
Biblioteca de buzunar este o marcă. 
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a excelenţei, pe care o vrem „înregistrată”, 
mai ales în conştiinţa cititorilor noştri. 

Biblioteca de buzunar va cuprinde cărţi cu teme diverse 
– ca-n orice bibliotecă, fie ea şi „de buzunar” – 
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noutatea subiectului, reputaţia autorului, şi, 

de ce nu, moda şi succesul unor noutăţi editoriale străine 
pe care le vom traduce, în dorinţa de a fi actuali.

În acest sens, veţi găsi, pentru început, 
în Biblioteca de buzunar,  

cărţi din colecţiile noastre tradiţionale: 

Literatură română contemporană – aduce în prim-plan 
atât romancieri consacraţi, cât şi scriitori din noul val.

Literatură universală contemporană – prezintă 
cititorilor noştri unele dintre cele mai interesante şi de 

succes creaţii din peisajul literar contemporan universal.

Roman istoric – reconstituie personaje celebre şi 
evenimente care au marcat istoria omenirii. 

Biblioteca de buzunar, ca marcă a editurii ALLFA, 
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XLIII

E-un cap de mare preţ: cu drag
sculptat,

de veacuri multe-n fildeş prea-
ales

Nimic deşert, ovalul nobil, pur,
înveşnicit de darnice frumuseţi.
Şi-acesta-i tot un vas costisitor,
cu-abil desen, pentru ochi de

stăpân;
vedeţi, surâs perfect – ce minu-

nat
Curat Faenza! Poate-mpodobi
o masă cu decor foarte bogat.

Dorothea pleca rareori de-acasă fără soţul ei, dar câte-
odată trecea singură în trăsură prin Middlemarch, 

pentru treburi mărunte: cumpărături, sau acţiuni filantro-
pice, asemenea oricărei doamne cu anumită avere, care 
locuieşte la trei mile depărtare de oraş. Două zile după 
scena petrecută pe aleea Tiselor, se hotărî să folosească 
un asemenea prilej pentru a-l vedea, dacă era posibil, pe 
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Lydgate, şi să afle de la el dacă într-adevăr soţul ei vădea 
vreo schimbare îngrijorătoare a simptomelor, stare pe care 
o ascundea de ea, şi dacă stăruise să afle adevărul cu privire 
la boala lui. Aproape că încerca un sentiment de vinovă-
ţie, cerând de la altcineva informaţii despre soţul ei, dar 
teama de a nu cunoaşte realitatea – teama de o ignoranţă 
din pricina căreia ar fi putut să devină nedreaptă asupra 
lui – îi înlătura orice ezitare. Era convinsă că în mintea 
soţului ei se produse o criză: chiar de-a doua zi domnul 
Casaubon începuse să-şi sistematizeze după o nouă metodă 
însemnările, metodă pe care o asociase în chip neobişnuit 
cu îndeplinirea planului său. Sărmana Dorothea se vedea 
nevoită să facă apel la mari rezerve de răbdare.

Să fi fost ceasurile patru când trăsura trase în faţa casei 
lui Lydgate din Lowick Gate; Dorothea ar fi preferat să-l 
fi înştiinţat din timp, îndoindu-se acum dacă-l va găsi sau 
nu acasă. Şi, într-adevăr, doctorul era plecat.

– Doamna Lydgate este acasă? întrebă Dorothea, care, 
pe cât ştia, nu o văzuse niciodată pe Rosamunda, dar îşi 
amintea de căsătoria lor.

– Da, doamna Lydgate este acasă.
– Dacă-mi permite, voi intra să stau de vorbă cu dânsa. 

Te rog să o întrebi dacă mă poate primi – dacă o poate primi, 
câteva minute, pe doamna Casaubon. 

După ce servitoarea se duse să transmită mesajul,  
Dorothea auzi zvon de muzică printr-o fereastră deschisă 
– câteva note cântate de un glas bărbătesc şi apoi un pian 
ţâşnind în cascade de sunete. Dar pianul amuţi brusc şi apoi 
servitoarea se întoarse, spunând că doamna Lydgate va fi 
fericită să o primească pe doamna Casaubon.

