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LXIII

Aceste lucruri mărunte sunt
mari pentru omul mărunt.

Goldsmith

–L-ai mai văzut în ultima vreme pe vulturul du-
mitale ştiinţific, pe Lydgate? întrebă domnul 

Toller la una din mesele pe care le oferea de Crăciun, 
adresându-se domnului Farebrother, aşezat la dreapta lui.

– Nu prea des, regret că trebuie s-o spun, răspunse 
vicarul, deprins să zădărnicească efectul persiflărilor dom-
nului Toller pe tema încrederii lui în noul for medical. Eu 
locuiesc cam peste mână, iar el este prea ocupat.

– Chiar aşa? Mă bucur să aflu, interveni doctorul  
Minchin, cu un amestec de suavitate şi surprindere.

Îşi dedică o parte din timp Spitalului Nou, explică  
domnul Farebrother, care avea motivele lui de a nu aban-
dona subiectul. Treaba asta mi-a comunicat-o vecina mea, 
doamna Casaubon, care se duce des pe-acolo. Spune că 
Lydgate e neobosit şi face un lucru frumos din institutul 
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lui Bulstrode. Pregăteşte un nou pavilion, în caz că se-abate 
holera peste noi. 

– Şi presupun că pregăteşte teorii asupra tratamentu-
lui care trebuie experimentat pe pacienţi, insinuă domnul 
Toller. 

– Haide, Toller, fii sincer! îl provocă domnul Farebrother. 
Eşti prea inteligent ca să nu vezi folosul adus de o minte 
proaspătă şi cutezătoare în medicină, precum şi în oricare 
alt domeniu; cât despre holeră, îmi închipui că nimeni  
dintre voi nu este prea sigur cu privire la ce s-ar cădea să 
facem. Dacă un om înaintează puţin prea departe pe un 
drum nou, de obicei îşi face mai mult rău lui însuşi decât 
oricui altcuiva.

– Sunt convins că dumneata şi cu Wrench s-ar cuveni 
să-i fiţi îndatoraţi, interveni doctorul Minchin, uitându-se 
spre Toller, fiindcă v-a trimis crema pacienţilor lui  
Peacock.

– Lydgate prea duce o viaţă pe picior mare pentru un 
tânăr începător, se pronunţă domnul Harry Toller, berarul. 
Presupun că îl susţin neamurile lui din Nord. 

– Aşa sper şi eu, se amestecă domnul Chichely, alt-
minteri nu ar fi trebuit să se însoare cu fata aceea drăguţă, 
pe care o îndrăgim cu toţii. Dă-o-ncolo, cum să nu-i porţi 
pică bărbatului care o răpeşte pe cea mai drăgălaşă fată 
din oraş.

– Oho, pe legea mea, ba şi pe cea mai bună, întări 
domnul Standish.

– Prietenului meu Vincy nu i-a plăcut nici de frică  
această căsătorie, ştiu bine asta, urmă domnul Chichely. Nu 
prea cred că face mare lucru pentru tinerii însurăţei. Nu pot 
spune cum îi sprijină rubedeniile din partea cealaltă. 
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În felul de a vorbi al domnului Chichely plutea un soi 
de reticenţă pretenţioasă.

– A, n-aş crede că Lydgate a plănuit vreodată să prac-
tice medicina pentru a se întreţine, comentă domnul Toller, 
cu o uşoară notă de sarcasm, şi după aceea subiectul fu 
abandonat.

