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PRE PATA 

. 

“Prezent . aci: prima încercare 'de o 'carte de! citire 
lucrată, în paralel cu un manual de literatură. Socotese 

„că este cel mai bun mijloc pentru. a. face pe. şcolar 
să-şi dea seama bine de: cele citite . în manualul săti.. 

Carţile de: citire pină acum” existente cred că. nu 
sînt potrivite pentru clasa - VII. . Ştiut este că autorii 
de pînă aci ai avut-o. idee cu totul deosebită: „să facă - 

„un singur volum pentru : fie- -care clasă. De cît-va timp 
însă s'a recunoscut că sistema, nu e cea. mai bună şi” 
acum curentul este- pentru sistemul opus: cărţi de ci- 
tire pentru fie- care clasă. Avem — este drept — o 
carte. care se întrebuința numai în clasa VII, a: regre- 
tatului profesor Lambrior, dar aceasta are numai bu- 
căţi cu litere: vechi; prin. urmare nu-e completă, pentru 
un curs de, istoria literaturii romiîne.. Me 

- In lucrarea de față am. despărţit trei părți ca şi. 
în istoria literaturii. . - 

Partea. | — despre limbă. — cuprinde, după câte- -va 
exemple de. elemente: streine, aproape întreaga. istorie 
a scrierii roniinești, adică diferitele sisteme ortografice; 
apoi bucăţi din dialecte. Urmează literatura poporană şi 

- 474 "IT



IV. 

» în fine literatura cultă pe secole. Aci-am tipărit „cu- 
litere vechi: numai o parte mică din' bucăţi; la 'cele-. 
lalte am întrebuințat litere latine. Am „pus şi bucăţi 
cu diverse alfabete de trahziţiune. ca să- şi poată da ele- 

_vul seama de modul cum. 's'a trecut de la sfove la 
litere. Am. pus asemenea şi facsimile de manuscrise şi 
tipărituri din sec. XVI— XVIII. a m 

7 - lă



CUP ans. SUL. 

So Partea I: “Limba. 

“1 /menţele se eine safe ile «de fimda ; romînă. 

Exemple de cuvinte: streine | | 
„ Elemente greceşi vechi. cc n... 

zi Elemente slavone, „ie i a. 1... - 
3. Cuvinte albaneze. ec a 
4.'Elemente turceşti, , e ee i 
5. Elemente greceşti nouă, i. a. |. |... î..e 
6. Cuvinte polone .-, sc. ra. . 
7. Elemente ungurești, , sc... te... 

25. Cuvinte ruseşti „ca e d 
„9. Elemente franceze ... cc i. eve 
10. Elemente germane, , , ., o... .. |. |... 
In ce consistă „fisionomia. unci limbi, de B. P. Hasdeu noii 
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| I. 

“ Influențele: streine suferite de limba romînă” 

EXEMPLE DE CUVINTE STREINE 

IL. , ELEMENTE GRECEŞTI VECHI DIN EPOCA 
„ROMANĂ? 2 
  

Drum 'Soduos, martur uderugos, papură mecizr905, tufă, 
Tugos, (fum, cf. locuţiunea : nam bani tufă), strugur Toy, 

„teacă Yijzg, casc ycozo, spin o7zavog, niînilă Acei, mingii 
| nawyerto; beserecă Aeon pa. 

- 2. ELEMENTE SLAVONE5) 
  

„Cuvinte cart ai rămas în limbă: adie, agriş, altiţă, 
- arendă, 'asvirlă, babă, bae, bălăbănesc, bălan, baltă, bazm, 

bită, biciă, bob, -bogat, bold, bolovan, borş, bragă,. "brazdă, ” 
caer, cână, cîrlig, cias, ceață, cioc, ciolan, cioplesc, ciubăr, 
dădacă, deal, dihanie, dirz, doagă, dobîndesc, dogoresc, 
găleată etc. 

1) Cf, Istoria limbit şi literaturi! ed, II, pag. 3o. : 
2) Aenopol, Istoria Rominilor. I 170. 7. badejat, Istoria limbi şi li- 

teraturit, 27. 

3) Cihac, Dictionaire. d'ctymologie daco-roumaine. (Vol. II. Elemente 
streine). — Pi /pide, Istoria limbil și literaturil. — 7iktin, Gramatica română. 
Etimologia. .
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- Cuvinte car? ait fost întrebuinfăte: numa? în Znpul în- „ Ruenței slavone : azbuche, bahmet (cal tătăresc), bejenie (emi- -graţiune), bernevici (pantaloni largi), blagoveştenie (buna-vesti re), ” butcă (trăsură), camină: (impozit pe vin), căminar (care strînge camine), cin (rang), clucer (rang boeresc), cneaz, “dajdie, dardă - avelot), delă (dosar), glupav (avid), goştină (taxă plătită de negustorii streini) etc. - - ă o 

„Sufixe slavone : 
-— ac ginsac, | o | 
— nici amarnic, puternic, 'straşnic, . - 
— ug: vicleșug, mesteșug, belşug, . - - i 

W-— că îi „ursoaică, puică, zmeoaică, ” - — niţă : clopotniță, acarniţă, coşniţă, piperniţă, solniţă, - — iță: arşiţă, leliță, 
"— anie: spovedanie; 
— aşcu: Dumitrașcu, Toderaşcu, + — av: bolnav, gubav,. . - 
— ică: bunică, Păsărică, fetică, , î— îşă: cofiță, gurzză; Zortiză a | — işte: porumbişte, cinepişte, mirişte, iniște, . — ef: drumeţ, călăreț, --. E a — cală: ameţeală, osteneală, socoteală, vezeală, 

  

3. CUVINTE ALBANEZE 5) 

  

. 
- , 

Brad, broască, buză; căciulă, gălbează, găsesc, ghimp, gresie, 
Susan, şopiîrlă, urmă, vatră etc, 

cioară, copac, cruţ, în, Srumaz, mendre, năpircă, piriă, 

y 

  

N 

4. CUVINTE TURCEŞTI). . 

  

SI Cuvinte cari oii rămas în limbă: giaba (de giaba), “hain, hatir, bacșiş, ban, iadeș; | 

. 
i 

1) Cihac, Dictionnaire „d'etymologie daco-roumaine. (Ele, streine). 
*) 1/iflosier, Die tiirkischen Elemente in den siid-ost- und osteuropăi- 

schen Sprachen. : 
” ” 

iatac, catifea, ciafă, bucluc, * r
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cafea, calfă, colibă, cîntar,- capac, ciarşaf, cişmea, cașcaval, că. 
tun, catir, cazan, cirpaciii, cizmă, ciorap, cofă, coltuc, copcă, 
dud, dușman, glam, cutie, chel, fustă, cărămidă, chibrit, chi- 
rie, 'herghelie,: hamal, ghiulea, liman, magazit, „mărgean,. mo- 
ioz, murdar, musafir, muşama, etc. 

Cuvinte cară ail stat în limbă numal. legate de anumite . 
înstitufiunY - şi obiceiuri: mumbaşir (comisar), nizam (ordin), 
pafta (incheetoarea briului făcută -de metal, adesea de aur. sai 
argint), raia (locuitorii. țării), serascher (general), sofa, surgu: 
cii (penaj pus în partea: din faţă a căciulii), tabiet, talîm (de- 
prindere), 'temenea (compliment), teșcherea (act, paşaport), tura 
(semnătură), - vadea:. (termen), _zaherea (proviziunile : necesare: 
pentru întreţinerea unei armate, azi înlocuit prin vorba, «pro: . 
viant>), tarapana . (monetărie), etc. : ” 

Sufia e  turceşi: 2 

— gii :Tampagiă, laptagiii, moftangiă, chirigiă, 
—.lic: "pașalic, haimanalic, calabalic, senator ici ). 

1 

5. ELEMENTE GRECEŞTI NOUĂ - 
  

„2) ante-tanarioie?) 

“Curoiute rămase în Zimbă până az: afurisesc, agonisesc, 
aguridă, amăgesc, amvon, anatemă, argat, arvună, „cămilă, ca- 
tastif, chilie, Chitră, dascăl, diacon, dogmă, egumen, epathie, 
-eres, evanghelie, frică, liîrtie, icoană, metanie, mir, organ, pe- 

-" deapsă, potir, prisos, 'stih, stol, temeiii, tipic, zodie, etc. | 

Cuvinte, dispărute : aicolisesc (mă = mă acăţ), a anghel 
(iâger), aposcorachinţă (renvoi înjutieux), aschitac (ascet), aspidă 

(viperă), aspru (monetă), catara (blestem), cliros (cler), comit (co- 
met), evsevis (pios), ierosilie (sacrilegiu), -norie (parochie),. pă- 
năghie (ceremonie pentru sfinţirea pini) etc. 

1) In exemplele subliniate avem , o temă latină cu sufix turcesc... 
2 G, Aura, Elementul giec ante- "fanariot în limba romină.



ga 

b) Cuvinte. greceşti din 'epoca fanariotă dispărute - 
E din limbă!) 

Cătortosire, filotimie, (ambiţiune), afanisire, afierosire (con- 
secrare), artos (piine pentru împărtășire), calțavetă” (jartieră), 

- camilafcă (căciulă preoțească), catăhrisis (abuz), caterisesc (ble- 
stem), chilom (măciucă), chindisesc (înțep la „cusătură), chir 
” (domn), cliros (cler), condac” (cîntec: bisericesc), . diastimă (in- 

terval), dihonie (discordie), epanghelmă (funcţiune), evghenicos 
(nobil), hrismă (ungere), ipolips (bună opiniune), paradosese 
(învăţ pe altul), etc. - Cs 

  

| 

:6. CUVINTE POLONE 2) 
  

Arendă, bont,. brişcă, țidulă, ciupesc, drăgan, falbala, găluşcă, hac, capcană, ladă, matcă, pavăză, ete. i " 

  

7. ELEMENTE UNGUREȘTI 5) 

  

Cuvinte întrebuinjate de top . Rominit din stînga Du- năriY : alcătuesc, altoesc, aprod, bănuesc, belşug, biruesc, bor- can, chcltuesc, chibzuesc, chip, făgăduesc, fe hirdăi, hotar,': meşter. mistuesc, neam, tilhar, uriaș, vamă, viclean, zăbală, etc. _ Provincializme : adăă (dare (pornesc), arşăii (tirnăcop), biciulesc: (apreţiez), biriş (slugă) bolind (prost), borzos (zburlit), buduluese (sap), cătană (soldat), ciacăiă (chipiă), cipcă (dantelă), clop (pă- lărie), corșag, (guturaiii), dărab (bucată), firtaiti (sfert), fele (ju- mătate de oca), filer (dinar), găzdac (avut), gubă (sarică), he- gheș (ascuţit), husar (cavaler), hoher (calăii), etc. e 

oraş,. şoim,. tăgăduesc, 

Lă 

  

5 Cihac, Dictionnaire d'et 
2) Cihac, Dictionnaire d'& 
3), AMindyescu, Element 

ymologie. daco-roumaine. 
iymologie daco-roumaine, - e ungurești în limba. română, 

y 

|, gazdă, haiduc, 

) alduesc (urez), arăduesc! 

(alung), căpăluesc. 
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Sufize : 

— ăi: lingăii, cală, Buzăii, mîncăti, 
— aş: luntraş, ostaş, fruntaș, porlaş, pungaș. 

N 

8, ELEMENTE RUSEȘTI 1). : 

Cuvinte întrebuințate şi asi: birjă, brutar, chivără, ca- 

zac, cazarmă, cordon, lagăr, păpuşă, pizmă, samovar, scripcă, 
şnur, vahmistru, etc. 

Cuvinte intrebuinjate în epoca influenței ruseşti: arap- 

nic (bici), amuniţie (muniţiune),  droşcă (trăsură), carboavă 

(monetă de argint, rublă), predmet (afacere), presustvie (sală 
de: audienţă), etc. . | e 

9. ELEMENTE GERMANE 2) 
  

Bogasie, bogasier (Bagasie), bold (engl. Bolt, căgeată), 

cheglă (Kegel), creiţar (Kreutzer), faier (Feuer), felcer (Felascheer), 
frac. (Frack), gang (Gang), gheroc (Gehrock), ete, . » 

10. ELEMENTE FRANCEZE 
  

Pemple, de cuvinte . de prisos, considerate -ca darda- 
7iznte + bezea (sărutare, din fr. baiser), blond, broșă, hazard, . . 

avantagiii, avarie, azur, abandonez, afiş, aplanare, etagiii, froa- | 

sez, şifonez, bonjur,: demoazelă, ete. -,. 
Exemple de cuvinte necesare limbi? române, ueavind 

alți termeni: banchet, bancnotă, bandit, baricadă, “baron, ba- 

terie, bilet, bulevard, _caet, asasin, balanţă (balance, pentru 

1) Cihac, Dictionnaire' d'Etymologie daco-r roumaine. 
2) Zaurian și Aassim, Glossariu.
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- bilanță = bis + lanx ;'se zice însă bilauț al unei situaţii finan- „ciare), balân, bancă ete. | ia : 

Sufize franceze, neâdmise : | Și 
— bil: amabil, suferibil, citibil | 
— mente naturalmente, . pozitivamente, generalmente, 

r 

  

„IN CE CONSISTĂ FISIONOMIA UNEI LIMBI?. 
de 4 

Bug HAŞDEU 

În economia politică, . circulațiunea are două sensuri: 
pa a.u 

. . . > . A 

d'întîiă, sensul vulgar de trecerea unui lucru din posesiune în posesiune, -saii mai bine din loc în loc;. al doilea, sensul ade. . vărat ştiinţific de mișcare productivă a valorilor. Circulaţiunea în Linguistică se “apropie pînă la un punct de ambele aceste sensuri, i i Prin multă circulaţiune materială, o monetă saii o marfă 

la New-York: pînă “la București. .: _ În” acest înţeles; circulațiunea în economia politică nu e „alt ce-va decit o neastîmpărată. locomoţiune, fie prin concurs "colectiv, fie prin mijloace individuale, pi a In Linguistică, un cuvint, o formă gramaticală, o sem. nificaţiună, ori-ce alt element'al limbii, se deterioară tot aşa printr'o deasă întrebuințare. Aceasta s'a 'observat de de-mult "Şi S'a:spus de maj multe orY, Ceia-ce a scăpat însă din. ve- dere linguiștilor,. este că întrebuin | N. o PNI 2 Să 
- 1) "Zfasdeii, 

x 
Etymologicum magnum Romaniae,! 

țarea cea deasă * nu. trebue - 

p
a
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'să fie neapărat colectivă, adică nu trebuie neapărat 'să se exer. 
cite în “totalitatea graiului unui popor. Pentru ca francezul . 

„Pierre să se metamorfoseze în 'vr'o două sute de forme, pe 
cari le enumără Robert Mowat; pentru ca loan să devină la 
Romini Ion, Iancu, Ioniţă, Tonaşcu, Niţă, Ionel. etc.; pentru 
toate acestea ajunge -acţiunea cea desmierdătoare a citoi-va - 

IS familii, în cari se află cite un Pierre saii Ioan,, chiar dacă în 
sinul naţiunii ar fi puţine asemeni familii. Ea 

Mult mai important, fie în economia politică, fie în“ lin- 
guistică, este cel-lalt fel de circulațiune : miscarea productivă 
a valorilor, în puterea cării două lucruri, identice sub ori-ce 
raport, reprezintă totuși nişte valori foarte disproporţionate, 
ast-fel că -din' doui iz. unul face 12, pe: cînd altul numai 1 
saii -chiar zero. . . Pa 
*„ Precum în economia politică moneta este mijlocul uni- 
versal al circulațiunii tuturor bunurilor;. tot aşa în linguistică 

„ graiul. este mijlocul universal al. circulațiunii. ideilor și. impresi- 
unilor. Şi fără monetă, bunirile. ar circula, dar cu mult mai 
greoii ; cu mult mai greoiă ar circula de asemenea, deși tot . 
ar circula, ideile şi impresiunile fără: graiii. 