Când se deschise uşa odăii de primire şi Dorothea intră 
în încăpere, se produse un fel de contrast, destul de frecvent 
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în viaţa de ţară, pe vremea când obiceiurile oamenilor de 
ranguri diferite erau mai puţin omogenizate ca astăzi. Să-i 
lăsăm pe cei care se pricep să ne spună exact ce fel de rochie 
purta Dorothea în zilele acelea de toamnă blândă – dintr-un 
material subţire, alb, lânos, moale la pipăit şi la privit. 
Totdeauna părea că este proaspăt spălat şi că păstrează 
iz de ierburi dulci – totdeauna se înfăţişa ca o mantie cu 
mâneci croite cu totul altfel decât indica moda. Totuşi, 
dacă ar fi intrat în scenă dinaintea unui public cufundat în 
tăcere, interpretând rolul Imogenei1 sau al fiicei lui Cato2, 
rochia ar fi putut să pară de ajuns de potrivită; mişcarea 
braţelor şi a gâtului era plină de graţie şi demnitate; iar 
pe părul ei despărţit simplu printr-o cărare la mijloc, şi 
deasupra ochilor candizi, boneta rotundă şi largă ca un 
sac, hărăzită pe atunci femeilor, părea o găteală la fel de 
firească precum e nimbul de aur pe care-l numim aureolă. 
Pentru cei doi spectatori aflaţi de faţă, intrarea unei eroine 
de dramă nu ar fi putut trezi mai mult interes decât sosirea 
doamnei Casaubon. În ochii Rosamundei, ea reprezenta 
una dintre acele divinităţi rurale care nu se amestecau cu 
muritorii de rând din Middlemarch, şi cele mai neînsemnate 
elemente ale purtării sau înfăţişării ei erau demne de a fi 
studiate; pe lângă aceasta, Rosamunda, mai trăia satisfac-
ţia că şi doamna Casaubon avea prilejul de a o studia pe 
ea. Ce folos să fii fermecătoare, când nu te văd cei care 
te-ar putea aprecia cu competenţă? Şi de când Rosamunda 
primise cele mai măgulitoare complimente în conacul lui 
Sir Godwin Lydgate, avea deplină încredere în impresia pe 

1 Personaj din Cymbeline de Shakespeare (n.t.).
2 Marcia, fiica lui Cato, personaj din tragedia Cato de Joseph Addison 
(1672-1719) (n.t.).
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care trebuia neapărat s-o facă asupra oamenilor de obârşie 
aleasă. Dorothea îi întinse mâna cu obişnuita şi simpla ei 
amabilitate şi se uită cu admiraţie la frumoasa mireasă a lui 
Lydgate – dându-şi seama că, la oarecare distanţă, stătea 
în picioare un tânăr care-i apăru doar ca o siluetă conturată 
într-un unghi mai îndepărtat. Acest gentleman era prea 
preocupat de prezenţa unicei femei existente pentru el în 
încăpere, pentru a reflecta asupra contrastului dintre cele 
două – un contrast care desigur că ar fi fost izbitor pentru 
un observator calm. Amândouă erau înalte şi aveau ochii 
la fel de scăpărători; dar imaginaţi-vă blondul copilăresc 
şi uluitoarea cunună de cosiţe a Rosamundei, rochia ei de 
un albastru pal, cu o croială şi un şic atât de desăvârşite 
încât nicio creatoare de modele nu ar fi putut-o privi fără 
emoţie, împodobită cu un guler larg, brodat, al cărui preţ 
era de sperat că îl vor ghici toţi privitorii, şi cu mânuţele 
ornate după cuviinţă cu inele, faţă-n faţă cu acea prezenţă 
riguros controlată şi sigură de sine, care reprezintă substi-
tutul costisitor al simplităţii.

– Vă mulţumesc foarte mult că mi-aţi îngăduit să vă 
întrerup, spuse imediat Dorothea. Aş dori mult să-l văd pe 
domnul Lydgate, dacă se poate, înainte de a mă întoarce 
acasă, şi speram că mi-aţi putea indica unde e de găsit 
sau, eventual, să-mi permiteţi să-l aştept, dacă credeţi că 
se înapoiază curând. 