Nu era pentru prima dată când domnul Farebrother  
auzea aluzii la cheltuielile lui Lydgate, vădit prea mari 
pentru a face faţă cu clientela câştigată; dar îşi spunea că nu 
era improbabil să existe unele resurse sau speranţe care scu-
zau trena exagerată de la începutul căsătoriei lui Lydgate, 
resurse menite să stăvilească orice consecinţe nefaste de pe 
urma decepţiilor suferite în profesie. Într-o seară când îşi 
dăduse osteneala de a se duce la Middlemarch, în scopul 
de a sta la taifas cu Lydgate, ca pe vremuri, remarcase la el 
un aer încordat şi agitat, ce contrasta cât se poate de mult 
cu obişnuitul lui fel degajat de a păstra tăcerea sau de a o 
rupe cu bruscă energie, ori de câte ori avea ceva de spus. 
Lydgate vorbi fără oprire cât timp se aflară în odaia lui 
de lucru, aducând argumente pro şi contra probabilităţilor 
anumitor vederi biologice; dar nu avea de spus ori de pre-
zentat niciunul dintre acele argumente certe care vorbesc 
despre o răbdătoare cercetare neîntreruptă, caracteristică 
pentru el în trecut, când afirma că „trebuie să existe o sis-
tolă şi o diastolă în orice cercetare”, şi că „mintea unui om 
trebuie să fie în continuă expansiune şi contractare între 
întregul orizont uman şi orizontul unei lentile”. În seara 
aceea părea că discută mai cu seamă de dragul de a evita 
orice aluzie la situaţia personală; iar la scurt timp intrară 
în salon, unde Lydgate, după ce o rugă pe Rosamunda să 
le dăruiască un interludiu muzical, se cufundă tăcut în fo-
toliul său, dar având o licărire stranie în ochi. „Se poate să 
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fi luat un preparat cu opiu, fu gândul care străbătu mintea 
domnului Farebrother, poate că are un tic douloureaux1, 
sau necazuri medicale.”

Nu-i trecu prin cap că mariajul lui Lydgate nu-i prile-
juia încântare: credea, şi el, ca şi restul cunoştinţelor, că 
Rosamunda era o făptură amabilă, docilă, deşi totdeauna o 
considerase destul de neinteresantă – aducea cam prea mult 
cu tiparele de carton de la cursurile de finisaj; iar mama lui 
nu-i putea ierta Rosamundei că părea să nu constate nici-
odată prezenţa Henriettei Noble într-o încăpere. „Oricum, 
Lydgate s-a îndrăgostit de fată, îşi spuse vicarul în sinea 
sa, şi pesemne că trebuie să fie pe gustul lui.”

Domnul Farebrother îşi dădea seama că Lydgate era un 
om mândru, dar având în fiinţa lui o foarte redusă calitate 
corespunzătoare, şi prea puţină grijă pentru demnitatea  
personală – afară de demnitatea de a nu părea meschin ori 
nătâng – cu greu putea găsi suficientă justificare pentru 
felul în care Lydgate se ferea, ca ars, de a rosti orice cuvânt 
despre treburile lui particulare. Şi la scurtă vreme după 
conversaţia aceea de la domnul Toller, vicarul află ceva care 
îl făcu să pândească cu mai multă înfrigurare un prilej de 
a-i da a înţelege lui Lydgate, în mod indirect, că, dacă voia 
să-şi deschidă inima mărturisind vreo dificultate personală, 
o ureche prietenească era dispusă să-l asculte.

Prilejul se ivise în casa domnului Vincy, unde în seara 
de Anul Nou avusese loc o petrecere la care, în mod inevi-
tabil, domnul Farebrother fusese invitat, pe temeiul că nu 
trebuia să uite de vechii lui prieteni la primul revelion de 
când ajunsese şi el un om însemnat, paroh şi vicar în acelaşi 
timp. Petrecerea avea un caracter cu totul amical: erau de 

