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Precuvântare

Când a nimerit cineva sã scrie o carte cum este acest „Cuore“ al
lui De Amicis, el nu numai cã a avut parte sã compunã o operã lite-
rarã de o minunatã gingãºie, dar totodatã a sãvârºit ºi o faptã bunã,
una din acele fapte care, pe nesimþite ºi fãrã mult zgomot, folosesc
omenirii tot atât, ba poate ºi mai mult încã, decât o mare descoperire
ºtiinþificã.

Acela care, printr-o aplicare ingenioasã a aburului sau a electri-
citãþii, dã societãþii omeneºti mijloacele de a se strãmuta repede cu
trupul sau cu auzul de la un loc la altul, acela, negreºit, înlesneºte
foarte mult vieþuirea materialã a oamenilor; ºi nu e îndoialã cã astfel,
el îºi câºtigã recunoºtinþã ºi renume cu prisos. Orice om cu minte îi
mulþumeºte, pentru cã prin descoperirea lui i-a deºteptat ºi mai mult
minþile.

Ceea ce însã ne lipseºte mai mult nouã în timpul de faþã e tocmai
crearea de opere de acelea ce n-au drept scop numai interesele mate-
riale ale vieþuirii, ci deºteptarea unor sentimente care ar face ca
vieþuirea în societatea noastrã de azi sã fie tot aºa de plãcutã ºi priin-
cioasã inimii, cât ea este folositoare minþii ºi de înlesnitoare traiului
material.

Cartea „Cuore“ a lui De Amicis este o vioaie ºi parfumatã florici-
cã, rãsãritã ca prin minune pe þarina, azi prea de tot pãrãginitã, a dulcei
vieþi de familie, de frãþie, de paºnicã muncã ºi de sincer patriotism.
Ea are încã ºi darul de a-ºi lãsa rãsadul, nu doarã numai în ogoarele
cam înþelenite ale inimilor ajunse la vârsta când omul se luptã crâncen
ºi oþelit cu greutãþile vieþii; ci ea, mai cu seamã, se poate prinde ºi
înfiripa cu înlesnire în brazdele plãpânde, fragede ºi roditoare ale
inimilor copilãreºti. Cu simplele ºi nefãþãritele ei poveºti, ea se prefirã
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lin ºi adânc în cugetele copiilor, le alintã, le mângâie, le încântã ºi, prin
mii de drãgãlaºe farmece, umple ºi împodobeºte acele inimi nevino-
vate cu cele mai nobile, cu cele mai demne ºi cele mai sfinte simþiri.

Ferice de þara în care tânãra generaþiune va ºti sã tragã folos din
plãcuta citire a acestui gingaº cap de operã de literaturã moralã! Fãrã
îndoialã, acel tineret se va alege din acea citire ca oameni în ale cãror
inimi vor rãmâne pururea de laudã cugetãri, cu cele mai vrednice
apucãturi: dragoste ºi cinstire cãtre pãrinþi, cãtre fraþi, cãtre con-
cetãþeni; jertfire de sine, totdeauna gata a-ºi servi semenii; îndemn
nepregetat la studii ºi la muncã; iubire temeinicã ºi înfocatã cãtre þarã!

Ce putem cere mai mult de la omul cult, de la omul virtuos?
Cât despre mine, adânc animat de o atare credinþã, duc speranþa

cã acestea vor fi foloasele ce au sã tragã copiii noºtri, români, din
reproducerea în limba pãmânteanã a acestei bune ºi frumoase cãrþi,
îndemnat de aºa cuget, cu plãcerea cea mai vie, dar poate ºi ceva prea
multã pripã, m-am grãbit ºi eu sã dau cãrþii româneºti: „Ce simte

inima copiilor“ ceva îngrijiri întru ceea ce priveºte limba în care ea se
aflã aici tradusã.

Urez ca folosul ce cartea aceasta va aduce cititorilor ei sã covâr-
ºeascã cu mult silinþele ce s-au depus spre a li se prezenta aici o conº-
tiincioasã traducere, scrisã într-un grai românesc poporan ºi lesne de
înþeles pentru copiii din ºcoalele primare.

Mi-e întotdeauna drag sã pot ajuta cu oricât de mãrunt serviciu pe
copiii noºtri, cãci am statornica credinþã cã dânºii – dacã vom ºti bine
sã-i îndrumãm – au, într-un viitor apropiat, sã facã din neamul româ-
nesc un popor lãudat printre popoarele lumii!

AL. ODOBESCU



Prefaþa autorului

A
ceastã carte e, mai cu seamã, închinatã copiilor

din ºcolile primare, care sunt în vârstã de la 9

pânã la 13 ani; ea s-ar putea intitula: Istoria unui

an de ºcoalã scrisã de un ºcolar din clasa a III-a a unei ºcoli

orãºeneºti din Italia.

Când spunem cã e scrisã de un ºcolar din clasa a III-a, nu dorim

sã zicem cã el a scris-o întocmai cum este aici tipãritã. Dânsul

însemna zi cu zi într-un caiet, dupã cum se pricepea, tot ce vãzuse,

simþise, cugetase în ºcoalã ºi afarã din ºcoalã; iar la sfârºitul anului,

tatãl sãu a scris aceste pagini dupã notele lui, silindu-se a nu schim-

ba nimic din gânduri, ci a pãstra, pe cât se poate, cuvintele fiului sãu.

Patru ani mai târziu, acesta fiind în gimnaziu, ºi-a recitit manu-

scrisul ºi a mai adãugat câte ceva de la sine, folosindu-se de aminti-

rile sale, încã vii, despre persoanele ºi faptele din trecut.

Acum, copii, citiþi ºi voi aceastã carte, ºi trag nãdejde cã veþi fi

mulþumiþi, ba chiar cred cã vã va fi de folos!



litãreascã; avea pe piept medalia „Virtutea militarã“ câºtigatã la
bãtãlia din anul o mie opt sute ºaizeci ºi ºase, în regimentul prinþului
Umberto. Semãna la chip cu fiul sãu, cu ochi tot aºa de vii ºi zâmbe-
tul la fel de vesel. Ne-am întors în bucãtãrie.

– Am mai gãsit ceva, a zis Coretti ºi a adãugat pe caiet hamuri de cal.
– O sã fac disearã ce mi-o mai rãmâne din lecþii, cãci am de gând

sã mã culc târziu. Bine de tine, cã ai atât timp sã înveþi ºi îþi mai
rãmâne ºi de plimbare!

Coretti este totdeauna un copil sprinten ºi harnic. Intrând repede
în prãvãlie, a aºezat lemnele pe caprã ºi a început sã le taie în douã
cu ferãstrãul, zicând:

– Uite aici gimnasticã!... Mai bunã decât întinderea braþelor
înainte. Aº vrea, când s-o întoarce tata, sã gãseascã toate lemnele tãi-
ate; ce mulþumit ar fi! Atât doar, cã dupã ce tai lemne scriu niºte „t“
ºi „T“ de parcã sunt ºerpi. Bine zice profesorul, dar ce sã fac? Am sã-i

43