– Este la Spitalul Nou, răspunse Rosamunda, şi nu ştiu 
precis cât de curând se va întoarce acasă. Dar pot trimite 
după el.

– Îmi daţi voie să plec eu să-l aduc? interveni Will 
Ladislaw, făcând un pas înainte.

Îşi luase pălăria, mai înainte ca Dorothea să fi in-
trat. Obrajii ei se îmbujoraseră de surprindere, totuşi îi 
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întinse mâna cu un zâmbet de incontestabilă plăcere,  
adresându-i-se:

– Nu ştiam că eşti dumneata; nu mă gândeam că o să 
te văd aici.

– Pot să mă duc la spital să-i spun domnului Lydgate 
că doreşti să-l vezi? întrebă Will.

– Am rezolva mai repede trimiţând trăsura după el, 
răspunse Dorothea, dacă ai fi atât de amabil să-i transmiţi 
vizitiului această însărcinare.

Will se îndreptă spre uşă, când Dorothea – în a cărei 
minte fulgeraseră într-o clipită multe amintiri înlănţuie, se 
întoarse în grabă şi rosti:

– Mulţumesc, o să mă duc chiar eu. Vreau să ajung 
acasă fără să pierd niciun minut. O să trec cu trăsura pe la 
spital, ca să-l văd pe domnul Lydgate acolo. Vă rog să mă 
scuzaţi, doamnă Lydgate. Vă sunt nespus de îndatorată. 

Fără îndoială, mintea ei se fixase asupra vreunui gând 
răsărit subit, şi Dorothea părăsi odaia dându-şi doar vag 
seama de tot ce se afla în jurul ei – abia dacă era conştientă 
că Will îi deschisese uşa şi-i oferise braţul ca s-o conducă 
până la trăsură. O luă de braţ, dar nu scoase un cuvânt. Will 
se simţea destul de sâcâit şi abătut şi, la rândul lui, nu găsi 
nimic de spus. O ajută în tăcere să se urce în trăsură, îşi 
luară la revedere şi Dorothea se depărtă.

În cele cinci minute de drum până la spital avu timp 
să facă o sumedenie de reflecţii cu totul noi pentru ea. 
Hotărârea ei de a pleca şi graba de a părăsi odaia izvorâseră 
din impresia neaşteptată că ar fi însemnat un fel de înşelă-
ciune dacă ar fi permis în mod deliberat ca între ea şi Will 
să se creeze orice fel de relaţii pe care să nu fie capabilă a 
le menţiona soţului ei, mai ales că însăşi încercarea de a-l 
căuta pe Lydgate era o treabă ce trebuia să fie ascunsă. 
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În mintea ei se conturase clar doar această motivare; dar 
fusese îmboldită şi de o jenă nedefinită. Acum, stând singură 
în trăsură, îi reveneau în auz notele cântate de glasul bărbă-
tesc şi sunetele pianului ce-l acompania, pe care nu le remar-
case prea mult în momentul respectiv; şi se trezi gândindu-se 
cu oarecare uimire că Will Ladislaw îşi petrecea timpul cu 
doamna Lydgate, în absenţa soţului acesteia. Dar nu se putu 
stăpâni să nu-şi amintească faptul că şi cu ea petrecuse un 
număr de ore în împrejurări similare, aşa că de ce ar fi fost 
ceva nepotrivit în întâmplarea aceea? Will se înrudea însă cu 
domnul Casaubon şi era o persoană faţă de care ea se simţea 
obligată să se arate amabilă. Totuşi, se iviseră unele semne 
care poate s-ar fi cuvenit să justifice aversiunea resimţită  
de domnul Casaubon faţă de vizitele făcute de vărul său, în 
absenţa lui. „Poate că am greşit în multe privinţe”, îşi spuse 
biata Dorothea, în vreme ce lacrimile i se rostogoleau pe  
obraji, trebuind să şi le şteargă grabnic. Se simţea năpădită de 
o confuză nefericire şi imaginea lui Will, care i se înfăţişase 
atât de limpede până atunci, era alterată în chip misterios. Dar 
trăsura se oprise la poarta spitalului. Peste câteva minute se 
plimba alături de Lydgate în jurul răzoarelor, şi sentimentele 
ei redobândiră puternicul imbold care o făcuse să-l caute pe 
doctor pentru întrevederea aceea.