Acest paralelism o dată stabilit, să lăsăm acum textual- 
mente să vorbească economistul cel mai competinte în mate- 

” ria circulaţiunii. - E e 
| „«Supposons—zice Skarbek —quwune pi&ce d'un franc soit 
"«remise dans la matince de la premicre journce par un ha- 
„«bitant de la capitale ă une laiticre en €change du lait qu'elle 
„“apporte au marche;. que celle-ci l'empioie -tout de suite ă 
«acheter_une aune de toile; que le marchand de toile fasse 
<avec cette meme pitce de monnaie sa provision de viande dans. 
«la bouchetie; que le boucher la depense dans la boutique d'un 
«marchand de vin; que celui-ci Pemploie ă' lachat de bou: 
<teilles ; que- le -marchand de verreries la „depenșe en pain, le 
<«boulanger en bois, et, que le marchand de bois la . retienne 
«pour une. depense ă venir et la laisse. sans “emploi dans le - 
«courant de la journce suivante. La dificrence des services 
-«rendus par cette piece de monnaie dans le courant des deux 
„<journces est tres sensible,. et peut âtre exprimee par. des . 

- «chifires,. car e//e est ' comme. sepl ă un. Dans la premicre - 
<journce la-'picce d'un franc a fait. la fonction de .sept francs, . 
«parce qu'elle a servi ă faire -sept achats consâcutifă, au lieu 

- «que dans la' seconde journce elle n'a represente qwune unite 
- «dans les mains du. marchand de bois. Si celui-ci n'en. lait



... 
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«point usage dans le courânt de la seconde journce, ou peut 
«meme dire avec raison que, pour la socicte en gensral, la 

«difference des services rendus par la meme pice de monnaie 
«dans les deux journtes 'est comune sept ă zero, parce que, 
<6tant restce inactive dans les mains du marchans de bois, 
«elle n'a point rempli sa fonction comme instrument d'Echan- 
«ge, et leffet est le meme que si elle n'eit point existce. Sa 
«valeur, dans la premiăre journee, est cgale en services ren- 
<du5 ă celle de sept francs, et il est facile de s'en convaincre 
«en rassemblant tous les produits qui ont €t€ achetes par son 
«moyen : car en €valuant la valeur. du lait, de la toile, de la 
«viande, du vin, des bouteilles, du pain et du bois. achetâs 
«consecutivement avec la meme piece d'un franc, on se con- 
«vaincra . aisement qu'ii faudrait depenser sept francs. pour 
<pouvoir acheter toutes ces choses simultanement». 

Resumind, și completind această particularitate în două 
cuvinte un lt economist observă: «Cu cit mat des:o mo- 
«netă trece din mînă în mînă, cu atât mar: multe bunuri şi 
«servicii se pot cumpăra cu ea, şi cu atit mai puţin numerar 
sse va cere pentru întreaga circulațiune dintr'o ţară». Cu 

“această ocaziune, el citează un: fapt. foarte instructiv. Pe la 
jumătatea secolului. trecut, comandantul unet cetăţi asediate 
nu avea la dispoziţiune decit 7000 fiorini, cari i-ar fi ajuns 
abia pe o săptămînă pentru plata garnizoanei. El a susținut 
totuşi asediul în curs de şeapte s&ptămiîni, plătind regulat sol.: daţilor săi, cari cheltufaii apoi banii pe. la cîrciumatri, iar circiumarii împrumutaii mereii aceiaşi bani comandantului. In acest chip 7000 de fiorini ai 'reprezintat valoarea de 49000! Intocmai în același mod, din. două Zucruri Îinguistice de o valoare intrinsecă identică, unul poate să aibă o valoare utilă înzecită și chiar însutită decît cel-Valt, dacă în graiul comun al poporului circulează de zece sai de o sută. de ori mar mult în acelaşi interval de timp, | Ă _ Autorul unei! scrieri despre fusiunea limbei franco-nor- mande cu limba anglo-saxoană şi-a dat osteneala de a distri- bui după provenință respectivă cele 40,000 de cuvinte din dicţionarul - englez al lui Robertson, de unde a resultat că limba engleză posedă 13,330 cuvinte germanice şi 209,854 cu- vinte romanice şi anume după litera iniţială a 'cuvîntulu.:
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Germanie - ” Romanie 

A. 392 2230 - 
„B, 1210 846 

CC. 650 3630 

D. 637. 2757 
E. 297 1810 

FE, _833 1171 

„G. 594 . 679 
H. 729 - „613 

IL. 250! | 2608 
K.- 16ş - 13 
L. 500 - .636 

„M. 555 o Tqi2 
N. 244. „375 
O. 478 594 
P. ZI. 1545 - 
Q.. 2163 169 

-R. 499 1926 
S. 1973. 2411 
T. 697 : LIO7 

E UV. 332 221 
W. 534 „81 
Y. 61 - — 

Z.. 16. „20 

13330 29354 

"Muncă colosală, fără resultat serios | Important este de 
a cunoaşte mişcarea cea productivă a valorilor, far nu de a 
socoti cu d'a-măruntul întregul numerar dintro ţară, clasifi- 
cîndu-l după diferitele. efigii ale suveranilor, dar uitind a dis- 

"tinge mai pe sus de toate moneta care circulă în realitate, 
- care concurge la avuţia națiunii, care este o adevărată utili- 
tate, de către moneta cea îngropată: fără folos în pămînt saii 
ascunsă în lăzile citor-va sgîrciţi. aa 

Dacă 'Thommerel, în loc de a despuia. un dicţionar, în 
care cuvintele întrebuințate odată pe an figurează alături cu 

- cele întrebuințate în toate zilele, ar fi luat mai bine un text 
englez poporan, un basm saii un cîntec, el s'ar fi încredinţat - 
că aproape toate vorbele de origine germanică se bucură 
acolo de o circulațiune duplă, triplă, decuplă, decit vorbele 
de origine. romanică. Prin. urmare, cele 13000 de germanisme
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din Robertson represintă o. valoare, o utilitate naţională, de 
mai multe ori mai mare decit cele 30000' de romanisme, Prin 
necontenită întrebuințare, germanismele din limba -engleză nu 
numai S'aii ros, s'aii tocit, s'aii redus generalmente: la „mono- 
silabe, pe cînd romanismele sunt mai toate lungi, dar încă | 
pe de o parte s'ai ramificat în numeroase familii etimologice, 
iar pe de alta s'aii diferențiat fie-care într'o mulţime de sem- 
nificaţiuni, astfel că verbul. .fo' Fel, de exemplu, are peste 
patru-zeci de sensuri diverse,. adecă corespunde cu peste 40 
de cuvinte deosebite! Nu este oare curios de a pune pe ger-: 
manicul fo get repetat la tot momentul, în aceiaşi cumpănă 
cu vreo raritate ca dissembarrassiment saă împrescritibility 
ori. Jac/itation, că -şi cînd ar fi 1==1, de oare-ce în dicţionar 
ele apar fie-care ca o unitate egală ? e 

: Un dicţionar — zice Steinthal — este co statistică a lim- bei». Ar fi-trebuit să adauge că este anume o statistică foarte vițioasă, un fel de recensiment unde poporaţiunea se împarte după origine sai după religiune, dar nu se arată de loc rolul fiecărui individ din societate, așa că cetăţeanul cel mai fo. . lositor, cel mai căutat de către toți pentru necontenitele sale - servicii, e pus.pe aceiași linie cu un vagabond despreţuit sati cu un călugăr ce-și scoate nasul din chilie abia la zile “mari, ba şi atunci numai doară pentru biserică. Dicţionarele, aşa cum s'a făcut pină astăzi, nu ne dai circulațiunea limbei; şi tocmai aceasta este punctul cel "esenţial. _* o „Acelaşi eroare ca Thommerel, dar. pe o scară mai în- tinsă, a comis'o Cihac în privinţa limbei- romine, asigurin. dune că: . o a a 
«L'element latin de -la langue roumaine ne. represente «gucre aujourd'hui qu'une c/zguzăme de son vocabulaire, tandis «que l'€lement slave y. entre pour. Ze.douăle -ou' pour: i A «peu pres... 5 ni a Da - e 
Şi mai depârte: 
«Les -€lements _turcs 

«laire roumain...>. Da Sa 
„Cu alte cuvinte, limba romină se compune, după Cihac, din o 1; latină, o.1/5 turcă şi 2; slavice, afară de o li» ete.. rogenă. | - îi | . „E mat pe sus de; ori-ce îndoeală, că nicăiri ca în. Do- brogia Rominii n'aii fost expuşi la o mai mare influenţă sla- vică şi turcă tot odată, locuind acolo, în curs de Ciți-va se. coli, întrun strihs contact cu Bulgarii şi Otomanii. Ey bine, 

"presque une cznguieme du. vocabu-



x 
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nici chiar în „Dobrogia aritmetica - lui Cihac nu se potri- 
vește.: 

-. dată o scurtă doină romină dobrogiană,- culeasă de neo- 
bositul Teodor Burada: 

Vara vine, Yarna trece, ... 
N'am cu cine mat petrece;! 
Şi cu cine am avut, 
Var de mine l-am perdut + 
L-a mîncat negrul pămint, . „7 
La biserică 'n mormiînt! “ 

“ Luăm primul tom din dicţionarul etimologic al lui Cihac, 
cuprinzător de «elemente. latine», - şi găsim acolo: vară ="ver, 
veris ; vin = venio ; iarnă = hibernum (tempus) ; trec == traji- | 
cio ; nu=non; am, avut, ave == habeo ; - cu==cum ; cine=. 
-quinam; mai= magis; petrec =— pertrajicio ; și = sic ; vai =. 
vae ; de= =—de; el ile; ; perd=perdo; mănc — manduco ; 
negru = nigrum ; pămînt = pavimentum; la= «un Z eupho- 
nique () prepose a la preposition a=ad»;: biserică = basilica; . 
în = in; mormîint= monumentum ; fiind uitat numai ze, 

„catre, însă, deşi coincidă cu slavicul: MEIIE, "totuși nu” se poate 

despărţi de vechiul italian mene : 
Lontano son de gioi, e gioi de zzene... 
Cite cuvinte, atitea latinisme, fără nici un amestec străin, E 

-absolutamente 770% 22447. -. - 
+ Ar fi putut oare Cihac să ne găsească tot aşa un cin- 

tec rominesc pe jumătate mai scurt, sai măcar: să „compună 
el însuși în proză o frasă romînească de cinci, şiruri, în care 

Di 

„toate cuvintele să fie numai slavice sati numai turce, saii nu- 
„mai slavice și turce? de vreme ce — după el— elementul turc 
în.limba romînă este egal la număr cu cel latin, iar elemen. 
tul slav «y' entre pour le double». 7 

.Negreşit, slavismele.. la romîni, şi chiar turcismele, nu 
sunt puţine; în circulaţiune însă, adecă în activitatea cea vi- 
tală a graiului rominesc, în mişcarea cea organică, ele se perd 
aproape cu desăvirşire față cu latinismele. Chiar dacă toate de- 
rivaţiunile turce și. slavice ale Jui Cihac ar fi corecte, pe cînd 
în “realitate cele mai multe păcătuesc contra ştiinţei și contra 
metodei, tot încă nu s'ar putea. zice că ingredientul slavic şi 
cel turc luate la un:loc sunt egale la romini cu ingredientul 
latin, necum a reduce pe acesta. din urmă la o: biată pătrime 
în alăturare cu cele-l:alte două. Un calcul serios în linguistică | 

. “. 
- )
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ca şi'n-economia politică, are în vedere nu unitatea brută, ci 
valoarea de cîrculațiune. IE 

Să luăm tot din Dobrogia, pentru motivul arătat mai 
sus al unei influențe turco-slavice mai pronunţate, următorul 

bocet saii cîntec de jale, în care sunt destule cuvinte ne- 

latine : Drăyuțul mei bărbăţel, 

Drăgujul mei sufieţel, . 
Când ţi-a veni dorul 
Să Tel Jrumașorul, 
Să-mi _stingi focuşorul? 
Astă primăvară .. | 
Cind eşial afară: 
In revărsatul zorifor, | 
În cîntatul paserilor, - v. 
In şuerul vînturilor, 
Plugușorul înjugat, 
Neagră frazdă răsturna!, 
Și din gură tu ziceai: 
fa plevan ! E 
ŞI /ais jolan, | , 

- Jlal cu tata, nu vă daţi * 
- „Şi la greii nu mă lăsaţi, 

Brazda toat'o resturnați! 
Eii cînd te auzeam, 
Cu gură nu grăram 

Mă luam, 
| MA sculam 
Sin grădină, mă duceam 
Floricele semăham, ă . . 
Să le poarte fetele, ! : - , 
Fetele, zzezestere, i 
Flonle ai înflorit, , 
Bărbatul mi-a putrezit! 
Timpul coasef. ca sosit 

- Şi la cîinp cînd am eşit 
Pe zezoare m'am uitat, 
Sufleţelul mi-am s/rigaz: 
Spune-mi, dragă, un cuvint. : 

"Să pot zrăi pe pămînt! 
Am rămas fără de sprijin, 
Singurică făr' de 7razimr: 
Valuri mart: mă. “nvăluese, 
N'am cum să mă sprijinese , ; * 
Bătută-s de gîzdury A DE 
Ca vintul-de deafuri, ă 
Ca apa de malaury7 ” 

Prin litere cursive noi am. însemnat cuvintele nelatine, intrate în limba romînă prin amestec secundar, şi anume: 1 - vorbă”greacă, 3 vorbe maghiare şi 18 slavice.



— 15 — 
N 

E 

Prin litere .rărite. am indicat 7 cuvinte, despre originea 
cărora nu e aci locul să discutăm, cari însă în ori-ce cas nu 
sunt nici slavice, nici turce. 

Peste tot cîntecul întreg sunt 155 de, cuvinte, dintre 
cari, prin. urmare numai 29 nu sunt latine; adecă elementul 
latin întrece za 7/4 de cît de cinci ori pe toate cele-l'alte 
împreună. | 

Apo! nici un singur turcism la 155 de cuvinte, deşi 
scena se petrece tocmai în DDobrogia. 

Să mai observăm, că din numărul vorbelor latine noi 
am șters pe sfrig, pe care însuși Cihac, nu se ştie prin ce 

minune fonetică, il:derivă din : latinul -exgazrito. Afară de 
aceasta, am trecut la cuvinte slavice “pe zorz, măcar că forma 

„zuoră, atit la transilvăneanul Silvestru: iu Ann xSepii potwa 
„HămiTepiu “aa, precum şi la “moldoveanul Dosoftefii: Ain 
2546 AE ERHA Mih MăHek, alături cu. vechia formă cunoscută 
„xSwa == ziua, indică mai curînd originea din latinul des, sai 
cel puţin un compromis poporan între vorba latină și cea 
slavică. Mai pe scurt, am fost mai părtenitori pentru străinis- 
me decit pentru latinisme. 