1 Nevralgie (fr.) (n.t.).
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faţă toate doamnele din familia Farebrother; toţi copiii dom-
nului Vincy cinau la masa festivă, iar Fred îşi convinsese 
mama că, dacă nu o invită pe Mary Garth, Farebrotherii ar fi 
privit această neglijare ca pe o ofensă personală, Mary fiind 
prietena lor intimă. Mary veni, şi Fred manifestă o foarte 
bună dispoziţie, deşi bucuria lui era cam pestriţă; o notă 
de gelozie vârstă triumful prilejuit de gândul că mama lui 
urma să vadă ce trecere avea Mary la personajele principale 
ale petrecerii când domnul Farebrother se aşeză lângă fată. 
Fred obişnuia să se comporte mult mai degajat, vorbind 
despre propriile lui realizări, pe vremea când nu începuse 
încă să se teamă că va fi „scos din joc de Farebrother”, şi 
spaima aceasta plutea acum pe faţa lui. Doamna Vincy, în 
cea mai deplină înflorire a majestăţii sale de matroană, se 
uita la feţişoara lui Mary, la părul ei aspru, cârlionţat, şi la 
chipul cu totul lipsit de crini şi de roze, şi se mira; încerca 
fără succes să se închipuie bucuroasă de înfăţişarea lui Mary 
în veşminte de mireasă, sau să simtă o plăcere la gândul 
unor nepoţi care să moştenească trăsăturile familiei Garth. 
Totuşi, petrecerea era voioasă, iar Mary deosebit de strălu-
citoare, bucurându-se, de dragul lui Fred, că neamurile lui 
arătau mai multă bunăvoinţă şi, de asemenea, foarte dornică 
să vadă şi ei cât de mult o preţuiau alţii, pe care trebuiau 
să-i recunoască drept mai buni judecători.

Domnul Farebrother observă că Lydgate părea plic-
tisit, şi că domnul Vincy vorbea cât mai puţin posibil cu 
ginerele lui. Rosamunda avea o graţie şi un calm desă-
vârşite, şi numai efortul unui observator subtil – pe care 
vicarul nu se simţise stârnit să i-l dedice – ar fi perceput 
totala absenţă a acelui interes pentru prezenţa soţului ei, 
pe care-l vădeşte orice soţie iubitoare, chiar dacă eticheta 
o ţinea la distanţă de el. De câte ori Lydgate lua parte la 
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conversaţie, Rosamunda nu-şi îndrepta ochii spre el, stând 
asemenea unei Psiche sculptată, modelată ca să se uite în 
altă direcţie – iar când, după ce fusese chemat în oraş pentru 
un ceas sau două, Lydgate reintră în încăpere, ea păru să 
ignore total acest fapt, care cu optsprezece luni mai îna-
inte ar fi avut efectul unei cifre puse înaintea unităţilor. În 
realitate, însă, era perfect conştientă de glasul şi mişcările 
lui Lydgate; şi frumosul ei aer bine echilibrat, de totală 
impasibilitate, reprezenta o negare studiată, prin care îşi 
manifesta rezistenţa lăuntrică, fără a încălca buna-cuviinţă. 
După ce doamnele trecură în salon, iar între timp Lydgate 
fusese chemat la un pacient, tocmai când se servea desertul, 
doamna Farebrother aşteptă până ce Rosamunda se nimeri 
să fie lângă ea şi i se adresă: 

– Eşti nevoită să renunţi o bună parte din timp la com-
pania soţului dumitale, doamnă Lydgate. 

– Da, viaţa unui medic este foarte spinoasă; mai cu 
seamă când manifestă atâta devotament pentru profesiunea 
sa ca domnul Lydgate, răspunse Rosamunda care stătea în 
picioare, şi se depărtă cu degajare la sfârşitul acelei mici 
fraze corecte.