Între timp, Will Ladislaw se frământa şi ştia de-ajuns 
de clar din ce motiv. Avea puţine şanse de a o întâlni pe 
Dorothea; şi pentru prima dată se ivise o şansă care-l pusese 
într-o poziţie defavorabilă. Nu numai că, aşa cum se întâm-
plase şi până atunci, persoana lui nu reprezenta preocuparea 
ei supremă, dar îl mai şi văzuse în împrejurări în care risca 
să-i dea impresia falsă că nici ea nu ar constitui suprema lui 
preocupare. Se simţea zvârlit la o incalculabilă depărtare 
de ea, în mijlocul cercurilor de middlemarchezi care nu 
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făceau parte din viaţa ei. Dar nu el purta vina; desigur, de 
când închiriase o locuinţă în oraş, îşi făcuse cât mai multe 
relaţii posibile, situaţia lui cerându-i să cunoască pe ori-
cine şi orice. Lydgate merita într-adevăr să fie frecventat, 
mai degrabă decât oricare altă persoană din vecinătate, şi 
se nimerise să aibă o soţie muzicală, care era întru totul 
vrednică să i se facă vizite. Acesta era întregul tâlc al situ-
aţiei în care Diana pogorâse în chip prea neaşteptat asupra 
adoratorului său. O întorsătură umilitoare a situaţiei. Will 
îşi dădea seama că nu s-ar fi aflat acum la Middlemarch 
dacă nu ar fi fost la mijloc Dorothea, şi totuşi, poziţia lui 
în oraş ameninţa să-l despartă de ea prin acele bariere ale 
convenţiilor uzuale care se dovedesc mai nefaste pentru 
menţinerea unui interes reciproc, decât întreaga distanţă 
dintre Roma şi Marea Britanie. Era destul de lesne să sfidezi 
prejudecăţile create în jurul rangului şi a platformei sociale 
şi materializate sub forma unei scrisori tiranice trimise de 
domnul Casaubon; dar prejudecăţile, asemenea obiectelor 
mirositoare, au o existenţă dublă, în acelaşi timp solidă şi 
subtilă – solidă ca şi piramidele, subtilă ca şi cel de-al do-
uăzecilea ecou al unui ecou, sau ca amintirea unor zambile 
care au înmiresmat cândva tenebrele. Temperamentul lui îl 
înzestrase pe Will cu antene fine pentru a sesiza prezenţa 
subtilităţilor: un bărbat cu percepţii mai stângace nu ar 
fi intuit, cum o făcuse el, că pentru prima dată în mintea 
Dorotheei fulgerase impresia că libertatea desăvârşită ma-
nifestată faţă de el căpăta o aparenţă oarecum nepotrivită, 
şi că tăcerea ivită între ei când o condusese până la trăsură 
avea un fior glacial. Poate că, împins de ura şi gelozia lui, 
Casaubon insinuase faţă de Dorothea că Will alunecase pe 
scara socială mai prejos de ei. Naiba să-l ia pe Casaubon!
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Will intră iar în salon, îşi luă pălăria şi, în timp ce se 
îndrepta spre doamna Lydgate, care se aşezase la măsuţa 
ei de lucru, spuse cu un aer iritat:

– Muzica sau poezia totdeauna suferă un şoc fatal când 
sunt întrerupte la mijloc. Pot veni într-altă zi ca să sfârşim 
interpretarea ariei: Lungi dal caro bene?1

– Voi fi fericită să vă învăţ melodia, zise Rosamunda. 
Dar recunoşti, sunt sigură, că am avut parte de o întrerupere 
foarte frumoasă. Chiar te invidiez pentru relaţia dumitale 
cu doamna Casaubon. E foarte inteligentă? După înfăţişare, 
aşa pare.