Circulaţiunea relativă a elementelor linguistice se recunoaşte 
prin întrebuințarea lor mai deasă sai mai rară întrun text 
în care ori.ce element, de cite ori se repetă, se consideră ca 
atitea elemente deosebite. Ast-fel în cîntecul de mai sus sla- 
vicul drâg, de exemplu, întîimpinindu-ne de 3 ori, a trebuit 
să-i dăm valoarea de 3, față cu vorbele cele puse numai cite 
odată = 1. După Cihac, nu asemenea drag nu este decitr=1 
către predmel, rătan, sădelcă, iripol şi cine mai ştie cite al- 
tele, pe cari noi— Rominii—le auzim, poate, la zece ani o 
dată. Cele mai circulătoare însă, adică cele mai utile. din ele- 

„mentele slavice în limba romînă, ca să nu mat vorbim despre 
cele turce, „posedă totuşi o valoare mult mai mică decit cele 
latine. Un şz, un să, un că, un cu, etc., fără cari nu e chip 
a construi o frasă romînă, sunt ca '100, ca 1000 către I, chiar. 
în privinţa unui drag. 

| Principiul circulaţiunit în limbă, în sensul mişcări Zro-. 
ductive a valorilor, n'a fost pînă acum nici. o dată formulat 
în linguistică. Aceasta ar putea scuza pînă la un punct pe 
Thommerel şi pe Cihac. Să nu uităm însă, că unii dintre co- 
rifeii ştiinţei laă presimţit de de-mult. Aşa Curtius, vorbind 
despre posibilitatea ca o formă gramaticală să modeleze după 

"sine alte forme gramaticale diferite, zice că aceasta se întim- 
, .
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'plă în două cazuri: «sati cînd o formaţiune este foarte nu- 
meroasă, pe cînd cele-l'alte sunt isolate, sai cînd ea este foarte 
întrebuințată». Ce însemnează această dilemă? Ea stabileşte - 
din punct în punct ecuaţiunea pe care o-avem noir înşine în 
vedere şi anume: 1 franc cu o activă circulaţiune face cit 
zece franci circulind fie-care de zece ori mai puţin. Acţiunea 
unei forme gramaticale în 50 exemplare este pentru Curtius. 
de o potrivă cu acţiunea unui singur exemplar circulind de 
50 de ori în intervalul cînd cele 50: exemplare ai circulat 
numai cite 'una dată, adică: a i 

| 50 (1 a+I ba C..)=I sX o.
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„Monumente în cari se poate urmări vechimea limbi romne” 

Tabla cerată din 4 Oct. 160, aflată la Blaj?) 
  

„ Pagina | 

1 Claudius Talianus miles legionis xun geminae 9 Claudi - 
| Mari emit mancipio 

2 que accepit mulierem nomine Theodotem sive ea 
3-quo alio 'nomine est, natione - Creticam, apochatam 

pro uncis 
duabus*. quadringentis viginti de, Claudio Phileto, 
fide rogato Alexandro Antipatri. , 
Eam mulierem sanam traditam esse emptori supra 

scripto: et si 

quis eam. » mulierem, . qua de agitur, 'partenve quam 
qui: ex ea 

8 evicerit,. quo minus emptorem supra scriptum : eunve,, 
at: quem 

9 ea .res pertinebit,. uti frui habere possidereque recte 
10 liceat, tunc quantum id erit, quot-ita ex ca quit. 

D
u
p
.
 

i 
E
 

Pagina Il, -. ” .- - 

I evictum ablatumve fuerit, sive quot ita licitum . 
2-non erit, tantam pecuniam probam recte dari fide 

rogavit . 

    

    

1) Cf. Istoria literaturit, ed. II, pag. 34, . 
2 După: G. Popa, Tablele cera OTE 

sa (SS 
! mată [A LA ţi „A 

“Ur om 
Ma pr 
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3 Claudius, Iulianus miles legionis supra scriptus dari 
„ fide-promisit Claudius Philetus . 

4. Id fide sua esse iussit Alexander Antipatri. 
5 Inque eam mulierem, quae” supra scripta est pretium. 

eius CCCCXX  .. . 
6 accepisse. et habere se 'dixit Claudius Philetus, a Claudio | 
7 luliano milite supra scripto. * . . ai 
8. Actum canabis 'legionis XIII geminae - 

„+ Q'INII nonas Octobres Bradua 
10 et Varos cos. 

“Pagina III ÎN 7 a 

Valeri Valentis  ... „e 
leg “XIII g. Aa o 
Cn. Vai A. 
Ael.i Dionysi veterani E E 
legionis -.. . e 
Paulini. Ss... ris i 

“ Tuli Victorini |. | 
„AA stavdger. ERE 
Iviunarei 

"TO Gex0do ava- 
II Two ceyvu ia 

__12 Claudi Phileti vendi:.- 
| 13 toris ibsius, 
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“Tabla cerată. din 9 Feb. 167. aflată 1a Pesta. 
Pagina L 
——— 

x 

I. Descriptum et recognitum factum « ex ibalo, qui pro- 
positus 

2: erat 'Alburno maiori ad statione, Resculi, În „quo scrip- 
tum erat , Sa 

3 id quod. infra scriptum: est... 
4 Artemidorus - . Apolloni magister”. collegi: Lois Cer. 

| -*neni “et, SE ' 
„5 Valerius Niconis et Oftas. Menofili questores collegi 

cius- - 
6. dem posito hoc libello publice. testantur : 7 ex collegio supra „scripto ubi etant homines LINII, ex... -eis non n “plus ie - pr | . 

a
.
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si: remasisse:ad Alburnum. quam: quot nomines xvin: 
“1 -Tulium Iuli” quoque, a 

9 commagistrum „Suum! ex die: magisteri sui “non ac- . 

, cessisse . . - 
10 .ad -Alburnum neque in collegio : seque. eis qui: pre- 
II sentes fuerunt rationem reddedisse et'si quit ..:'- 
12 eorum abuerat: reddedisses sive funeribus.. 

« 

Pana a n zi p 

et cautionem suam, in “qua eis' caverat, “recepisset : 
„modoque autem neque funeraticis sufficerent . ? 
neque, loculum aberet neque .quisquam tam magno: 
tempore. diebus, quibus legi continetur, convenire 
voluerint aut! conferre. funeraticia sive- munera“: 
seque. id circo per hunc 'libellum publice. testantur . 
ut, si quis: defunctus fuerit; ne putet se colle-: 
Suim 'abere aut ab' eis Re „aliquem petitio- | 
nem funieris abiturum, S 
Propositus Alburno maiori: V idus Febei imp. L. Au 

„. „relio Vero II e. e n: 
"11 et Quădrati cos, 1. Ai 
12 Actum 'Alburno maiori 

4 
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3. „C, Secundini Legiti - i -- 4 Duta De 

3 Stertini Rustici - E Dai 
ă „Aeli Platoris  .:- Da 
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-9 Uipi Felicis- SU N 
- 10 Septembris. Platoris. Da te 
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Ă “Notă despre tablele cerate 

“ablele cerate eraii mici tăblițe de lemn acopente cu ceară, pe cari se 
scria cu un condei ascuţit; Ele aveaii forma unul caet cu treț fol. Foile din 
margine aveaii scris numat pe pagina din lăuntru. Pe ele se scriaii acte jude- 
cătoreşti privitoare la afacerile dintre particulari, precum contracte de vinzare, 
de închiriere, acte de credit, de asociaţiune, Ele se scriaii de- oament -necăr. 
turari în limba lutină zalgară ; de aci însemnătatea lor cea mare pentru isto= 
ria limbil noastre. Ar fi o exagerare a zice că de aci începe propriu vorbind 
istoria” /ipzbit române ; totuşi din cîte-va forme putem vedea cre s'a trecut de 
la cuvinte latinești la cuvinte romtueşii şi cîte-odată putem stabili: chiar unele 
regule generale. - : 

Infăţişarea unei table- cerate deschise ă 
, , 

        
    

  
Dăm. aci înfelesul tablelos trate 
Tabla de la 160 este un ac 

„ Claudiu “Iulian, 

rate pe cari le-am reprodus may niiiue. un act de vinzare, -. A soldat din legiunea XIII gemină din „centuria lut Clau-
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Tablă cerată închisă 

]     
  

  

          

dius” Marus a cumpărat o femee numiti “Pheodota sai altfel zisă Cretana pe 
preţ de două unci! şi 420 denari [în tablă denarit se arată printr'o steluță pusă îna- 
intea numeralului] de la Claudius Philetus, fiind garant Alexandru Antipatru, 

Această femee a .fost dată; sănătoasă cumpărătorului sus- menţionat, dect' 
: nimeni nu. va mal putea . ave1 . vreun drept asupra ei. Acestea se cuprind - 
pe pagina 1 şi |; pe pagina UI se află sigihile şi semnăturile martorilor. şi 
ale conteactanților. 

'abla de la 167 este o copie de pe un act public făcut la staţiunea 
" Rescul. Era la Alburnum un colegii funerar [care se. ocupa cu îmormthtările] 
numit al lut Jupiter . Cernenus alcătuit, din 54 de oameni. Din „aceştia aii ră- 

„mas numai 17, De asemenea. luliă, unul din conducătorii colegiului, n'a mat 
venit pe la rezidența colegiului, a luat chiar banil ce se aflaii în depozit. De 
acea se aduce la curoștiinţa publică cum că colegiul rămîne desfiinţat, 

 Pasagiul din Pricus despre Ausoni 

| ... r000£),9uiv Tis, 9 v Boiofagov 2 zii Svdhuaiis 0 
eh grolijs, Fl lapvuzi dozcdierai ue 'guvi, “Zaigs  rroooeuruv, 

i wore „pe Vaviucteiv, Ore yes Oi siâmviţe Szv9ng civije: Zuyzludeş 
yag ovzeg 705 zi ogertoe, Baofdoe ȚAoon Emloiai + 7 Ti 
"Ouvvov 4 1) zijv TorYov, 3 zei Tm lvooviov, coş 'adrâv 7005 

| Pouaioug drruputăi a, cr. 00 ediog TIS Gpuiv tlâmviţei zii povii, 
reinv cv Creyayov clpcleizuv C27r0 Tis Ooezias aci Ideo . 
Tegeliov 1) 

  

1) se apropiindu-se cine-va, pe care după haina lut cea scitică eii îl. 
luam drept barbar, m'a salutat în limba elenă, zicindu-mi: pazer, aşa că ei, 
firesce, m'am mirat că unul dintre Scip vorbesce 'elenesce, căct, amestecăitură 
de neamuri, el se mulțumesc cu: propria limbă barbară a fie. căruia, fie acea a 
Hunilor, fie acea a Goţilor, ba fie acea a Ausonilor, aceja cart sînt maY ames-" 
tecați cu Romanil, și nu vor le vineilor a 'vorbi elenesce, afară nimat doară 
de. cet robii din Tracia saii de pe, coastele Miriel... 

7



- Cuvintelă: din Procopius a 

2 Srgoyyes. (Stronges); lourogeivzavai (Lupofantâna), Kao- 
“zâlivoBo (Castelnovo),- XzenTsno aş (Sceptecasas), - //ugrfirerce 
(Auriliana), 2favgofalle (Maurovalle), Ilo5izec '0s0duoc (Pul- 

: chro Theodora), "Adeca. (Arsa), Piwgeviicba (Florentiana), Po-: 
uvliave . (Romuliana), Teue?louoivreş, Rovoravrividiva . (Con- 
stantiniana),. Nofas. (Novas), Beevrivicvă (Valentiniana). 

2 pe a 
- 

. , „ [i ş IE .. . : . 
- (lgozoziov Kasvagecs zegi rio torbsarou Jovozeviiis:ov Îhrronatov 

Aoyov ££. Cartea, IV $ 4,.11 în. ediţiunea Corpus . scriptorum historiae by: 
2antinae Bonnae 1838). ..: aa A i 

2 Pasagiul din 'Theophanes - 
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Meyciyuv. Gerhiav zregifaluuevog, caoarăs tguyev 1). a 

=. (Pag..397 — 398. Neoropoag ia dz oxiaradvov cos Migani um..." 
Qeogriazrov rod oioă -cirot Suvelteow, în ediţiunea Corpus Scriptorum, His- 

. _ . - , ? 

toriae Byzantinae. Bonnae. 1639). Me 2 
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1) Dol comandanţi..bizantini Commenţiol şi. Martin se aflaă în juptă cu - 
Avaril i : n i a . . 

«kiar Martin văzind, că Caganul' trece "un riii, se 'reîntoarse la general 
"Bar Cast trecînd riul şi apropiindu-se de cel ce alergaii încintea Avarilor, se 
„face stipîn pe luptă, şi neavînd! trebuiuţă de vre-un sfat nu: se întoarse la ge- 
neral ; iar în ziua următoare Caganul întărind trecătorile, îl înconjoară ș deci . 
poporul se împrăștie şi! fiecare fugi prin pădure, cum puut; aşa: dar “cîţi.va 
sunt prinşi, de barbari, şi denunţă locul unde Cast: era ascuns, şi prinzind pe 
acesta vii sălaă 'de bucurie şi se -felicitaă, Iar Caganul pornind pe la amează, 
înaintează prin Tracia, și. cuprinse zidurile. cele lungi. Iar Comenţiol 'ascun-=. 
zîndu-se în pădurile Ilemului, eşi împreună cu Martin, și apucînd pe. Caga- 
nul pe nepregătite; din causă că mulțimea. barbarilor se răspîndise prin” Tracia, 
pe cînd se, însera porneşte în contra - lui, şi ar fi repurtat o mare isbindă, : 
dacă întreprinderea nu s'ar fi zădărnicit prinur'o întîmplare, Căci 'sarcina de 
pe spătele unul 'animal strimbindu-se, un tovarăș al stăpinulut animalului în- 
dreptînd. sarcina îl zise în limba părintească : torna, torna, fratra, și pe de o 

" parte” stăpînul catîrulul nu înţelese vorba; pe de altă-parte poporul auzind și 
“bănuind, că dușmani! sînt'pe urmâ:lor o luară la fugă, strigînd cu glas tare 

- “zorma, torna. lar Caganul fiind: cuprins de mare teamă, fugi în desordine»,.!



m ON 

N 
- Dialectele limbit romtne 
1. DIALECTUL ISTRIAN 

  

Tatăl nostru 5 
Cate nostru :carle ieşti în er! neca se posveta lumele | tev; neca vine tae cralievstvo ; fia tae volia. ca şi în cer așa şi pre pemint. Pâra nostra de saca zi dae a noi asteze ; şi „las a noi nostre dugurle ca şi 'noi lasam lu nostri dujnic ;. și nu n'a traje în tentaciun, ma liberae. noi de rev. 
tate = tată „saca == fie-care . — neca = ca. dug = greşală ” Posveta == a sfinţi - dujnic == cel care greşeşte lume = nume, -tentaciun == ispită, : cralievstvo == domnie : : Ec m 

“Frei fraţ?) .. a 

n'a vejut: si ţeşţi 
do sparte si ură var 
scapat, si ur n'a po: 
şi -batu c'uă. cuj de țe n'a foşt le zițe : ţire măre colo? yely - zicu: Smo trei fraț: doi orb si ur nu  văde, aren trei “pucse; do sparte 'si ură var de 'canelă ; Mes-an n loă, capăit an trei Iyepur: doi a scapat si ur n'an potut cața. Ţela ţe na toşt 

O votă foşt-a trei fraţ : doi orb, si ur trei fraţ mes-a ?n loă; vut-a trei pucse: de canelă. capăit-a trey Iyepur: doi ly-a tut caţa, tornu nazat; vedu o mare uşe, Slamă. ela. 

