznlce,despreţuitl,rnlzerabllica vai de
dînşiil. .. ].
Apoi,dacă este astfel,să aVempuţintictirăbtiare şi să ne întrebăm: longevitatea ludiană nu provineoare din cauzaforrncide înjghebaresocială?Da, respundem noi, în contracomiteluiGobineau;o astfel de soţietaie,cu aşa prinţipuri(C8r-agiali)nu poate decît să trăiască.O societatecare nu să miscă.care s-a osîndit
singurăla imobilitateîn inst!tuţiile sale, care nu permite a se da naştere acelui
curentcare să cheamăschimbarede idei,poatesă fiinţezemultăvreme.Deciaceastă
cristalizarenu provinedin curăţeniaelementuluietnic, căci tocmaicastelepar a
oonrespunde
deosebiteelementeetnice,ci din permanentaîmpietrităa aceloraşiinstituţiuni.
Dar faptul este şi mai caracteristicîn cer-eseulimperiu,Acoloviderncă de la
familiaizolată,luată ca parte individualăîn stat, şi pînă la chiar întocmireapolitică a statului,totul să razămăpe ideea patriarhală.Tatăl, stăpînulfamiliei,regele,
fiul soarelui[... ]. De acoloîn Susplecînd,ne Întîlnimcu acel inexplicabillabirint
administrativ,din care se compuneorganismul,formelede stat a societăţii.Nenumărate şi iar nenumăratefuncţii,o diviziunede lucru administrativnemaipomenită,vastulrnandarlnat ('LIscărilesale ierarhice.Acum.pentrucă onorabilulPy-longCio,cunoscutulnostru prietin,spre a lua un exemplu,să-şi schimbeburnbiide la
haina sa, din galbeniin fiştichii,presupunemadicăsă treacăde la o funcţiela alta
(cu care prilej Î'ji schimbăşi uniforma),omul rl:ostrutrebuie numaidecîtsă 'facă
un exameninaintea unei comlslunide mandarinisuperiori.Ei bine, Py-Iong-Cio,
pentru a-şi pregătiştiinţa, este de rigoare să înveţe un număr anumit de lucruri,
care sunt aşezateîn cărţi anumescrise.Dar nu-i este permis,doamnefereşte,să
ştie mai mult,nici să indrăzneascăcumvasă vie la examencu vre o idee nouă,căci
atuncieste tratat ca un răzvrătitor periculossocietăţii,exclusde la examen,pedepsit, iar dacă continuieîn susţinereafatalelorsale inovări,poate să fie chiar osîndit
la moartepentruînaltătrădare(veziGobineau,relativla chinezi).
Acestfapt ne arată ci'laceeace intereseazăîn Chinape .acetcare-icondu.curNUde(stil oficialromânesc)este menţinereaunuia şi aceluiasisiatu-quoîn ideile
generalea naţiunii,respectareafanaticăa unei singuresttirf;!
de lucru ţJl,toate; cu
alte cuvinte,a accloraşli numai aceloraşiinstituţiuni. "
Vra să zică,în rezumatavem: () mu.lţime[... ], iar pe de aiia, un vast organismadminisiratitlastfel închilmit,incit iuncţioneczăautomaticde mii de ani, fără
posibilitatede reformă,fie în ce Sens.
!
Apoisă rcpctimsi-ai«!întrebarea,dar mai întîi sti avem p1Lţintică
nlbdare...
Longevitateachinezănu provineoare din cauza formelorstatului, neîncetataceleaşi, neîncetatpermanente?Nu mai Încapevorbă că aici stă cestiunea,iar nu .în
puritatea rasei, care, mai la urma urmelor,nu-l pură nici la chinezi,după chiar
amabiluIGobincau(amestecalb).
Dar, în fine!... Să i le admitemtoate cîte le boscorodeste
în al său hop domnul comite!Hai să-i facemacest hatîr, mai cu deosebireefInu este în viaţă, fiind
de mult trecut cătră Domnul.Şi să zicem: da, C\ladivărat,mu,i.u.Gobineauare
dreptate.$i spunebinecîte le spune.
Şi dacă aşa este, apoi nouă ni se pare că a trăi mult r... ], mare lucru după
autorelenostru,Însămneazăa trtii mortăciunc.Căci,te rog eu pe matale,C.C.Vasile,
să-mispui dacă o naţiuneajunsă în starea de pietrificarer... ] nu să cheamăo natiune rtiposată.De mii de ani stai pe loc, te intinzila soare şi-ţi tot priveştivîrful
bUrieului,şi aceastasă cheamălongevitate?Foartemulţămimc1umitale.
Nu-mitrebuie aşa traj. Eu ştiu una şi bună: progresulstă în mişcareşi mişcareaeste viaţă,
cZ'u]Jă
cum a spus nemttritol'uIGambeta(vezi Caraglali).Ce-mi pasă mic că din
amesteculmeu ca norodroman,eLIgali, cu greci,cu iberi, cu pelasgi,cu vandali,
ostrogoţi,arabi, -v1zigoţi,
frînei, alanI, avari, germanietc, etc. şi tot neamul lor,

(l
poate să-mischimbforma mea ea:tern(lpoliticcJ,
poate să-mischimbşi l1urnele,dacii
dinqcest ta!miş-balmişicsă un agregatsocialvioi, diştept,harnic, plin de vlagă,
care strămutămunţii din loc în loc,împrcuncazămările,măsoarăcu compasuldis-o
tanta stelelor, ştie toate, robeşte natura vrăjmaşă, îngeriunchind-o
Ia picioarelo
sale? Ce-ţipasii cine sunt, dacă sunt? Ce-ţipasă elimmă cheamă,dacă dovidesc
că-sdistept?
Şi cu aceste rînduri, inchei,door-amdatu.
iubite ce. Vasile,lscălind CIIpropria munu
N.Volenl1
(ArhiveleStatuluiInsi,FondDocumente,
pachet357,nr. 3)