– Ca să fiu sincer, nu m-am gândit niciodată la asta, 
răspunse Will, posac.

– Un răspuns identic mi-a dat Tertius când l-am între-
bat prima dată dacă e frumoasă. La ce vă gândiţi oare, voi 
bărbaţii, când vă aflaţi în prezenţa doamnei Casaubon?

– La ea, ripostă Will, căruia nu-i displăcea să o pro-
voace pe fermecătoarea doamnă Lydgate. Când cineva vede 
o femeie desăvârşită, nu se gândeşte niciodată la calităţile 
ei – e conştient de prezenţa ei, şi atâta tot.

– Am să fiu geloasă când Tertius se va duce la Lowick, 
rosti Rosamunda, făcând gropiţe în obraji şi vorbind cu o 
detaşare aeriană. După ce o să se întoarcă acasă, n-o să se 
mai gândească deloc la mine.

– Până acum, vizitele la Lowick nu par să fi avut  
acest efect asupra lui Lydgate. Doamna Casaubon e prea 
diferită faţă de alte femeie, pentru ca bărbaţii să facă vreo 
comparaţie.

– Înţeleg că-i eşti un adorator devotat. Presupun că o 
vezi des.

1 Departe de comoara scumpă (it.) (n.t.).
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– Nu, spuse Will, aproape îmbufnat. De obicei adora-
rea este o chestiune de teorie, decât de practică. Eu însă o 
practic în mod excesiv, tocmai în perioada aceasta; trebuie 
într-adevăr să plec, cu tot regretul.

– Te rog să mai vii într-o seară; domnului Lydgate îi 
va face plăcere să asculte muzică, iar mie nu-mi produce 
prea mare bucurie când nu e şi el de faţă.

Când soţul ei se întoarse, Rosamunda îi spuse, stând 
în faţa lui şi ţinându-l cu amândouă mâinile de gulerul 
paltonului:

– Domnul Ladislaw se afla aici şi mă acompania când 
a venit doamna Casaubon. A părut cam necăjit. Crezi că 
i-a displăcut că l-a văzut în casa noastră? Fără îndoială că 
poziţia ta este cel puţin egală cu a lui – indiferent ce relaţii 
are cu Casaubonii.

– Nu, nu; trebuie să fie altceva la mijloc, dacă a părut 
într-adevăr necăjit. Ladislaw este un soi de ţigan; nu dă doi 
bani pe lux şi pe bogăţie.

– Când nu face muzică, nu e totdeauna agreabil. Ţi-e 
simpatic? 

– Da; cred că este un băiat bun – cam împrăştiat şi 
bric-à-brac1, dar eu ţin la el.

– Ştii, cred că o adoră pe doamna Casaubon.
– Sărmanul nefericit! exclamă Lydgate, zâmbind şi  

trăgându-şi nevasta de urechi.
Rosamunda simţea că începe să cunoască o mulţime de 

lucruri despre lume; mai cu seamă descoperise – ceea ce, în 
anii adolescenţei nici n-ar fi putut concepe altfel decât ca pe 
o tragedie tulbure în costume de epocă – că femeile, chiar 
şi după măritiş, ar putea face cuceriri şi subjuga bărbaţi. Pe 

1 Talmeş-balmeş (fr.) (n.t.).
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vremea aceea, tinerele doamne din provincie, chiar dacă 
erau educate în pensionul doamnei Lemon, citeau prea 
puţină literatură franceză, dincolo de Racine, iar ziarele şi 
tipăriturile publice nu aruncaseră încă magnifica lor lumină 
actuală asupra scandalurilor iscate în viaţa reală.