1) După: Gaster, Crestomatie, | A 2) După : Gaster, Crestomatie. - .
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le. zițe : yo m trei ole: do sparte si ură var de fant ; doficve, 
ziţe, talyaţme,. muticaţme, beyețme scupa. Talyă, mărafică, 
vavic folele prazîn, Si yo carl am foşt colo” nu'my a vru da 
ni ur cuș si cu ur peh cap m'a făcut. sedi. 

votă =— dată . i dofleve = = deci 
loă == vinătoare scupa = împreună 
canelă == țeavă vavic = tot 
(a) Capii = a apuca: “ fole = stomac 
(a) caţa = a prinde ». prazăn=gol 
nazat = înapot Ă - = cuş == bucată 
cuj de slamă = bucată de pai | peh == lovitură. | 

Proverbe... 

- Apetitu vire muncându 
Bate flyeru pira-y coad 
Dracu nu -avde predichele 

" Codri stau en loc, omiri se contrescu 

v- 

“2. DIALECTUL MACEDO-ROMIN 
, - 

„Fiţior muşat:cu perlu de! nrisafe 

LA Mi Na az) 

Fu un' oară ca niţi un oară, cara nu era nu se spunea; 
că nu him de cînd cu părmivele, ţi him de cînd. cu minţiu- 
file : de cînd s' 'ncălţa -puriclu cu nouă-zeți.și noauă de oca 
de hier la un Chiţior şi călciiilu- tot aremănea gol şi s'ar'ca 
pînă în er si tot i se părea. că este lisior, de cînd scria 

„musca pe mur. -Mai minţinos care pistipseaște, - - 
"Fu un' oară tr'ună erăie mare un aşchiti. El treţea sin- 

gur singurat. 'Veţiii a lui erau priţile a pădurilor si asi 
era de bun la Dumnizeu în cite toate prăvzile i se înclinaii 
cîndu se aflau în cale cu năsu, N 

Tr'ună de zilele se duse “aşchitiul la matdzinea. arăului . 
care cura p'aproape de căliva aluf; si ia vezu că vine pe 
apă ună cănestră pisusită ghine si avzi un urlet eşindu dit 

“năsă, Stătu puţin de minduit si după- -țe zise cite-vru  grae de 
7
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pilicărie, intră 'tru apă si cu -un par trapse cănestra. la mar- 
dzine. Căndu o deschise ţe se veadă tru 'ea?: Un: nat câ de, . 
vîr'nă doi meşi; îl scoase ditu cănestră si - cum îl luâ în. 
braţă natlu tăcu, Natlu avea: ţeva 'legat de guse. Si căndu 
luă baerlu de la gusa natlui, văzu că tru năsu era ună scrii- 
tură; uă ghiuvăsi si aflâ' că natlu-easte ariicat de 'nă feată 
de amiră ... care de frica părinţilor alei ariicăndu natlu îl 
avea bigat tru cănestră si li avea dat calea pe arîii, lăsindu-l 

„tru ştirea Dumnezeului: . . . . a e 
Aşchitlu vrea de tută inima'se 'crească. natlu, ţe li avea 

pitricut Dumnezeu, ma căndu se mindui „că. nare cu ţe să-l 
hrănească, l-apucâ un plăngu. ţe nu se--mai putea se păp- 
sească, Sizu pe dzenuche si se -pilicirsi al: Dumnezeii. O ţiudie 
mare! de ună „oară arăsări dintr'ună cohe a chiliile -a: lut ună 

„avhită si numai de cît 'crescu si s' 'nălță pînă la chicuta â: 
casălei. Ea A | i 

„_ Aşchitlu căftă la năsă si văzu auă niscînte coapte, alte 
jumătate coapte, alte aguridă și alte -tu liliţe. De .un 'oară 
luă si deade a 'natlui si văzîndu 'că le mănîncă se hărăsi de 
tot sufletlu si efharistisi la. Dumnezei. Cu yin dulțe de avhită 
crescu natlu.... Ma cara cama -mări .natlu, climă „aşchitlu natlu -si ly zise: «Fiţiorlu ameii, simțu. că slăbescu de cît -pe „cit; escu. bătărnu,.. Eu nu escu. tatăl ateu aţel de dialiVia, ţi te-am acățat pe arîă, iu erai. dat si băgat tună: cănestră „de mumă-ta.,, Cara va -se: dormu somnul! aţel ietoslu; 'se “muntreşti ca va se vine un''aslan. Să nu te asparii,. aslanlu imi-va faţe groapa si -tine va se tradzi loc peste mine. De miraze n'am ţe-se ţi „alas,- de cit un -frîn' de cal. Se Iyei frinlu, să-l scuturi şi de un'- oară va se vină un cal si va se te înveață ţe să fap, -: o. e a - A-treia zi aşchitlu luindu-și ziua bună de la hiil-su ațel de suflet, se culcă şi dorăi somnul aţel lungu. - | „_“Apoia- de un' “oară vine un aslan fricos nevoie mare si yine urlăndu 'si cum Vezu. pe auș mortu ily săpâ groapa cu unghile alui și hiilu îl. 'ngropă şi aremaşe acolo trei. zile și trei nopţi” plingindu la mormăntu,, 

cara = dacă 
" Părmiă=poveste.. 

pistipsesc == creâ 
eriiie = deşert. 
prițe = fară 
Pravdă == animal 

cănestră == coș 
pisusesc == smolesc. 
minduesc == gindesc : 
'pilicărie = rugăcYune 
baer = legătură - 

* ghiuvăsesc == citesc.
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“amiră = împărat 
" pitrec == trimit 

păpsesc =— încetez 
țiudie =. minune II 

" cohe = colţ : 
! avhită = viţă 

-  chicuta == acoperiş, tavan 
auă = struguri - 
liliţe = “floare 

„dialivia = = adevăr Nu 
efharistisese == = mulțumesc | 

ietos==vecinic -  . =» 
muniresc == privesc 
aslan = lei - 
miraz = moştenire i 
auş = bătrin , 
muşat = frumos. 

„hrisafe — aur . 

a o 4 

hărâsesc == = măi bucur. 

+ 

3. SUB.DIALECTUL MEGLENO-ROMIÎN - 
  

. [e 

Aa „Ursoniia şi ficioru). a 

"Un tată aş vutau un ” ficior. Țista zisi ună oără: Tati, 
„țer un daş. | | 

 Tată-su zisi : să-ţ 1yeai, ilyuli, Chinisit: ai” să. z ducă an . 
păzărişti, şi fictoru zisi : şi iou să 'vin,- tati. „Tată -Su l-a lat-au -- 

"cu. yely. 
Că pustani £ an: drum tată-su: la: lasă pri un arburi. Cola 
vini ună ursoniă și zisi: Disfă-ti, că ioii-ţ săm tetă. Si ficioru ' 

- si. disfeasi şi la lă ursonia ficioru 'si dusi :casă cu yely şi zisi 
“la urs: ves, foii ţi lof:bun duși. Durti tu, să i vicăeş lanti 

„_viti divi că io ţer să dar rucoc. 
. 

“Ursu z dusi... 
Ursonia, căn irea să le junglyă fictoru, an: zisi : : Puni-ţla | 

capu pri prac.. 2 
Ficioru' la pusi opcu, ama ursonta zisi : Ni i “bun pus. 

Zisi ficioru: Nu știi să la pun, puni la tu prima să .vet, 
La pusi ursonia şi ficioru aâii.1ă „băltia şi li-o deadi pristi 

cap şi ai jungliă.. A. drubi ursonia;. ati pusi an. „oală, Să tarbă 
şi yely si pusi-an .atăli. MEI 

că viniră lantili viti, că ştetară, ştetară ursonia z vină, 
zisiră : i 

îi — Ar să cățăm să rutăm ;. aa si “dusi. să la turească Sîn- = 
“zili lu ficroru pri vali.:. Ă 

„Căţară să i mănancă şi isiră Bre, i dulți carni |. 

1) Weigand, Wlachio-Aegien.. a e
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Şi ficioru din atăli zisi: Ca din ursoniă. Se 
Tunţea vitili căţară să-țăpă şi căţară să pună părtali să 

le jungă ficioru, ma nu potu ursu., Napcum:'si. pusi lisiţa şi 
lupu, ama. și yely nu.potură. Napcum vini maţa și. sări an 
atăli şi ţirea să la caţă ficioru, ama ţista sări prin bagiă și 
işă nofară și tată-su vinea din păzărișşti şi la Jă ficioru și z 
dusiră casă daș, și foii vinii di cola. a 

II , 

" daş — miel ! , a drubi == a zdrobi - 
“a chinisi=a porni - atăli == pod . Aaa 
păzărişti = tirg : a căţa =—a prinde (propriu şi figurat) 
a pustani = a osteni „a turi = a vărsa i 

tetă == mătușă .. părtali — zdrenţe _ 
lof == pradă - i napcum == atunct 
a vicăi = a chema „ lisiţă == vulpe 
div == sălbatic. i. ama == însă 
rutoc = prinz E . maţa == miţa 
opcu = întors „*  bagtă == coş 

„băltie == bardă PL 

Me 

  

4. VARIETATEA: DIALECTALĂ DIN MUNȚII 
APUSENI 1 | 

Gruia lui Novac 2 

Sus îi certul, 'sîntul soare Ba, ză, el că n'asculta, - Strălucia a sărbătoare, . Crîșmele că. le prija. Sub umbruța unui. fag... Patru cai îşi înșela... Şede Gruia cu Novac. - Cînd la- crîşmă o ajuns — May Gruiţă, măi Gruiţă, O beut trei buți de vin Ascultă Cuvintul miei, -Ş'o butoare de vin ars că de tine n'o fi ră, Numai dintr'o dat'o tras rișmele nu le priji „Si pe fund n'o mat rămas... -Mindrele nu le "ndrăji. RR i 
N 

1) După: Francu şi Candrea, Rominit din munţiy apuseni, |
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_Fraze din povestea Agheran- Viteazul 

Fost-o cînd o fost cind: “stăpiria Minciros- Impărat. Ve. 
deţi bire că tăt ginduri peste. ginduri daii de capul omului. 
O muiare avia un pruncuţ de v'o citeva luri. Dacă ţi vire 
cireva strin 'la casă să-l omireşti: cum să cuvine. Oamerii în- 
cepură să voroveâscă amu de ura, amu de alta. Să culcară 
si dimineața 'n zori de zi să ca.mai deseră: "pci 'ncolo. In 
zadar plingeai vecirii. Agheran se simţa mai voinic şi de zece 
ori. mai tare ca mai nainte. Pe cînd se îngîra ziua cu noaptea, 
ajunsără int'o pădure. pliră de jigării. Virind Agheran de la . 
virat abia aflară ceva-de mincare. El nu ştia ce să facă de 
ruşire.. Smulsă fagul din rădăciră... e - 

-A priji: a cerceta” 
Vinars : rachiii ! 
IDeseri : se duseră, : - 

5. VARIETATEA DIALECTALĂ DIN MOLDOVA 

Poezii poporane!) 

Frundzi verdi trei călini,. . Nu l-0. mai găsit în vecii 
Plingi inimioara 'n mini ..  Bucuros'îi di carari 
Ca copchilu di trii dzili, * Păr'ci-a da 'n drumu cial mari. 
Şi tot plingi şi si 'ntoarci, BE E 
Ca on pui într'o găoaci ... .- Toată lumia ni zice mnie  .. 
Și plingi' cu lunili  .- . . .Că nu-s om de omenie,. 

„Dini răpuni dzilili. -. ” Dar nici iei nu vriaii să. hiii 
a Pină oi hi pe lume-șiii 

Frundzi verdi: ca . nucu, :  Dac-of muri mort să hiă.. 
Ticălos îi voinicu A 
Cum îşi. cherdi cumpătu, -D'asta n'am gindit-o tei. 
L-o cherdut la beţii . _De la bghine s'ajung răii 

“ 1) După; Afi4. Canianu, Poezil populare prin nordul Moldovi,
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- - : ă A Su La . , “ | D'am. gindit sirman .de mine C'am plins pin m'a săturat : De la răii s'ajung la bghine Şî:de bghine tot n'am dat. - Iacă de ce bghine am dat 5 „- ! 

  

6. VARIETATEA “DIALECTALĂ DIN. ȚINUTUL 
„ HAȚEGULUI .. î, Zi 

  

“Vulpea firoscoasă ) o | Na 
Intr'o, 'viăiă “părăjinită 1şi făcusă 'culcuşul 6: vulpe. Acolo . fătasă şi crescusă mai multe. rînduri ghe.pui. Stăpinul Vidiă jera un perghe-vară,. care aştepta să-i dăie şineva-mură: în gură, În totie verile să tot socotia, cum să-și lucre vifiia. dară nu puăia mina să facă fiimic. -Vifiia să Părășiăia ghin şe in şe. - ai - i 

şe mă? întriabă  mumă-sa, — Auzi. pă stăpinul viii, răspunsă „căţălandru ghe vulpe,: zicînd : mă |! da.șe mare a.crescut du. : daiu hăsta ! Săptămina vefiitorie, pun să-l săpe | SE Tăşeţi ghin gură, şi. căutați:vă ghe triabă, zisă vulpea ha bătriînă, cunosc ieu- biăie, şe sculă-i stăpinu vifiiy.: - - „Vara trecu şi nu .să săpă. niși portată ghin_ vifiiă, Ne "În vara următorie, cățălandri îşi feceră şi ici . fie-care “cătie un: culcuş. —Ieşirid la vinat, fie:care încătr'o putia, au- Ziră Yarăşi pă stăpinul viâii, care veiiia Shin 'cînd în cînd să-şi vadă vidia, că. are ghe -gînd să-şi-o săpe. - | — Mamă, zisă unul, după şe să adunară cu toții îm. prejurul bătrînei vulpă, am auzit azi pă stăpinul vifiii, că are să pună - să'smulgă cu: „mînile 'buruefile Shin viăiă, şă say „dăie O 'săpătură ţepenă, căși prea S'a: înțălinit pămîntul. — En căutați-vă ghe triabă, vă spun ieu, să. n ascultați ghe -fleanca lui, zisă bătrina,. * -. a Si a *„Trecu' şi ' vara - asta -șă iși o' buruiană nu să clinti ghin loc. : SE 
————————————_ ” ă d 

. . i 

  

1) După:. Caster, Crestomaţie vol, II,. 

Şei ghin urmă pui ay vulpei să făcusă căţălandri, şi în... şepusără şi iei a Sări - ghin culcuş. Înt'o zi unul ghin' puii ghe; vulpe zisă mumii lor: Mamă ! nu-i. bifiie ghe noi.— Dară ghe |
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în şeia-Paltă. vară şe sosi, cățălandri gh vulpe să fă- 
cuisă vulpi cum Să. caghe, 'şă fie- -care ghin iei avea. căţă- 
landri. " 

Într'o zi să adunasă toți siulpoit şi vulpile cu caţălan 
- drii lor la- vulpea ha bătrînă și-i spusără: 

„'— Mamă am auzit azi pă stăpinul vidii că i ghe- Ss'ar 
„usca mai 'biie burujana, „căşă, are ghe gind -să. dăie pirjol : 
viăii la toamnă, căşi şi așia nu-i „adușe nişi un folos, şi apoi 

"vrea să limpezeascu locul; 
” Ei, dragii miei, acum să vă luaţi hele furoare,; şi să vă 
răsăpiți ca. puii ghe. potărnitie, cate încătr'o va veghea cu 

„otil 3 căşi, Bebunul, Xeste în stare să facă o aşia beșisnişiă.” 

Portată = = = bucată 
Deşisnişiă = = becisnicie == = nebunie, | 

„7. VARIETATEA DIALECTALĂ DIN MUNTENIA!) 

. 

„Despre diavol. 