– Viaţa e îngrozitor de mohorâtă pentru fata mea când 
nu e înconjurată de societate, explică doamna Vincy, care 
era aşezată alături de bătrâna doamnă. Nu, negreşit, am 
ajuns la această părere când Rosamunda a fost bolnavă şi 
am stat cu ea. Ştiţi, doamnă Farebrother, în casa noastră 
domneşte veselia. Eu personal sunt o fire veselă, iar dom-
nului Vincy îi place ca întotdeauna să avem casa plină. 
Cu asemenea trai a fost obişnuită Rosamunda. Adică ceva 
foarte diferit de un soţ care e mereu plecat, la ore imposi-
bile, fără să ştie vreodată când se întoarce acasă, şi înzestrat 
pe deasupra cu o fire închisă, trufaşă, cred eu – indiscreta 
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doamnă Vincy rosti cu glas uşor scăzut această paranteză. 
Dar Rosamunda a avut întotdeauna o fire angelică; fraţii 
ei obişnuiau adesea să o necăjească, numai că o fată ca ea 
nu-şi dă drumul nevoilor; de mic copil era întotdeauna bună 
ca o mieluşea, şi cu un chip mai presus de orice. Ei, dar, 
slavă Domnului, toţi copiii mei au o fire bună.

Această afirmaţie era lesne de crezut pentru oricine s-ar 
fi uitat la doamna Vincy, când îşi aruncă pe spate panglicile 
bonetei largi şi le zâmbi celor trei fetiţe ale familiei, care 
împliniseră între şapte şi unsprezece ani, Dar în privirea 
aceea zâmbitoare fu obligată să o includă şi pe Mary Garth, 
pe care cele trei fetiţe o trăseseră într-un colţ ca să le spună 
poveşti. Mary tocmai isprăvea desfătătoarea poveste a lui 
Rumpelstiltskin, pe care o ştia pe de rost, fiindcă Letty nu 
se mai sătura niciodată să le-o împărtăşească ignoranţilor ei 
fraţi mai mari, citind-o dintr-un volum roşu favorit. Luiza 
odorul doamnei Vincy, alergă spre ea cu ochii măriţi de o 
serioasă aţâţare, strigând:

– O, mămico, mămico, omuleţul a izbit aşa de tare 
în duşumea, că n-a mai putut deloc să-şi scoată piciorul 
de-acolo! 

– Fii binecuvântat, îngerul meu, exclamă mămica,  
ai să-mi istoriseşti mâine despre întâmplarea asta. Du-te 
acum de ascultă!

Şi apoi, cum ochii ei o urmăriră pe Luiza întorcându-se 
spre ungherul acela atrăgător, se gândi că, dacă Fred voia 
s-o mai invite pe Mary, n-o să mai ridice nicio obiecţie, de 
vreme ce copiii se simţeau atât de bine cu ea. 

Dar ungherul deveni de îndată şi mai însufleţit, pentru 
că apăru şi domnul Farebrother care, aşezându-se în spatele 
Luizei, o luă pe genunchii lui; fetiţele stăruiră în cor că tre-
buie să asculte şi el peripeţiile lui Rumpelstiltskin cerându-i 
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lui Mary s-o ia de capăt. Vicarul stărui şi el, şi Mary, fără 
fasoane, o luă de la capăt, în felul ei îngrijit, folosind exact 
aceleaşi cuvinte ca şi mai înainte. Fred, care se afla şi el 
prin apropiere, ar fi trăit un moment de adevărat triumf, 
fiind martor la talentele lui Mary, dacă domnul Farebrother 
nu s-ar fi uitat la ea cu evidentă admiraţie, mimând interes 
pentru poveste, ca să le facă plăcere copiilor.

– N-o să vă mai pese de uriaşul meu cu un singur ochi, 
Loo, se plânse Fred, când fata sfârşi de povestit.

– Ba da, o să-mi pese. Povesteşte-mi despre el chiar 
acum, ceru Luiza. 

– A, n-aş mai îndrăzni; sunt făcut praf. Rugaţi-l pe 
domnul Farebrother.

– Da, adăugă Mary, rugaţi-l pe domnul Farebrother să 
vă povestească despre furnicile a căror căsuţă frumoasă a 
fost doborâtă la pământ de un uriaş numit Tom, iar el credea 
că nici nu le pasă fiindcă nu le poate auzi cum plâng, şi nici 
nu le vedea cum îşi folosesc batistele.

