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fost ce-a fost; dacã n-ar fi
fost, nici nu s-ar povesti. A
fost odatã un împãrat, un

împãrat, mare ºi puternic; împãrãþia lui era atât de
mare, încât nici nu se ºtia unde se începe ºi unde
se sfârºeºte.

Unii ziceau cã ar fi fãrã de margini, iarã alþii
spuneau cã þin minte de a fi auzit din bãtrâni cã s-ar
fi bãtut odinioarã împãratul cu vecinii sãi, din care
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unii erau ºi mai mari, ºi mai puternici, iarã alþii mai
mici ºi mai slabi decât dânsul.

Despre împãratul acesta a fost mers vorba cât e
lumea ºi þara cum cã cu ochiul cel de-a dreapta tot
râde, iarã cu cel de-a stânga tot lãcrãmeazã neîn-
cetat. În zadar se întreba þara cã oare ce lucru sã fie
acela, cã ochii împãratului nu se pot împãca unul
cu altul. Dacã mergeau voinicii la împãratul ca sã-l
întrebe, el zâmbea a râde ºi nu le zicea nimic. Aºa
rãmase vrajba dintre ochii împãratului o tainã ma-
re, despre care nu ºtia nimeni nimic, afarã de îm-
pãratul.

Crescurã feciorii împãratului. Ce feciori! ce feciori!
Trei feciori în þarã ca trei luceferi pe cer!

Florea, cel mai bãtrân, era de un stânjen de înalt,
cu niºte umeri, încât nu l-ai putea mãsura cu patru
pãlmi cruciº.

Cu totul alta e Costan: mic la staturã, îndesat la
fãpturã, cu braþul de bãrbat, cu pumnul îndesat.

Al treilea ºi cel mai tânãr fecior al împãratului e
Petru: înalt, dar subþire, mai mult fatã decât fecior.
Petru nu face multã vorbã: el râde ºi cântã, cântã ºi
râde de dimeneaþã pânã în searã.

Numai câteodatã-l vede omul mai întunecat, dã
cu mâna pletele în dreapta ºi în stânga de pe frun-
te, ºi atunci þi se pare cã vezi pe un bãtrân din sfa-
tul împãratului.

– Mãi, Floreo, tu eºti acuma mare; du-te ºi întrea-
bã pe taica pentru ce-i plânge lui un ochi, iar altul
râde pururea.
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Muzeul memorial Ioan Slavici ºi Emil Monþia

comuna ªiria, judeþul Arad



Repere 

biobibliografice

1848, 18 ianuarie. Se naºte IoanSlavici, la ªiria,

lângã Arad.

1854-1858. Urmeazã ºcoala elementarã ortodoxã

din ªiria, având dascãl pe Dimitrie Voºtinari.

1860-1865. Urmeazã la Liceul din Arad clasele I-V. 

1865-1867. Clasele VI-VII le face la Liceul piarist

din Timiºoara.

1867-1868. Urmeazã clasa a VIII-a la Liceul ma-

ghiar din Arad.

1868, august. Trece examenul de bacalaureat la Satu

Mare. Apuseni. În luna octombrie se înscrie la Facultatea

de Drept ºi ªtiinþe a Universitãþii din Budapesta.

1869, aprilie. Se înscrie la Facultatea de Drept

din Viena. Lucreazã ca secretar la un notar din Cumlãuº,

comunã din apropierea ªiriei. În septembrie este încor-

porat ca „voluntar“ la un regiment din Viena. Astfel

putea ca, în paralel cu stagiul militar, sã-ºi continue

studiile. 

1870, mai. Susþine examenul de stat, obligatoriu

dupã frecventarea a patru semestre.

1871, martie. Debuteazã în Convorbiri literare cu

comedia Fata de Birãu.
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