— Năşicule, mi-e cam ruşine, „da te. -aşi întreba 'd'o vorbă să 

să hiie ghiavolu pă pămint? - - 
— Aşi, hine, taci că: te râd şi copiir,. dă te-or auzi. Ne-. 

curatului. îi mal zic: ruminii, îl policresc : naiba, aghiuţă, dracu, 
“ucigă-l viderea, -cornea; “ucigă-l toaca, idolu, ucigă-l. tămilia, 
spurcatu, ucigă-l crucea; nodea și codea. Inchipuire numai este 
că ar hi ghiavolu pă lume; hine. Nu. crede toate alea. Ru., 
„mânu-ș şi închipuie că. hiie- -care ' om 'poartă pă umere un înger 

"şi un drac. Dracu — hiie. dăparte dă ăst loc — dă pa umăru 
stîng învață pă om -dă răii ca să intre în lad pă lume ailantă; 

| - îngeru dă pă umăru drept sfătule pă rumîn dă bine, să între 
-la-Raiă cu miinile/în şolduri.. Că nicuratu umblă: cu tichiie 

N 

2 După :Fipereu, Opincaru. 

;
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şi că să te păzești d'a te juca cu tichia „dracului, Că dracu nu face nici pomeni nicy punți nici uși dă biserică. Că uni l-a văzut şi că p'un drac îl creştea o cocoană în sticlă şi-i da lapte de mînca, Că l-a dus unde a -'nţarcat dracu copiii. Că dracu să dă în lături din calea fărmecătoarii... Sînt multe cre- dințe fără temeiă, dăşarte dă adăvăr, rămase rătăcite pîn. min- tea noastră din vechime.



W 

Istoria, scrierii 

I. Subscrierea Ilincăi, nepoata lui Mihaiu-Viteazul ID) 

1660. , 
  

Pa - 

1 ca Ende, fatale patrata vede | 

  

2. Opiniunea d-lui 1. G. Sbiera despre inventarea şi 
inventatoriul abeceului zis cirilic 2, 

Este cunoscut că pe teritorul Daciei-Traiane şi în pe- 
ninsula Balcanică, din jumătatea a doauă al secolului al 9-lea 
încoace, n'aii locuit alte popoare decit numai Grecii, Romiînii, 
Bulgaro-Slavii, Albanenii şi Maghiarii. | E 

| Despre Grecii se scie că ei din vechime. aii'avut abe- 
ceul sei propriii. i „ | E 

Maghiarii, de cînd aiă început a scrie, s'a folosit numai 
de abeceul lătinesc.  . | , | E . 

Albanienii aă avut și ei din vechime un abecei propriii, . 
format după cel grecesc dar cu timpul a eșit din us. Acest 
abegeii n'are. asemanare nici cu cel cirilic. 

  

'2) După: Etymologicum Magnum Romaniae, . 
2) După: 7. G. Siiera, Codicele Voroneţean. 

sa, e E 3
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Astăzi Albanenii scriind graiul propriă întrebuinţează „ literile greceşti spre aceasta,. - SI 
-.:-; :Despre Bulgaro-Slavi se ştie că, cu ocasiunea încreştinării lor,: Ciril li-a inventat un noii abece carele, în timpurile mai 'noaue, poartă numele de glagolitic, „după cum 's'a arătat mai sus, dar că ei. mai tirziu, într'un timp nedeterminat, a. înce. “put a se folosi încă şi de alt abeceii, de cel .așa numit cirilic şi carele mai pe urmă a delăturat, in unele : părţi, de tota- beceul glagolitic de. mai nainte, rc . „ Despre Romini încă se ştie că monunientele lor literare, fie acestea păstrate: în graiul străin: bulgaroslavonesc, sati în graiul sei proprii naţional romînesc, sunt toate scrise cu litere aşa numite pănă acum cirilice, şi . nici unul măcar cu: litere glagolitice. N a IE Dacă toate popoarele din peninsula Balcanică şi din Da-: - cia-Trâiană, cînd s'au simţit” împinse a spune ceva în. graiul. . seii propriă' s'a folosit spre aceasta de abeceuri.- proprie, :oare numai Rominii să “fi: fost acel popor, carele 'să. nu fi cuge.- tat Ja compilarea şi adoptarea unui. abeceii propriii. pentru "graiul sei ? OEI EEE Ra >. Noi credem că Bulgaro-Slavii, fără . de vre-o necesitate “internă saii - esternă, nu: și-aiă “schimbat. propriul „abeceii, pri- „ mit.ca dar de botez de la apostolii încreştinărei. lor, cu altul „mai noi, "de şi mai simplu 'şi mat comod, dar cu. carele. nu eraii împreunate nişte suveniruri atit de gingaşe. Singură sim. plicitatea şi comoditatea” literilor. nu este în stare nici chiar "în ziua de astăzi a îndupleca, pre Bulgari, Sirbi şi Ruşi a pă. răsi boacănul şi greoiul abeceii cirilic și a-l înlocui cu cel mar frumos. şi mai comod lătinesc, 'folosit de celealalte popoare-ale Europă -. | e E Deci. not. presupunem, că abeccul așa numit cirilic nu a fost compilat nici de vre un Bulgaro-Slav, nică dintr'un în- ceput pentru usul Rominilor, şi că de la Romini a' trecut” a. cest abeceii. la Bulgaro-Slavi,: cam tot într'acelaşi, mod, cum s'a încuibat' graiul bulgarslovenesc prin bisericile Rominilor, ŞI mai pe urmă şi în administrațiunea staturilor lor. 
Slavi. Aceştia au. dat Rominilor graiul bulgaroslav Romiînii li-aă dat lor. abeceul grecorominesc. punere o rezimăm de o. cam dată încă pe u siderări :. ia e Pe la: mijlocul secolulut: al 16-lea 

onesc, iar 
Această . presu. 
rmătoarele con- 

se detronează dinastia 

Di



7 : „7 

vegească bulgaroslavă de pănă atunci, şi “tronul îl ocupă un . 
Comite Romin, Șişman cu numele, dimpreună cu patru fii ai: 
săi: David, Moise, Aron şi Samuel. Sub aceştia înpreună, sub 

„Samuel singur, sub Roman singur, Radomir fiul lui. Samuel | 
_şi-sub I6n Vlad fiul. lui “Aron, adică în decurs de 56 ani, 
imperiul bulgaro-rominesc- apusean, adică Macedoniea,: Tesa- 
liea, Epirul, munţii Pindului, adică, tocmai acele părţi, pe unde. 

„_ elemîntul romiînesc era foarte puternic pe timpurile acelea,— . 
„Şi de la 796, şi:cel răsăritean. a stat. sub regi Rorhiînt. În tim. . 
_“pul acesta locuitorii din Bulgaria aii petrecut. în necontenită. - 

agitaţiune, în esbele neîntrerupte, parte civile, patte cu în- 
păraţii Bizanțului. Aceste: frecări și -frămîntări,. interne și es- . 

„rterne, ai trebuit să deştepte şi în Romini simţul 'naţional şi 
o ambiţiune naţională, mai „ales văzind că membri mai pu- 
-ternici din “mijlocul lor âă ajuns pănă la: cîrma stătului şi se 
“şi mănţin acolo, de și cu multă greutate, -.. -. _ 
„Tot pe, timpurile acestea foarte turburoase şi agitate ai 
început a se manifesta. cu 'vigiciune și :secta Paulicianilor s. 
„Bogomililor,. care-şi făcea propaganda mai ales la poporul de 
jos. De timpurile acesteă foarte'turburoase şi agitate s'aii folosit 

„poate Rominii şi ai :început-a cugeta la sine şi la interesele 
- “sale” naţionale şi -culturale. * ae 

s-. Şi'poate acum  şi-ati compilat şi ei un abecei proprii 
„» pentru! graiul: săii, folosindu-se paite de abeceul grecesc, ca: 

. rele- acum din vechime le. era familiar, şi parte de abeceul cel. - 
„noă'al Bulgaro-Slayilor. .. :. De 
„Cel puţin, esimplul Bulgaro-Slavilor. cu inventarea, unui . 
abeceii propriii pentru dinșii: era încă proaspăt în memoria - 
tuturora şi fârte ademenitoriă: pentru Romini. '-. - 

, Literile, din. carele este compus abeceul -zis cirilic, mili- 
tează foarte mult pentru: compilarea lui de cătră un Romin.. Ro- 

„miînilor mai mult decît Bulgaro-Slavilor,.li era cunoscut abe-  - 
“ceul grecesc. Cu scrisoarea grecească se familiarisaseră Rominii 
din timpul, de cînd ai. fost aduși: ca colonii în. peninsula Bal-- 

„ canică și în Dacia-Traiană. Graiul grecesc l-ai avut ca grai -. 
.. cultural chiar şi atuncea, cînd în tot imperiul roman domnia . - 
numai singur graiul lătinesc, Graiul. grecesc și scrisoarea gre: - - 

_cească, aii domnit în. biserica Romînilor fără întrerupere de la. 
„creștinarea lor de -pe timpurile Apostolilor şi. pănă la intro- - 

„ducerea graiului bulgaro-slavonesc, ba chiar, şi după aceasta. 
„ In scurt, 'Rominii. erati atit 'de familiarisați şi: concrescuți cu 
scrisoarea grecească, în cit era peste putinţă, să nu se folosească: „- 

a . . 

« 

»
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- de. dinsa atuncea, cînd pentru prima oară aă început a se în- cerca a scrie şi în graiul săii proprii naţional. 
Adoptarea abeceului grecesc, întru cît aceasta corăspun- - dea' cu sonurile graiului rominesc, era aşa „dară o 'necesitate „absolută pentru Romini; Da | “ i Ei n'ar fi fost în stare să compună un abeceii pentru graiul săi naţional, fără a recurge înainte de toatela cel gre- cesc. 'Pentru Bulgaro-Slavi, lucrurile stătea de tot alminterea. Pe cit timp aii fost ci .păgîni și petreceaii în stat proprii, se- parat de al Grecilor, abeceul Şrecesc nu putea găsi nici in- trare, nici trecere la dinşii. Inainte - de încreștinare, ei nu aveai şi nici nu se folosiaiă de vr'o scrisoare proprie. Cel pu. țin un Călugăr din secolul al 10-lea, cu' numele Hrabru, ni încredințează „despre aceasta. . e | „ȘI. cînd s'aă încreștinat, poate tocmai pentru că nu cu- noșteaii,. saii nu le plăcea abeceul grecesc usitat pe atuncea, „Ciril li-a compus altul noi, diferit de abeceurile întrebuințate de popoarele conlottitoare şi vecine. ÎN După încreșştinarea Bulgaro-Slavilor şi. după adoptarea de către dinşii a unui abeceii proprii, Rominii, ca conlocui- tori şi vecini, şi acum şi ca coreligionari cu Bulgaro-Slavii, curînd s'a făcut cunoscuţi și cu noul abeceii, pentru că așaş îndată au început a se introduce şi prin bisericile Romiînilor. "graiul bulgaroslovenesc.: De aici se vede.că Romiînir cuno- şteaii nu, numai abeceul grecesc, : dară şi cel noii inventat Pentru Bulgaro-slavi, şi se şi familiarizase cu. dinsul. Deci, pentru un romin era cu neputinţă ca să nu se: folosească şi “de abeceul bulgaro-slavilor, vrind a compune pentru sine un propriii abeceii. Și întru adevăr, abeceul așa numit cirilis con- stă numai din litere luate parte din abeceul uncial grecesc întrebuințat prin seculele al g-le: pină al 12-le, şi parte 'din abeceul Bulgaro-Slavilor, aşa numit glagolitic. Pe! lingă. acea- sta să ni mai aducem aminte şi de alt lucru. La anul. 1019, imperiul aşa numit bulgaro romînesc a' fost cucerit de Greci -şi a rămas sub domnința grecească 166 de ani, pînă la anul -1185. In restimpul acesta, Romiînii, cel puţin cei din penin- - sula Balcanică, ai fost earăşy uniți sub acelaş imperiă. - ..„ : Comunicarea lor unii cu alții nu era acu împiedicată ş a i politice. Acuma may uşor S'ai putut ei înţelege „intre sine, .a- se consolida naţionalicește şi -a face planuri pentru eliberarea lor. comună şi Pentru înființarea de staturi „Proprii: Deci, “dacă inventarea „Sai mai bine. zicînd, compi- 
e i p y
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* . 

larea abeceulur cirilic n'a căzut în! timpurile cele sgomotoase . : 
dintre anii 963 şi 1019, apol de bună samă că această com- 
pilare a trebuit să se fi fost întîmplat. în acest restimp al 
domninţei Grecilor,. adică între anii 1019*şi 1185. Intr'acest 
restimp, chiar de ar fi fost voit Rominii, în urma deșteptă- 

- rei consciinței lor “naţionale, a se folosi şi. de abeceul lati-. 
nesc și a-l adopta pentru graiul săi propriii, Grecii, n'ar fi 

- permis un lucru câ acesta, de oare-ce pe timpurile acestea 
esista'o mare încordare între biserica răsăriteană și cea apu- 

„ seană, iscată din ambiţiuni de domnie mai. largă şi de su- 
"premaţie atit din partea patriarhului din Roma cât Şi a celui 
din Constantinieana. Pe lîngă acestea; mai.este de conside- 
rat'că în inscripţiuni lapidare latinești încă se usitaii literile . 
unciale ale abeceului . grecesc, chiar! şi în imperiul „apusean, 

"şi aceasta încă prin primele 'secule ale creştinismului. 
In restimpul acesta şi nu: mai tirziă a trebuit să fi fost: 
compilat abeceul așa numit cirilic, pentru că: din seculul al 
II-le încoace, cam de pe anul 1047, esistă acum documinte- 
literarie! scrise” cu acest abeceiă, e . 

Chiar de n'am voi să admitem că Rominii at început 
a scrie între anii 963 și 1185, în graiul săi propriii, totuşi 

„compilarea abeceului 'aşa numit cirilic şi folosirea lui, mat. 
întiiii de către 'dinșii ar rimînea mai mult de cit probabilă, 
i Obpiniunea noastră, ori cit: de hasardată s'ar părea ea! 
la prima vedere, totuşi este menită a .ne explica intr'un mod 
mai simplu și mai firesc de cît pănă acum, atit ivirea abe- 
ceului așa numit cirilic cît şi lăţirea lui, şi ni arată că şi 
Rominii, dela deșteptarea lor ca popor propriii, n'aii încetat 
de a pune şi mina și .vîna la diregerea destinelor popoarelor 
conlocuitoare şi vecine, . ” | 

. 

  

3. LUCA STROICI) 
1593 
  

Tatăl nostru. | | 

Parintele nostru ce esti in ceriu, swingaskese numele teu: : 
se vie inperegia ta, se fie voia ta, komu ie in ceru assa, ssi 

3) După: 8. P. Hasdei. Luca Stroic!, păriatele filologieY romîne. 

»
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_: pre ipemintu, Pehia noastre segioase de noae astedei. Ssi iarte 
* noae detoriile noastre, cum 'ssi noi lesem detorniczilor nostri, Si nu aducze pre noi in ispite, ce ne mentuiaste de fitlanul, Ke'ie a ta inperegia :ssi putara: ssi' 'cinstia in veczij - vecilor. 