– Te rog frumos, imploră Luiza, înălţându-şi ochii  
spre vicar.

– Nu, nu, eu sunt un paroh bătrân şi serios. Dacă încerc 
să scot din tolbă o poveste, iese o predică în locul ei. Vreţi 
să vă ţin o predică? întrebă el, punându-şi pe nas ochelarii 
de miop şi ţuguindu-şi buzele.

– Da, zise Luiza, cam cu jumătate de gură.
– Ia să vedem, atunci. Împotriva plăcintelor: cum se 

vădeşte că plăcintele sunt lucruri rele, mai cu seamă dacă 
sunt dulci şi au şi prune în ele.

Luiza cam luă în serios treaba asta şi se dădu jos de pe 
genunchii vicarului, ca să se ducă la Fred.

– Aha, văd eu că nu merge să ţin predici în ziua de 
Anul Nou, grăi domnul Farebrother, ridicându-se şi 
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plecând de-acolo. Descoperise de curând că începuse să 
stârnească gelozia lui Fred şi, în acelaşi timp, că Mary 
nu-şi pierdea în ochii lui întâietatea faţă de orice altă 
femeie.

– Miss Garth este o tânără încântătoare, spuse doamna 
Farebrother care urmărise mişcările fiului ei.

– Da, încuviinţă doamna Vincy, obligată să-i replice 
ceva, deoarece bătrâna doamnă se întoarse spre ea, plină 
de aşteptare. Păcat că nu e chipeşă.

– Nu pot spune asta, afirmă categoric doamna  
Farebrother. Îmi place înfăţişarea ei. Nu trebuie să pretin-
dem totdeauna frumuseţe, când bunul Dumnezeu a judecat 
potrivit să făurească o tânără minunată şi fără de asta. Eu 
una pun mai presus bunele maniere, şi Miss Garth va şti 
cum să se poarte, indiferent ce poziţie socială va ocupa. 

Bătrâna doamnă adoptase un ton puţin tăios, căci dis-
punea de autoritatea conferită de perspectiva ca Mary să-i 
devină noră; întrucât poziţia lui Mary faţă de Fred prezenta 
inconvenientul de a nu putea fi încă făcută publică, cele trei 
doamne de la parohia din Lowick îşi mai păstrau speranţa 
că Miss Garth va fi aleasa lui Camden.

Intrară şi alţi musafiri, iar salonul fu hărăzit muzicii 
şi jocurilor, în vreme ce mesele de whist erau pregătite 
în camera tihnită, de la celălalt capăt al holului. Domnul 
Farebrother jucă un rober, ca să o satisfacă pe maică-sa, 
care privea ocazionalele ei partide de whist ca un protest 
împotriva bârfelilor şi o inovaţie adusă în opinii, şi în lu-
mina aceasta până şi o renonsă1 îşi avea demnitatea ei. Dar 
la sfârşitul rober-ului îl puse pe domnul Chichely să treacă 

1 Carte jucată fără a respecta regulile bridge-ului. 
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în locul lui şi părăsi camera. În timp ce străbătea holul, 
Lydgate tocmai se întorsese şi îşi scotea paltonul.

– Eşti omul pe care aveam de gând să-l caut, zise vi-
carul; şi, în loc de a intra în salon, se duseră şi se rezemară 
de cămin, unde aerul îngheţat adus de Lydgate formă o 
pală sclipitoare. 

– Vezi, acum pot părăsi destul de lesne masa de  
whist, urmă el zâmbindu-i lui Lydgate, dacă nu mai joc 
pentru bani. Asta ţi-o datorez dumitale, aşa spune doamna 
Casaubon.