Totuşi, vanitatea – când dispune integral de mintea unei 
femei şi i se lasă o zi întreagă ca să tot lucreze – poate înălţa 
construcţii vaste pe temelia unor sugestii neînsemnate,  
mai ales dacă e vorba de ideea unor cuceriri imprecise. 
Ce încântare, să poţi prinde sclavi în mrejele tale, în timp 
ce domneşti pe tronul căsătoriei, având alături, ca prinţ 
consort, un soţ bun – de fapt el însuşi un captiv – iar robii 
să-şi înalţe privirile, în veci fără nădejde şi probabil pier-
zându-şi odihna, iar dacă pe deasupra îşi pierd cumva şi 
pofta de mâncare, cu atât mai bine! Dar idila Rosamundei 
se rotea deocamdată îndeosebi în jurul prinţului ei consort, 
şi îi ajungea că se desfăta cu supunerea lui asigurată. Când 
doctorul exclamă: „Sărmanul nefericit!” îl întrebă cu o 
curiozitate jucăuşă:

– De ce spui aşa? 
– Păi ce poate face un bărbat când se apucă să adore 

pe una dintre voi, sirenele? Doar să-şi neglijeze munca şi 
să se încarce cu note de plată.

– Sunt sigură că nu-ţi neglijezi munca. Te duci mereu 
la spital, sau vizitezi pacienţi săraci, sau te gândeşti la vreo 
ceartă între doctori, iar pe urmă, acasă, ai chef numai să 
stai cu privirea aplecată asupra microscopului şi fiolelor 
tale. Mărturiseşte că ţii la lucrările astea mai mult decât 
la mine.

– Nu ai atâta ambiţie încât să doreşti ca soţul tău să 
fie ceva mai răsărit decât un doctoraş din Middlemarch? 
întrebă Lydgate, lăsându-şi mâinile pe umerii soţiei şi  
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aruncându-i o privire gravă, dar plină de afecţiune. O să te 
pun să înveţi pasajul meu favorit dintr-un poet vechi:

„De ce trufia ni se zbate-atât,
Spre-a fi uitată? Ce folos avem
Scrisul să-l înălţăm, durând ceva
Demn de citit şi lumea fermecând?” 

Ceea ce vreau eu, Rosy, e să-mi fac scrisul vrednic – şi 
să scriu cu mâna mea ce-am împlinit. Ca să atingă acest 
ţel, un om trebuie să muncească, odorul meu.

– Bineînţeles, vreau să faci descoperiri; nimeni n-ar 
putea dori mai cu aprindere decât mine să urci culmi, ajun-
gând în vreun loc mai bun decât Middlemarch-ul. Nu poţi 
spune că am căutat vreodată să te stingheresc de la lucru. 
Dar nici nu putem trăi ca nişte pustnici. Nu eşti nemulţumit 
de mine, Tertius? 

– Dimpotrivă, dragă. Sunt pe deplin mulţumit.
– Dar ce-a vrut să-ţi spună doamna Casaubon?
– Nimic, decât să mă întrebe despre sănătatea soţului 

ei. Cred însă că o se poarte splendid faţă de Spitalul Nou; 
cred că o să ne dea două sute de lire pe an.
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XLIV

Nu m-oi târî pe lângă ţărm, mă-n
drept

spre-al mării larg, şi stelele mi-s
ghid.

Când Dorothea, plimbându-se alături de Lydgate în 
jurul răzoarelor mărginite de dafini ale Spitalului 

Nou, aflase de la el că existau semne care să vădească o 
schimbare în starea sănătăţii domnului Casaubon, în afară 
de neliniştea ce-l făcuse dornic de a cunoaşte adevărul cu 
privire la maladia lui, păstră câteva clipe de tăcere, între-
bându-se dacă ea spusese sau făcuse ceva ce putuse stârni 
această nouă nelinişte. Lydgate, nevrând să lase să-i scape 
niciun prilej de a pleda pentru un scop favorit, se aventură 
să spună:

– Nu ştiu dacă atenţia dumneavoastră sau a domnului 
Casaubon a fost atrasă de nevoile noului spital. Împrejurările 
fac să pară cam egoist din partea mea faptul că introduc 
această chestiune în discuţie; n-am nicio vină; totul provine 
din împrejurarea că alţi profesionişti ai medicinei au pornit 
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o luptă împotriva aşezământului nostru. Cred că în general 
vă interesaţi de asemenea lucruri, fiindcă îmi amintesc, 
când am avut prima oară plăcerea de a vă vedea la Tipton 
Grange, înainte de căsătoria dumneavoastră, că mi-aţi pus 
unele întrebări privitoare la modul în care cottage-urile 
mizerabile afectează sănătatea săracilor. 