. . 
- aa i .- a 

“Oservără. Pentru ă avem: & şi “a. Sunetul Ș „se reprezentă. prin ș sai 35. Semnul e însemnează uneori €, alteorY 7. Sunetul G se may reprezentă și ” prin cz. 7 se reprezentă și prin ş. — Firlanul : vicleanul, | 

, 

  

mu 4. STEFAN! FOGARAȘ) 
-1647. Ă i 

  

„d 

| Simbolul credinţei - Ă 
RE „Cred entrun Dumnedzeu, en: Tatel ă-tot Puternil, ro- _ ditorul tseruluj si.ă pzmentului si en Iesus Christus, entrunul : Fiul neszkut al seu, Domnul nosztru,: care sze prinsze- de Du- - hul szent, -neszku den Maria Vergure, pci szupt Pontius Pi. latus,  resztignisze si mori, engrupesze, a treja dzi dela morez „esze skula, szuji szusz'en tser, sede de a derapta. Tateluj â „tot: Puternik, „Dumnedzeuluj, de „akolova si vinyetor a dsudeka „viji si. morci. Cred”si en "Duhul szvent ; cred Beszereka Chris-: - tianaszke ; unetsune'szvencilor, iertatsune pekatelor, szhuletura 

“ teşte ș ca în ungurește. — 6. Pentru îi înseamnă 

trupurilor si viacza de vetsie. Amen... 

| Oiservări. 1, Sunetul a se 'reprezentă prin de sai €; 'sunetul î prin . e. 2. Sunetul (semison) se. Înseamnă prin 3. — 3. Sunetul .7 se înfăţisază. sai „Prin ce +a, oj'a sati prin. ce i, e— q. C se însemnează &, îar & prin zi, — 5. Sunetele s, 2» J Se arată prin grupele ss, da, ds; de aceia s simplu se.ci- 
Hp. —- 7, See prinsze :.se în- 

ÎNREReena Ț 7 ă - — . ÎN | 2 YI 

12) După: Tonașeu. „Sistemele ortografice cu litere latine și cirilice. 

4 . e , - _ . 
.Î N , i ? 

Ă *%



trupă. — 38, Pergure: feâtoară; - — 9. Resctigriisze — restigni se = se restigni. = 
10, Engrupesze == se îngropâ. —'11. Esze==se cu un € protetic. — 12, "Une- 
tstine == unitate. — 1 5. Sckuletura == învierea, a... ” 

5 MIHAIL “HALIOIUI) Da 

II aa 
4 

  

: Kent. szenetate, szerund la Voi, Romanus Apollo. 
“La totz ketz'szvente 'n Empetecie sedeiz.  .:: . 
De. unde 'kunostince asteptem si stince ; fericse . 

- „"De Amstelodam pren -chetz szte 'n omenie typa. : 
Legse 'derapte au. dat -frumosze csetate ' Geneva, ... 
Ecz vine. Franciscus, cine-te Leyda, Paris! 

” Prindetz. maene sorory cu cseszt nou oazpe; nainte . | 
- Fratzi, fretaczi ascultatz, „Nymphele £ pasze kurund. 

Obserzăr!: T. Sunetele. ă şi. î se  repiezentă! prin a ae fără ase deo. | 
- sebi între ele. — 2. Diftongit- ca şi oa se reptezentă prin ambele litere, — 3. 
Sunetul 's se reprezentă, ca” ungureşte, prin sz, iar cînd seste singur. se ci- 
teşte ș. — 4. Sunetul ; se reprezentă prin fa şi.prin c-he, î — 5 Sunetul e 
se însemnează prin îs sai:c/,. iar £, prin g. Sunetele modificate” & şi ţr. se în- 

- semnează prin s Și cs. 6. Și: 'semison se scrie >. ME „. 

6. vio, PILUZIO3,. Da 
o . 1677. - 

  

LI i -.- 

pi Din Catichizmul. creştinese 

— Test tu Krijsteno? E a . Ea 
i Simpt pre mila lui Dumnedzeu.. 
.— Cie arata Kristijnului ? - 

ia 2 După: 7. Nădejde, Istoria limbir şi literaturi. of 
») După: J, „Văarjde, Istoria, limbit şi literaturik, . = Pe



0 

—— Acela kare cine credenca, szij ledzce krijstineska. —. Kun se ensilege kredencaî | : | .— En doe taine 'kari simpt enkisi en semn kruci, asze iest, en euneciune, szij Troica! lui Dumnezeu, sziji. entrupare, szij morte ă Ispasitorul nostru. E — Cie iest euneciune, szij Troica lui Dumndzeu? . — Arata ke en Dumnedzeu iest numai 6 Dumnedzeria, „kare iest en tri kipuri Dumnedzereski, szij se kiman: Tatul, „Fiiul szij Dukul Suijnt,- . 
: “a : i 

. 

__ Observărt:.1, Guturalele” ă şi î se înseamnă a, e. — 2. Difiongi! ea și oa se scriă numat cu vocala & o fără nici un semn diacritic, — 3, Sunetele €. şi & se scrii z și die. — 4.. Sunetul ș se scrie sai simplu s saii prin grupa Szș iar se scrie e, fie urmat de fie singur, Uneori afiim pe acest din urmă. Scris cu s. — ş. Sunetul z se scrie dz, — 6, ATijsteno = creştin, —7 Simpt == sînt. — 3, Zuneciune == unitate, — 9. Se fiman = se chiamă, sub. influenţa - conjugăril italiene. „1 
. 

7. IOAN VISKIy) 
în 1697, 

| . . ———— 

Titlul căngil : * | 
a ' __ A luj szvent David Kraj si prorokul o szutye si csincs dzecs de Soltari cari szkrisz cu menile lui Viski Iânos en Bul- dogfalva 1697. 

. . 
E 

t . Odservări: 1. Sunetul Y este reprezentat Prin j.—2, S singur sc citește . 
ca ungureşte ș; iar ca să aiba Sunetul curăt i se adaugă un:z, — 3. C singur 
este 4, iar pentru & se scrie ca ungurește cs, — 4, Semne diacritice nu aflim, 
afară de accentul unguresc. i i 

N 
. - 

1) Dup: &, Jonașcu, Sistemele ortografice,



8; ANONIMUL DIN LUGOȘ) 
(Dupk 1650) | 

  

„ Macsin. Madzere. Mjelushel. Acip. Mătură, Măr. Masă, 
Margsine. Adsung. Menyios. Adeseory. Maj. Mak. Mare. Me. 
M&gar. Menuntzel. Merturiă. M&csinish. M&cză. Mâj. Mănă, Măny€. Menuntedz. IEnderăt. Moshă. Bulgăraskă. 

„Obserzăry : 1. Nick-un semn diacritic sub litere; dar semne diactitice deasupra literelor, —:2. Același sunet în mat multe feluri :.Y scris y şi 7, 7 „ Scris ci şi 7 şi cs. — 3. Sunetele î şi d reprezentate prin acelaşt semn: 2,— 4. Diftongil ca şi oa nu ai situaţiune limurită, Uneori ca se însemnează cu & alteori cu a; oa se scrie ea simplul o..— ş. Sunetele €, &, 5, z se însem- nează cu o literă adausă lîngă e (cs), e (gs), s (sh), 2 (dz). : ” 

  

- 9. MICU ȘI ȘINCAI 

" 1780. | iz 
  

Din gramatică 3) . , 

, A întrebâre pe cineva despre dsă si allor sai sanalăte, 
— Bona demineatiaa, Domnule; : - 
„— Bona, seraa. 
— Fire âi sanatos? , 

„ — Quum traesci? . . | - 
„.— Sent sanatos: multiăm lui Dumne Dieu, si Dom. 

" nieei Tâle de cuvente bone, Ia _ 
— Dăr celiă Jălti, quâl' i. măi ăi, pruncii; si. fameliaa? 
— Toti se inclina sanatosi Domniăei tâle. . 

  

1) După: Etymologicum Magnum, vol.: INT. . : 
| 2) După: Flementa linguae daco-romanae sive valachicăe composita ab 
Samauele Alein de Szad ord. S. Basilii A. în collegio graeci ritus catholicorum 
vindobonensi ad S. Barbaram, ephemerio : docuplelata dero et în hunc ordinem 
zedacla a Georgio Gabriele, Sinkai ejusdem ordinis AA. LL. Phil, et S.S. 
74. D. 1750. e IN Ia - o.
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— Dâr betrânul, tata "1 Domnieei tăle, quum se măi 

ponei aaa a 
„__.— Custa si ell ne putencios'den di in di quă 'vecchii. 

„n ui — Dar, &Domnieei tale, căsnici quum viuetiuesc? 
— “Toti sent sanatosi spre sierbirea Domnieei tăle. 

S 

—: Plăcati ă sedere .qua ei fi: ostenit. a 
„— Bă ostenit nus, tatusi. forte bucuros ăsi pleni porun- 

„caa Domnieei tâle; dar câuta se me intorn acasa. quât măi. 
rapede voi putere, a 2 - E ! 

„_— Remani in păce pana te oi mai vedere iâra. 

„Oăservără: 1; Semne diacritice nu se întrebuinţează, La unele cuvinte 
aflăm însemnat tonul, — 2. Sunetele modificate cari corespund unor primitive 
din latineşte sînt scrise cu semnul sunetului primitiv: d cu e sau 64 cu.o, 
î.cu a sai e. De aceea ca să arate pe a sati e'curat se servă de duplicare 
aa saii de trema î. — 3. Diftongil ea si: oa se înseamnă €, 0. — Pentru ș, z, 
z se servă de 's,'7, d urmate de i, iar cînd cuvîntul cere ca /-ț-i să se citească 
fără modificare întercalează un 4. —-4.. Se însemnează 4 “latin iniţial - dispărut 
din limba romînă, * ba: neuzitat 'nict în .latina vulgară, cum dovedesc. tablele 

” cerate. — 5. 'Tot asemenea grupele 'c,. gh şi Y (din 1) se însemnează £/, ECA 
li, 6. C provenit din gu latin se scrie ca în Jatineşte, — 7. Chiar: provenit 

"din Z imtervocalic se înseamnă. cu 7. — 8. Custă = trăeste, există, “fabricată după constat —. 9.-Se întrebuințează peste tot: infinitivul: lung al verbelor, 

  

„10. MORARIU (MOLNAR) 
= 8, ia 

> - 
  

pe . 
S 

Gramatica germano-romină!) 

_.. Keame pre kruitoriul. Em trebuejsk niijskcari haine; Ro-. ” kul ErikE iajste bun. Iar€ tichel de de jsupt iajste kam rupte. “Kojchokul mi lau tos moliile €n vara trekute. Hainele mi! . leau furat Îsluschitoriul mieu.. Undejse vend îstrimfi de me- „tajsc? Oameni tichei de -rend poarte _tjchisme,- kelzuni,. îchi opintichi. Vara poarte oameni -Pelerie, iarna kctfchule.: Oa- meni tjchei bogazi I€kuejsk €n' palaturi,. jscratichi Îs€ Endejs- “tuleas€ ku. bordeae, Kajsa atichajsta eajste pe din Icuntru 

    

1). După: Dizafich — IValaciiehe Sp hlehr zii Ateai, * Aăhersdeim, 18i0, ed v-a PIlehe. Spracile 7 Pon Johan Molnar von
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bene întokmite.: Ujcha e “prea iehos, treptele Îsent aiskunjs€ 
'Îschi la Entunerek. - | | . 

Î „7 

ir 

- Ooseroaţiunt : 1, Pentru: ă şi î se întrebuinţează € și ae. — 2. Dit- 
- tongi ca şi oa sînt scriși cu'ambele vocale, — 3, Sunetul s se scrie nemţește 

, Îs, căci 3 se citeşte 3, — 4.. Sunetele noastre s &j sînt scrise cu compusele 

sch, ed, Sh. —ş. Sunetul Y se înseamnă cu j; iar „pentru Z se întrebuin- 
țează = , , 

3 11. CRIȘIAN 
Si 1805. - | 

- «Romane! Vediend gust de chiăr, inălt si sull&get extralu- 
ceâsce acest Nome, dâpa ce l'am desbraccăt d'in: fiecele lui 
Cyrilla, si: Pam imbraccât in vestment e romantsci, indegna te 

„a portă acest Nome spre addeverâtă tă: lăuda : deprende . te... 
- a Ormă păssi ei acellui popor, in qust te lâssa a tă le impre- 

giorstari, quăre prin făcte le să le neadjuns mirâte, 'âu implut “: 
Lume.a co acest in vecc nepresussit laudăt Nome: „deprende 

„te ti a questigă no nomâăi scutul carne. ei: ci și pre a animei 
pâscere, de no mâi mult in quălete nomăi o- 'particella a vi, 
“uaci. 'ei intârce: d'in quăre ti uă adjunge, de no mai mult o 
"ră, qua 'se cetesci si Charticică acestă ; iar.no'quă un ju-: 

_ decatorio, :ce. măi vertuos qua un bene vollitorio- a Romani! 
lor. Valeto: „In Clus, An. 1805. -di a 26. a lui Mio». 

» , - . . 1 

-Dâse ați. 1. Vocalele ă şiî sînt însemnate prin diferite vocale curate : , 

a, €, 6, i fără o regulă preciză. —-2, Grupele. vocalice ca, oa sînt reprezentate 
prin c, 6 însă (() nu ca semn de diftong, ci ca semn de accent. — 3. Pentru 

„_u întrebuinţeazi e. — 4, Grupele consonantice caracteristice ale limbit romiîne şi | 
sunete actuale tot așa de caracteristice provenite din grupe.latine sînt: însem- 
nate cu grupe! !e latine: în loc de ze scrie c/; în loc de ce scrie gu; în locde 

"î scrie Zli;'în loc de z scrie di. — 5. Tonul cuvintelor” este însemnat.— 6. Art 
colul enclitic, este despărţit "de nume și, uneory chiar terminarea.



— 44 — 

12. PETRU. MAIOR!) 
| ia 1819. i 

  

E „_ Dialog între nepot şi: unchii. 

| Wepotu. Pe Români şi numele şi făptura impreună cu * tote plecarile loru quele firesci -ii vedesce a fi viţe de Roma- nii quei vechi, quarii. ore quandu preste totă lumea domnea, dup cumu şi in istoria: pentru inceputul” Romanilor in Dacia „limpede se adeveresce; de aquâsta nu am 'indoelă. Ma de unde se trage inceputul” ţesiturei limbei, quare astadli atăt in. gura Românilor. se aude, precum și in scripturile lor se vede . nu escu foră: indoelă. Me bucuru Unchiule, che te afiai avendu Pugin. regagiu de 'câtră lucrurile quele multe ale deregitoriei tale, cu quare ne incetat esci'cuprinsu ; che sum. incredentiatu, cum tot indoela mea o vi desface, si o vi. resipi. Rogu-te si a mi. ajuti a me desceptă, 
Unchiu. De ora que asupra unui lucru: asie frumosu, si t 

mie preplacutu este aieptată, voia ta, cu atăntu mai bucurosu me învoiescu, si me aplecu.a.:'face destulu dorirei tâle, ' che -.. mai ne€que'unul îu aflu quare de ajunsu si fi descurcat lu- crul îquest. O a Sa | Vepotul. Cu mulți am prensu vorbă despre 'aqudsta : ma n€que cu unul'nu mâm inttrnitu, de'quare si me fi des. parţit multimitu. E ae Unchiii. Doi" sunt parerile inveţiaţilor, gquarii fără de pismi voiescu a cuventare in lucrul &questu. Unii dicu, -che limba, Română & limba Latină stricată, şi scadută dela fl6rea: Limbei Latină, Altii. dicu, che la Romanii quei de -demult doă limbi au fostu, una quare o grăea poporul', si aquesta „ € Sugea inpreună cu laptele de la mumele: sale, adech€ o in- " Veţiau pruncii din auditu ; alta, 'quare o inveţiau-la scolă cu ajutoriul' Gramaticei:.si aquesta se dice limbă invetiată, de Sră que singurii inveţiati o. pot scire. Intru aqucstă limbă " scriea Latinii scu Romanii cărtile sale, din quare multe pin la noi au ajunsu si le cetimu.- a 

'1) Acest dialog s'a publicat în fruntea tractatului de ortografie al lut Petru-Maior, în fruntea Lexiconului de la Buda şi în apendice la „ediţiunea a doua a Istoriet pentru începutul Românilor, E . -



— 45 — 

| 
Obseruări, 1. Sunetele îi şi ? se consideră ca un singur sunet și se în- 

seamnă prin vocala primitivă cu un apostrof deasupra. — 2. Sunetul £ provenit 
din gu este însemnat cu litera latină. — 3. Grupele ea și ca se înseamnă numaY 
cu e, 0, — Sunetele z, ș, ș se scriă: d, 7, ș. - i ' . | 

- 

  

18, A. T. LAURIAN), . | 
1840. 