– Cum? întrebă cu răceală Lydgate.
– Aha, nu voiai să aflu acest amănunt – asta numesc 

eu o reticenţă lipsită de generozitate. Trebuie să laşi omul 
să aibă plăcerea de a simţi că ai pus umărul pentru el. Nu 
împărtăşesc antipatia pe care o încearcă unele persoane 
faţă de cei cărora li se simt obligaţi; pe cuvântul meu, eu 
unul prefer să le fiu îndatorat tuturor fiindcă s-au purtat 
frumos cu mine. 

– Nu pricep ce vrei să spui, se apără Lydgate, doar dacă 
te referi la faptul că i-am vorbit despre dumneata doamnei 
Casaubon. Dar nu m-am gândit că o să-şi încalce promi-
siunea de a nu pomeni despre acest lucru, urmă Lydgate, 
rezemându-se cu spatele de colţul şemineului, fără a arăta 
deloc o faţă radioasă. 

– Brooke te-a dat de gol abia alaltăieri. Mi-a făcut  
complimentul de a spune că e foarte bucuros că am căpătat 
beneficiul, deşi dumneata ai luat-o înaintea manevrelor lui 
tactice şi m-ai lăudat ca pe un Ken şi un Tillotson, şi genul 
ăsta de lucruri, până ce doamna Casaubon nici n-a mai vrut 
să audă de altcineva.

– A, Brooke e o gură-spartă, rosti dispreţuitor  
Lydgate.
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– Ei bine, atunci mă bucur de spărtura asta. Nu văd de 
ce nu ţi-ar plăcea să aflu că ai vrut să-mi faci un serviciu, 
bunul meu prieten. Şi neîndoios mi l-ai făcut. E într-adevăr 
o serioasă frână pentru mulţumirea de sine să descoperi în 
ce măsură buna ta comportare se datoreşte faptului că nu 
ai nevoie de bani. Niciun om nu va fi ispitit să rostească 
Tatăl nostru de la coadă la cap, atâta timp cât n-are nevoie 
de serviciile diavolului. Acum nu mai sunt nevoit să depind 
de capriciile norocului. 

– Fără noroc, nu văd cum se pot obţine bani, replică 
Lydgate. Dacă un om scoate bani din profesia lui, e aproape 
sigur că norocul şi-a vârât coada.

Domnul Farebrother socoti că poate considera cuvintele 
acelea – care contrastau atât de izbitor cu felul cum Lydgate 
se exprima mai înainte – drept un indiciu al perversităţii 
care ţâşneşte adesea din acreala unui om cu ghinion în 
afaceri. Răspunse pe un ton împăcat şi bine dispus:

– A, lumea asta merge într-un fel care-ţi cere o răbdare 
enormă. Dar îi vine mai uşor unui om să aştepte cu răbdare 
atunci când are prieteni care-l iubesc şi care nu-i cer altceva 
decât să-l ajute să răzbească, atât cât le stă-n puteri. 

– O, da, zise Lydgate, pe un ton nepăsător, schim-
bându-şi atitudinea şi uitându-se la ceas. Oamenii fac mai 
mult caz de greutăţile lor decât e nevoie.

Ştia cât se poate de lămurit că din pricina domnului 
Farebrother i se oferea în acest chip posibilitatea unui aju-
tor, şi nu putea să suporte asemenea gest. Noi, muritorii, 
suntem mânaţi de o atât de stranie îndărătnicie, încât, după 
ce vreme îndelungată pe Lydgate îl măgulise ideea că-i fă-
cuse, în particular, un serviciu vicarului, gândul că vicarul 
înţelesese nevoia lui de a i se face în schimb un alt serviciu 
îl făcea să se închisteze într-o rezervă de neclintit. Pe lângă 
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aceasta, după toate ofertele de acest gen, ce anume avea 
să urmeze? – trebuia să „menţioneze cazul lui”, explicând 
că are nevoie de un anumit sprijin. În momentul acela, i se 
părea mai lesne să recurgă la sinucidere. 