– Da, într-adevăr, îşi aminti Dorothea, luminându-se 
la faţă. Vă pot fi într-adevăr recunoscătoare dacă îmi veţi 
spune cum pot contribui ca lucrurile să meargă ceva mai 
bine. De când m-am măritat, toate preocupările de acest 
gen mi-au fugit printre degete. Vreau să vă spun, adăugă ea 
după o scurtă ezitare, că oamenii din satul nostru se bucură 
de un confort satisfăcător, şi mintea mi-a fost prea absor-
bită de alte probleme ca să mai cercetez ceva în această 
direcţie. Aici însă, într-un loc ca Middlemarch, trebuie să 
fie o mulţime de lucruri de făcut. 

– E de făcut totul, afirmă Lydgate cu o energie bruscă. 
Iar spitalul acesta înseamnă o înfăptuire capitală, datorată 
în întregime strădaniilor domnului Bulstrode şi, în mare 
măsură, banilor săi. Dar un singur om nu poate face totul 
într-o întreprindere de felul acesta. Fireşte că el a căutat să 
ajute cât mai mult. Iar acum, împotriva acestei iniţiative, 
în oraş s-a iscat o rezistenţă meschină, măruntă, aţâţată de 
către anumite persoane care vor s-o facă să eşueze.

– Ce motive pot avea? întrebă Dorothea, trădând o  
mirare naivă.

– Ca să începem cu începutul, motivul de căpetenie este 
lipsa de popularitate a domnului Bulstrode. Jumătate din 
oraş şi-ar da multă osteneală aproape numai de dragul de 
a-i pune beţe în roate domnului Bulstrode. Pe lumea asta 
stupidă, mai toţi oamenii nu consideră vreodată că un lucru 
este bun, decât dacă l-au făcut cei din tagma lor. Eu nu am 
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avut nicio legătură cu Bulstrode înainte de a veni aici. Îl 
judec absolut imparţial şi constat că are anumite idei – că 
a pus pe picioare acţiuni pe care eu le pot îndrepta către 
un sănătos ţel obştesc. Dacă un număr serios de oameni 
cultivaţi s-ar apuca de treabă, cu credinţa că observaţiile 
lor ar putea contribui la reformarea teoriei şi practicii  
medicale, am vedea în curând o schimbare în bine. Aşa 
judec eu lucrurile. Susţin că, dacă aş refuza să colaborez 
cu domnul Bulstrode, aş da cu piciorul unui prilej de a-mi 
face profesia mai utilă, pe plan general. 

– Sunt întru totul de acord cu dumneavoastră, se  
pronunţă Dorothea, fascinată pe loc de situaţia pe care o 
schiţau cuvintele lui Lydgate. Dar ce au împotriva domnului 
Bulstrode? Ştiu că unchiul meu întreţine relaţii prieteneşti 
cu el. 

– Oamenilor nu le place tonul lui cucernic, răspunse 
Lydgate, curmând explicaţia la punctul acesta.

– E un motiv cu atât mai puternic de a dispreţui o ase-
menea opoziţie, constată Dorothea, privind desfăşurarea 
treburilor obşteşti din Middlemarch în perspectiva marilor 
persecuţii religioase.

– Ca să înfăţişez lucrurile într-o lumină absolut ne-
părtinitoare, mai au şi alte obiecţii împotriva lui: domnul 
Bulstrode vrea să domine, are purtări destul de nesociabile 
şi se ocupă de afaceri bancare, domeniu care stârneşte  
anumite dezaprobări, despre care eu nu ştiu nimic. Dar ce 
are de-a face cu întrebarea dacă nu ar fi un lucru frumos să 
înfiinţăm aici un spital mai util decât oricare altul existent 
în comitat? Totuşi, motivul imediat al acestei împotriviri 
este faptul că Bulstrode mi-a încredinţat mie conducerea 
medicală a spitalului. Fireşte că lucrul acesta mă bucură. 
Îmi oferă ocazia de a face o treabă bună şi sunt conştient 
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