-. Exemple din sintază: Traianu imperatiu vinse Dacia'la 
e la 'suppose Romani'loru. Temperantia'la,. vertute primaria 

„Contra sene ensusi, nu e connoscuta de toti. quali la predica. 
» Stantiu bebe aqua. Intellecti'li omini nu verbescu fora a co- 
gitare. Lumina'la stelle'laru nu e asi clara quă ella sole'lui, 
Bovariw'lu, pasce boui'li.; Mi la:spose de sesse cente de ori. 
Li fu sociu pino a morte. Nu volu venire cu mene pino in 
'selva. Neminui nu sede bene intemperantia'la. Noi omini ve. 
demu que e bene, lu laudamu e facimu reu. Popillu'lu sali 
disculciu in neue. Venibiti cu noi in ciuietate?" Tota septi- 
mana nu li abiu vedutu. Ni dice so facimu bene so lu espec- 
tamu. Se convene so-faca siaquale debitoria'la sea. d 

| Observără : 1. Sunetele toate cark lipsesc în limba latină d, î, ea, ca 
5, fi Sînt însemnate cu litera corespunzătoare din latină. .Dect nict un: semn 
diacritic, — 2, Sunetele dispărute, ca 7 muiat, „ muiat,. sînt însemnate, — 
a. Articolul e despărţit de nume printr'un apostrof şiare forme cart nu există în 
limbă (laru la feminin), — 4. Dacă o saă a sai e din lătina trecînd în: ro- 
mină s'aii modificat, sînt însemnate cu litera sunetului latin. — 5. . Sunetul c 
saii & unde vine din latinul gi este reprezentat prin acest semn, —- 6. Unele | 
nume propri! sînt schimbate: S/an/iu pentru Constantin — Constantiu. — 7, Gru- 
pul 44 provenit” din latinul c/ este însemnat cu grupul primitiv, -— S, Cenre= . 
sute, cuvint care nu există în limbă. — 9, In loc de «padure» aflim cuvin- 
tul latin sefia. —.10. Pogillu = copil. — 11, Disculeiu == desculț. — 12. Ve + 

„abili == veţi veni, formă simplă de viitor, care nu există în limbă. — 13, Zs- 
Pectaptu == aşteptăm. — 14. Siguale = fie-care. — 13, De cîte ort 7 latin.s'a 
făcut :r în romiîneşte este reprezentat cu semnul sunetuluY primitiv, - 

Notă despre Laurian - - 

August 'Treboniu Laurian se născu la 1S10 și muri la ISSr. Termi- 
* nînd studiile la Sibiii, Cluj și Viena, unde și.publică Zentamen criticun, veni A 

Pi Bi ; 

1) După: 4, 7. Zaurian, “Tentamen criticum;



"în Bucureşti,” unde dcupâ catedră de filozofie la Sf. Sava. La 1548 se duse în 
“Transilvania, luâ parte la adunarea de'la 3 Maii, fu ales vice:prezident,' apol 
"delegat 'al comisiunil care avea să ducă dorinţele  Romînilor la - Împăratul În 
Viena, Cînd se făcu linişte în "Transilvania, Laurian se duse. în Moldova, unde 
fu numit inspector-general al școalelor. şi. unde publicâ- Crumica July Șincai, al 
cărei manuscris fusese. cumpărat de principele Grigore Ghica, Venind în Bu- 
cureşii, fu numit efor al şcoalelor, apol profesor de limba latină la: facultatea 

” devlitere; fu unul din. fundatorit Academief şi mult timp ocupâ demnitatea de 
prezident, >. . e a E NE 

EI a lucrat mult, ma! ales pentru școală: cărți de geografie, de istorie, 
"de filozofie; iar' ca: lucrări ştiinţifice a lăsat importanta revistă — în colatorare 
cu Bălcescu —- < Magazin istoric. pentru Dacia» ; apot. dicţionarul Academiet, 
EI a scris pentru primaoară articole de cpigrafie în limba romînă, . 
„Din aştivitatea lut Laurian pe terenul lingustice!, a -răinas puţin, din pricina teoriel sale, pe care noi o considerăm astăzi "falsă. , .. 

"EL era un purist extrem: şi în tot dicţionarul Academiel — lucrat cu Massim — se vede tendânța de a decreta care tuvînt e du, care e 7ăi și chiar. de a propune cutinte nouă în locul celor declarate «spurit»,- Aşa, de exemplu, în loc.de. cbazma» propune a se zice «<muciniii»> sai " «sudariit>, în loc de «chibrit», «<fosforellu» ; în loc de «chimitir», <cemeteriui» ; în loc de | <butoiii», <pietroiii>, propune ; <butoniu>, cpetroniu»> ; -în loc de <gunoiii> " propune «stercus; etc, _: +: IE | E 
„ Cu toate. erorile lui, Laurian a adus literature! romine servicit în... - ssemnate,- n .. | i . | Ă 

A 
, 

  

. - Sa Ei . : 

a 14 T. CIPARIU o 
: Na Nz 18. i 

„. “Cugetele si semtiementele omenesci: se potu manifestă SI prein alte semne, precum suntu ale surdomutiloru seau si prein sunete nearticulate precumu suntu -risulu „Si-"vaietele' si - „ Chiaru ale unoru ' animali.: De aceea inse aste modure de Presiune totu nu facu' limba- de cătu intru unu întielesu mai. latu si-nepropriu. - e a aaa | Dar' limb'a omenesca nece -nu este 'tin'a si aceeasi, nece macaru la unulu si acelasi poporu totu.deun'a -pre' totu .loculu: si in tote partile ei; ci scaimbarile S'au' facuti si se facu ne- contenitu în câtu limb'a unuia- si “aceluiasi poporu .de "multe ari 24 impartitu in mai multi rami de limba seau dialecte $ critorul aie: SE cu căt. vre-una limba, este mai vechia si Ă Ş „ÎMpiu Si vastu cu ătâtu si scaimbarile suntu- „mai multe si mai mari in forma, si in materiale. Variabilitatea 

1 După Gramatica lut Cipariu. | NE - a



Di 

. at = Se 

inse depende. si. dela natura poporaloru” si organului: loru. de 
„vorbire, a. 

. 

, Observații, 1. Semne diacritice nu se îatrebuinyează, Tci-colo se vede 
„un'A deasupra luf i saii a.—2. Fiind-că e simplu însemnează -ă la finele cuvin- - 

telor, cînd substantivul se articulează 'se pune un apostrof i între vorbă şi articol, . 
„(Celelalte particularităţi se pot lezne observa), 

. ) Na 

7 

Notă despre Cipariu. aa „i 

Timotei Ciparii s'a născut la 1305 în Transilvania şi a murit la 18S7... 
"--După terminarea studiilor, îmbrăţișind cariera preoțească şi profesorală, fu nu- 

mit “profesor Ja gimnaziul, apoi la. seminarul, din Blaj şi canonic la catedrala 
„greco-catolică din ăcelaşi oraș. La: 1848 luâ parte activă la toate evenimentele 

” atît de importante pentru .Romini, fu membru al comitetului naţional, director 
al ziarului « Observatorul», delegat al naţiunir către împărat la Viena, Cind,po- 

„ Mitica nu-l mal chemă la lucru, el se dete cu totul activitățe! literare, Studiile. 
„_ linguistice eraii cu deosebire plăcute lut Ciparii, A - învăţat mult şi â scris 
„mult, 'a fost membru al ma! multor societăți culturale. și vice-prezident al Aca- 

- demiei Romine. Sar putea zice chiar că a fost sufletul acestef instituțiun! în 
„. „prima el epocă. Se ştie că actuala Academie era la început o. societate cu me- 
mire specială a lucra o gramatică și un dicţionar, Dicţionarul a fost făcut de - 

Laurian şi “Massim, iar gramatica de Cipariii. Astăzi ambele lucrări nu mal. 
"sînt în curentul ştiinţei, ba chiar în timpul acela teoriile luk Cipariii a aii fost Ei 
asprii combătute de d.. Maiorescu. - 
N Admiţind că criticul direcţiuni! nouă avea dreptate, ar urma oare ca valoa- 
rea lui Cipariu :să se piarză cu totul? De sigur nu. Cipariu urmăria ca și Lau- 
rian stabilirea unet limbi! literare fure şi une ortografit etimologiste. “Greșala . 
lor 'sta în principiul că gramaticul trebue să dea /4șY pentru limbă, pe: “cînd ; i E 
azi ştiinţa mărgineşte rolul gramaticului la căutarea degilor. EL are să studieze, 
nu să îndrepteze limba, Aceasta e partea slabă a teoriet luf Cipariii. Teoria lut 
cerea însă ca legiferarea. gamaticului 'să se' bazeze pe, studiul limbil. din Zia- 
Jecte şi din vechile documente. Acest studii făcut întiia oară în: mod ştiinţific 

„-de”Cipariii formează titlul lu! . de glorie şi, ort- cari at, fi erorile, lui, el va ră- 
miînea unul. din luceferil lipguistice romine, 

„ Principalele lui scrieri. sînt : Fx/racţ de ortagraf e cu litere latine ; — 
| Zimba romînă de pe dialecte şi monumente vechi și — Crestomatie sati Ana- 
-_ decte diterare, — Gramatica Zimbil romine, Ta



8 

15.1. ELIADER. 9. 
1844. . 

- f - 

Spre chreştinarea Bulgarilor contribuiră mult doi frați 
romani despre Severin que 'devenisseră căllugări şi quari: își făcusserd educaţia la Roma. Aquestia - fură Methodiu. şi Cy- rillu. Bulgarii urră mult pe: Byzantini cu quari era în 'necon- 
tenit resbel, nu putea: să ia nici un missionar de la dânşii. 
Methodiu și Cyrillu, bărbați fGrte instruiți şi cuvioși, ca -Ro- mâni se decisseră a trece la Românii de peste” Dunăre que 
făcea causă commună cu Bulgarii, se introdusseră la curtea 
lui Bogore despotul Bulgarilor. După multe încercări de a'l converti la .christianismu, veni şi. surora lui Bogore din Con: stantinopole, unde fusese îndelung prisonieră de resbel și unde la . “ „curtea Theodorei se și chrestinasse. Cu aqueasta :înțellegân- 
duse monachii români îşi îndoiesc puterile spre a evangelisă pe Barbari. Bogore eră forte tenace, ; 

: Oâserzăr: 1, Sistema lut Eliade nu e prea complicată. ca. ortografie, dar dicţionarul săi din a doua epocă a activităţii sale literare (după 1840 —1830) are înfățișare cu totul streină, italiană. — 2, Sunetul & de la finele perfectului scris cu, iar la singular 6.— 3. Sunetul c şi G cînd derivă din ga latin se scriu cu acest semn.—4. Consoanele se duplică de cîteort se duplică în: latineşte.—3. V. mut se însemnează.. fără vre un semn ca şi z plenison.—6. Diftongil ea .şi oa se scriu d şi 6.—Sunetele ? şi d se scriu cu mal multe vocale, căutindu-se originea » În latineşte, | - ie , 

  

„16. ARUNE PUMNUL? ai - 
: 1S64. | i r - 

  

OcupceGiunea -Constzentinianei pren Turci. 

Numai dozunce-di trecu si. al patrulea veac dela întîm= plarea .aceasta trista carea a dat obiepte -destulle istâriei uni- versale.. -. | aie - . 
” . 

Ă | _ ” 

!) După: Z/efiade, Istoria Românilor. - *) După: Puemnu, Lepturariii romznesc.
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"In 'annul 1833 amerintiarae de ccetree miediiil noptii nduri 
înfiorztori spre oriătonul“ Turciei: principele rusesc Mencicof 
adusese cussine în portofoiul sceii -potopul prescris în Petro- 
burg, de a o îneca, de nu va face -destull dorintielor lui Ni- 
colaiii I. Atunci se prea ce a. sosit oara de moarte a dom. 
niei otomanne carea Si a fost cîscigat'o Mahomed II pre'n 
fier si foc preste ficerile roesfoetiate alle unei imprercetii mari 
si coe va sc se rcesipeascze în sfcercemoeturi tronul acel ti: 
rann, fcelos, raedimat pe sâbiea profetului Mahomed Înplintata 
tocma în inima împsercetiei rzeseritenne romanne si diugrae- 
vite r6sfii de sîngele atitor mii de meertiri carii neclzetiti în 
credintize curată, însufletiti de ice sperintize fericitoare Şi în | 
ceelditi la inima de iz iubire sfinta ccetrae Dumnediaii şi 

" dărurile: lui ceetre releginne si pâtrie aă voit mar bucurosi a - 
muri la czpetiiele celle cuvioase straebunesci, a-si jertfi viea- 
fia la poalele altarielor bisăricer. unui adevrat Dumnedizeii 
decit a-si paeresi credintia” adevacratae- fericitoarize si mîntui- 

toarize a Mintuitoriului Crest si a primi cundzziunile Cele sil- 
nice alle dusmanului; însce întielepciunea dumnedizeascae carea . 
o aflzem tipeeritae în evangeliul dreptaetiă a hotzerit altmin- 
trea... Si Turciea ste, pe'ntruce proniea dioeascze vre. 

Oiservăr). 1. Pumnu întrebuinţează semne diacritice, dar numat deasu- 
pra literelor, nu dedesubt; anume: d, î,:5 ca să se citească 2, 7, ș aii oli- 
niuță deasupra; pentru e şi & întrebuinţează aceeași liniuţă deasupra seinnelor 
CE 2. Sunetele d, î se reprezentă totdeauna cu cîte un singur semn: e, 
î. — 3, Uneori se însemnează. accentul tonic. — 4. In unele cuvinte se du: 
plică consoanele, 

Notiţă despre Pumnul, 

Arune Pumnul s'a născut la 1818 şi a murit la 1866. După terminarea 
studiilor la Blaj: şi la Viena, fu profesor la Blaj, dar evenimentele de la 184$ 
îl silică a părăsi orașul şi, după citva timp căpătâ o catedră în Cernăuţi. Lec- 
țiunile sale de limba şi literatura romînă atraseră mulţi elevi, ba creară o ade- 
vărată mişcare literâră, care se ramifică şi în Rominia, 

| Pumnul era menit să rezolve greaua problemă a ortografiet romîneșit, 

„Pe de.o parte prin întinsele sale cunoştiinţe asupra materie, pe de alta prin 

/ 

474 - "4



0 
adoptarea principiutul fonetic. Din “nenorocire, a comis două erori, “cari aii' 
făcut să cază întreaga lut sistemă :- 1) a complicat . chestiunea : ortografică cu 
chestiunea purizmului limbii; 2) n'a ţinut seamă de tradiţiune în privinţa sem- 
nelor. S'ar putea zice, într un mod sumar, că terminaţiunea ciune şi semnul, a 

Y-aii dărimat teoria. 
Intru cele două sisteme pentru formarea termenilor tehnici — sistema 

luf Eliad, care zicea să ne luim de pe limbile romanice și sistema lui Pumnu 
care zicea să formăm cuvintele din rmaterialul proprii ul limbi! noastre — Ro- 

„mânil aii ales pe cel diintiiii și această lov itură a decis de' nereușita întregel 
sisteme a luf Pumnu. 