Domnul Farebrother era un om înzestrat cu un spirit 
prea pătrunzător ca să nu prindă tâlcul acelei replici, iar 
purtarea şi tonul lui Lydgate sugerau ceva atât de masiv, 
corespunzând cu fizicul lui, care, când făcea să-ţi ricoşeze 
avansurile din prima clipă – scotea cu totul din cauză ar-
gumentele folosite în pledoaria ta. 

– Cât e ceasul? întrebă vicarul, înghiţindu-şi suscep-
tibilitatea rănită. 

– Unsprezece trecute, zise Lydgate.
Şi intrară amândoi în salon.
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LXIV

Primul gentilom:
Unde-i puterea-nvinuirea fie!

Al doilea gentilom:
Ba, relativă-i; nu poţi speria
ciuma, punându-ţi la hotar cetăţi,
nici crap să prinzi c-un argument

subtil;
E geamănă-orice-forţă; cauza chiar
nu-i cauză fără-efect, însăşi acţiunea
are şi-un miez pasiv. Comanda-astfel
şi cu supunerea, merg pas la pas.

Chiar dacă Lydgate ar fi fost înclinat să discute ab-
solut fără rezerve despre afacerile lui, ştia că foarte 

greu i-ar fi stat în puteri domnului Farebrother să-i dea ime-
diat ajutorul de care avea nevoie, acum, când avea de luptat 
cu notele de plată venite de la furnizorii lui, şi cu sechestrul 
ameninţător pus de Dover pe mobilă; şi neputându-se baza 
pe nimic altceva decât pe plăţi lente şi picurate în rate de 
la pacienţii pe care nu-şi putea permite să-i ofenseze – căci 
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onorariile frumoase primite de la Freshitt Hall şi Lowick 
Manor fuseseră grabnic absorbite de cheltuieli – nicio sumă 
mai mică de o mie de lire nu i-ar fi scăpat de încurcăturile 
lui de astăzi lăsând în urmă doar un rest care, conform frazei 
favorite folosite de optimişti în asemenea împrejurări, i-ar 
fi dat „răgazul de a privi în jur”. 

Fireşte, voiosul Crăciun, aducând după el fericitul 
An Nou, când concetăţenii aşteaptă să-şi primească răs-
plata pentru ostenelile şi bunurile împărţite cu zâmbetul 
pe buze semenilor lor, făcuseră să se strângă în asemenea 
hal cercul grijilor sordide în jurul minţii lui Lydgate, încât 
anevoie îşi putea dedica fără întrerupere gândurile orică-
rui alt subiect, până şi celui mai obişnuit şi mai plăcut. Nu 
era un om morocănos; activitatea intelectuală, generozi-
tatea lui, precum şi constituţia puternică l-ar fi menţinut 
oricând – în condiţii suportabile – deasupra măruntelor 
şi necontrolatelor susceptibilităţi care alcătuiesc proasta 
dispoziţie. Dar acum era prada celei mai aprigi enervări, 
care nu-i iscată de sâcâieli, ci din convingerea subterană, 
aflată îndărătul acestor sâcâieli, că îţi iroseşti energia şi 
că te pierzi în preocupări degradante – adică exact rever-
sul tuturor scopurilor sale anterioare. „Iată, acest lucru mă 
preocupă; şi ar fi putut să mă preocupe ăstălalt”, murmura 
întruna neostoit, un glas amar în sufletul lui, transformând 
orice dificultate ivită într-o dublă povară pentru puterea 
lui de îndurare.

Unii domni şi-au făcut o poziţie uluitoare în litera-
tură prin nemulţumirea lor generală manifestată faţă de 
univers, văzut ca o trapă de plictis în care sufletele lor 
măreţe au căzut din eroare; dar convingerea că posezi un 
eu măreţ într-o lume măruntă, poate oferi şi ea unele con-
solări. Nemulţumirea lui Lydgate era însă mult mai greu 
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