Toate încercările făcute în urmă -de câtva. adepţi af filologulut buco- 
vinean — în“ Iaşt Simion bărunţ şi în Bucureşti Irimia Circa — ii rămas în- 
fructuoase,
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PARTEA A DOUA 

LITERATURA POPORANĂ



A. IDERATURA POPORANA NESORISA - 

- L LITERATURA COPILARIBI 
  

1. RUGĂCIUNE ŞI OÎNTECE3) 
  

„Către eruce 

„3. Oruce 'n casă, cruce 'n masă - 
„Cruce *'n tuspatru unghiuri de casă! 

Și nul casă, ci-i cetate o 
a Cu uşile ferecate - . -- ee 

Nu Cu ferestrele 'nzăuate;: a 
„Şade 'n mijlocul case! Sint-Nichita, 

-. Care ţine draci de păr, ..- .. 
„Cu straele curate, .- 

- o - Cu sabia semeaţă, 
i „„  Şi-ne vegblă, 2). | 

- | „..? Ne priveghlă - E i 
-„ De la cintători..pîn' la revărsat de zori. -- - . 

2. SORCOVA?) 
"(Explicaţiunea a-ur G. Dem. Teodorescu) i 

  

Expresiunea „sorcoră“ este o sincopare din „sorocoră“ şi prin 
- urmare însemnează patru-zecime, căci în limba Sslavo-bulgară sorok în: 
semnează patru-zeci. (A se compara cuvintul sorocovăţ = tetradecar = 

  

„7 3) După colecţi inea Teodorescu G. Dem. . 
A 2) Ne veghlă ai ne veghază. . e: i Ma 

5) „Teodorescu (|, Dem., Poesit populare, 1885, pag. 159. 

a v -



patruzecer, nume dat unei monete de argint, întrebuințată mal na- „inte în Moldova, şi aplicat monetel austriace care în Muntenia purta numele de sfanţ = zwanzig). In adevăr, dacă vom lua recitativul sor- covel şi-l vom despârţi în grupe silabice, în modul cum îl cadenţează copiii, vom găsi tocmal patru-zeci de grupe, corespunzind celor pa: tru-zeci de atingeri cu sorcova, executate la pronunţarea  fie-cări! grupe silabice. . , - i Cele mal multe rugăciuni, cîntece pentru animale şi recitative din jocurile copiilor sint rostite şi declamate de dinșii după grupe 'Silabice (constind dintr'una sat două silabe) şi pentru-că tie-ce vers cuprinde adesea cite patru grupe, -de aci rezultă că recitativul e 9 - Şase-spre-zecime cind constă din patru Versuri, o două-zecime cind constă din cinci, 0 patru-zecime cînd constă din zece, o şase-zecime cînd con: - Stă din cinci-spre-zece -versuri : , , 

Sorco—va—vese—la 
Peste—vară—primă—vară 
Să 'nflo—riţi să—mârgă—riţi. . 
Ca un—măr—ca un—păr ! 
Ca un-—-fir de—tranda—fir 
Tare— ca—pia—tra, 

- Jute—ca să—gea=—ta 
Tare—ca—fie—rul 
Tute—ca o—ţe—lul N 
„La a—nul şi—la 'mul—ţi-anţ. 

  

+ 

8. PASAGIUL DIN DU CANGR RELATIV LA OBICETUL a CE SE ASEAMĂNĂ CU SORCOVA :) 

  

"În vigilia Kalendarum in sero surgunt pueri et portant scu: "tum. Quidam eorum est larvatus cum maza in collo: sibilando sonant timpanum, eunt per domos, circumdant Scutum ; timpanum sonat, larva sibilat. Quo luâo finito, accipiunt munus a domino domus, se- cundum quod placet ei. Sie faciunt per unamquamque domum, Eo die de omnibus leguminibus comedunt, Mane autem Surgunt duo . pueri ex illis, accipiunt „ramos olivae et sal et intrant per domos; salutant domum „gaudium et laetitia sit în hac domo; tot filii, tot II II - 

, i) « Glossarium mediane et infimae.latinitatis conditum a Carolo Dufresne „Domino du Cange Cum supplementis integris monachorum ordinis S. Benedicti D. P. Carpenterii Adellungii, “aliorum, suisque digessit G. A. L, Herschel, Parisiis 1544. Tomus tertius, pag, 962 la pargr. Adh4udo /anuarii, * <quibuş Romae pueri domos ingredientes bona adprecantur>, . 

a
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porcelli, tot agni“ ; et de omnibus bonis optant, et — antequam sol 
oriatur — comedunt vel favum -melis vel aliquid dulce ut totus annus 
procedat 6is dulcis sine lite et labore magno ) 

4. ŞARPELE MOŞULUI?) 
"(Bazm, colecțiunea Dumitru Stăncescu) 

  N 

„Un unchiaş, dorind a lua de suilet un copil, găsi un şearpe 
(cu cap de om), pe care îl dete babei să!l crească. La 15.ani se po- 

„ meni că şearpele începu să vorbească şi spuse bătrinilor că a fost 
vrăjit să nu poată vorbi decit la această vîrstă şi că peste-9 ani (le- 
pădiud 9 pei) se va face om. 

„Apoi trimise pe moşul să peţească pe fata împăratului, care îl 
insărcină pe rind a face (de la palat pină la bordeiul moşului) un pod 
de fer, unul de argint şi-altul de.aur, pe care le-a săvirşit cu ajuto- 
rul unui toiag şi paloş vrăjit. Impăratul îi mat porunci să ridice o 
păreche de case în văzduh „ca, să se mute. după soare“. Lo făcu şi 
pe acestea şi atunci împăratul îi dete pe fie-sa de soţie; 

Peste” noapte fata se pomeni, că şearpele îşi lepăda pelea şi se 
făcea om. După un an nevasta, sfătuită de părinţii săt; îl arse pielea. 
EI o blestemă : „Să umble rătăcind prin toată lumea, avind în cap o 
câciulă, far pe trup vestminte şi în picioare opinci, toate de fer, dar 
împrejurul pintecelui, unde începuse să se zămislească copilul, să fie 
încinsă cu cercuri iar de fer şi pină nu i-or plesni cercurile să nu 

” poată naşte, iar pină nu i-o eşi părul prin căciula de fer, pină nui 
-S'or rupe hainele făşil şi pină nu s'or toci opincile, să nu dea de el“. 

1 peri, . 
5 Ea-şi făcu toate de fer şi porni la St. Luni, cara îl dete-o clo- . 
şcă de aur cu pul de aur şi o sfătui, cind îşi va gâsi bărbatul dor: 
mind, să-l ocolească de 3 orl, zicînd: „Te-am căutat fără încetare şi 
acum te găsi! dormind“ şi va plesni un cerc.-Făcu cum 0 îuvăţă şi 
se duse la părinţi. Apucind-o' dorul, porni iarăși şi ajunse la St. Vi- 
neri, care îi dedu un purcel de aur, pe:care să-l dăruiască zinel, cu 
care trăia bărbatu-săi, ca s'o , lase în casă, să-l vază, Ocolindu-l de 

1) In ajunul calendelor copiil se scoală de timpurii şi Tati cu dinșilo _. 
pavăză. Unul d! intrinși e travestit în gogoriţă şi cuo pilă de gît acăţată. Flu- 

" erînd el bat într'o daerea, merg din casă .în casă şi se string în jurul pavezei, 

pe cînd toba'sună şi gogorița miorlăe, După terminarea acestui joc, primesc de 
la stăpinul casel o plată oare-care atît cît găseşte dînsul cu cale. Astfel fac 

“la fie-care. casă. In acea zi mănîncă tot felul de legume. Dimineaţa se scoală 
doi copii dinirlinși!, Yaă ramuri de maslin și sare şi, intrind prin case salută 
pe fie-care astfel: «bucurie şi. veselie să fie în astă cașă, câţi fit atiți purcel, 
atiţi miet» şi le urează tot felul de bunătăţi “şi ma! nainte de răsăritul soarelui 
mănîncă din faguri de miere sai alt ce-va dulce ca tot anul să le fie. dulce 

firă ceartă şi fără multă trudă. (Trad. Teodorescu G. Dem.) 
Ă 2) Din cauza spaţiului limitat ce-mi pot îngidui în această carte pentru 

bazme, nu.le-am putut reproduce în întregul lor; de aceea am luat rezumatele 
__— destul de detaliate — ale d-luf Şăineanu din lucrarea sa: «<Bazmele romîne>. 

7
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+ er ră, Jesni al doilea: cere după care se întoarse iarăşi la. părinți. | 
 Apucină: din not dorul, porni pentru a treia oară'la St. Simbăta,. 
care îl dede do! porumbei de aur. Ea făci tot aşa şi plesni al treilea 

„Cerc. Apol se întoarse: 

Roşu-(mpărat vru' sa iea de soţie 
părat. Dar pe or! cine 

îndărăt cu bărbatul el. 

> 5. ROȘUHINPĂRAT ŞI ALB-IMPĂRAT 
-. (Bazm, colecţiunea N. D. Popescu) - E 

N 
  

p6 una din fiicele lu Alb-Im- 
trimetea s'o peţească,. nu se mal întorcea. Im-- “păratul. făgădui o răsplată împărătească cui îl'va aduce ca mireasă ve fata lui: Alb-Impărat, dar in zadar : nici unul nu se mat întoarse. Atunci se oferi împăratului un făt-irumos, care era şi năsădră- “Van, „adecă, presirnţia. Bru Îl „buţi cu miere, 9 care cu pîne şi 9 cirezi de vite. Ajungind la '0 cîm-. 

ce are. să se întimple.“ El ceru între altele 9 

pie frumoasă, făt-frumos porunci. să se toarne miere peste toată fața acelei cîmpil şi iată că sosesc -0 mulţime de albine,. cari o mîncară cu lăcomie; atunci împărăteasa albinelor, drept recunoştinţă, in dete 0 aripă: „cind vel avea neroe de mine şi te vel uita la ea, gindin- du-te la mine, ei voiă “fi la tine.“ Pe a doua cimpie porunci să se descarce pînea şi” se pomeni cu o mişună de furnic! cari o luară. Im- părăteasa, furnicilor îi dete. asemenea o aripă. Pe a treia cimpie hrăni cu carnea pe nisce cocostirei şi împăratul stircilor îi dete o pană din „aripă. Pe drum, pescui nd,: cruţă încă o mrână, care era împărăteasa, peştilor şi-i dete: citi-va solzi. . De asemenea cruţă pe: o muscă, impărâteasa tinţarilor, şi ea-i dete o aripioară spre a-şi aminti la nevoe.: Ajungind !a Alb-Impărat, acesta se învoi a-l da fata numa! după „ce-i va împlini -urmâtoarele sarcini :. 1.. Să-ridice griul - grămădit la - marginea drumuluj şi să-l care in hambarul împărătesc pînă dimi- - neaţa, dar aşa ca să nu-risipeasaă un bob.:I]] ajutară furnicile ; 2, Să facă pină Qimineaţă î 
“albă şi de acolo pină 

n mijlocul . oraşului o biserică mare de ceară la scara palatului un pod tot -de ceară albă, umbrit cu copaci de ceară galbenă, în cari să cinte păsări de ceară roşie, Albinele fâcură toate. Impăratul Alb, ne maj avind ce-l zice, îl puse S'aleagă pe fat 
„i dete mijlocul : de re 

de logodnă, împăratul 

a cea mai mare din trei fete aidoma: musca - cunoaştere (puindu-se pe dinsa). Dar înainte Alb îl mai însărcină: 3. Să aducă apă vie şi - apă moartă de unde se bat munţii în capete. Acolo îl duse un stire şchiop, care se betegise din pricina, acelor munţi, . ... , A După ce străbătură numeroase, pustietăţi, „văzu şi “munţii cei îngrozitori, 'ale. căror virfuri se mişca unele spre răsărit şi. altele Spre apus şi după, aceea se isbiaă “cu putere mare. şi făceau un Sgo: „„Mot, care spăiminta toată suflarea, vie “ Pe cîn „ depărtai, pregătindu-s 
spre ele, ca să intre 
dar în acel minut eşi 
spre el, strigă: „Nu merge mal nainte, că eşti perdut.— Cine eşti tu, . 

] , d virfurile munţilor se e ca iarăşi să se isbească, stircul se . repezi în -fund, unde era apa vie şi apa moartă; de la spatele munţilor. o rindunică şi, sburind
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“care mă opresc în cale? întrebă 'stircul necăjit. — Sunt zina ăstor * 
« Munţi .şi. Dumnezeii- ma însărcinat să scap” de primejdie toată .. 

” fiinţa vie care: are. nenorocirea d'a câlca -aceste locuri, —.Ce tre-. 
bue să fac ca-să scap de primejdie? — Ai venit ca să e! apă vie şi 

„apă moartă? — Da. — Aşteaptă pină la nămiezi, că atunci munţii se 
” odihnesc o jumătate de ceas; cum vel vedea că trece un sfert de 
"ceas şi el nn se mal isbesc;.-sboară în slava cerului, coboară-te în | 
mijlocul lur,'aşează-te pe muchia de piatră, care este acolo între 
două. fintini, afungă o sțiclă într'o fintină şi pe una în cealaltă, 

„: aşteaptă pină să se umple şi:după aceea sboară cu repeziciune şi: 
"păzeşte-te să nu atingi, nici cina te cobori, nici cînd te ridici, o pie- 
tricică' măcar, căci eşti perdut.“ Pâcu aşa şi, cind era să scape, isbi 

"cu aripa o peatră; atunci munţii se_năpustiră, isbindu-se, şi apucară . - 
"coada stircului. .. ..- ea io 

-* -Impăratul Ir mal. însăroină să-l găsească şi să-i aducă inelul. 
perdut de fie-sa în mare: mreana i-l găsi. şi-l aduse. Impăratul: nu 

„- mal avu ce zice. Făt-frumos se cunună cu fata împăratului în bise- 
„rica d6 ceară şi apoi porniră la Ros-Impărat. Pe drum tovarăşii, cari 

îl însoţiră- la Alb-lmpărat, îl uciseră mişelesce şi-l tăiară “în bucăţi, 
dar împărăteasa il inviă. ;„Spălă de sînge bucăţelele de carne şi oase, 
le puse una.lingă alta, incheetură la încheetură, le stropi după aceea ' 

":cu apă' moartă, pe care o ţinea într'o sticluţă, 'nedespărţită . de sine, 
- Şi bucăţelele se întrupară şi formară un' trup întreg dar mort; după. 
aceea'iîl. deschise gura şi-i turnă cite-va picături din apa cea vie, ps.. 

„care: o purta în sticlă desebită in acelaşi loc cu apa moartă, şi cum 

Iu) 

. îintrară acele picături în gitul lui fât-frumos, trupul lui: tresări, ochii 
i se'.deschiseră, minile i se apropiară de ochi ca să se desmeticească, * -- 
şi. după 'aceea,. sărind arept :în picioare, strigă: „EI, ce mult am 

-. dormiti - - 
“7 “Ajungind la Roş-Impărat, logodnica lul făt-frumos, ca să scape 
de împărat ceru mai: întâi să i se aducă zestrea, adecă hergheliile. . 

„. Calu-i năsdrâvan se îmbrăcă cu 9 pel de bivol şi numat.aşa putu: 
birui eapa grozavă, care conducea herghelia. Apoi se îmbălară fie care 
. în cîte o baie. de: lapte. „Dar: calul,. suflind “foc, făcu;să clocotească 

„...” apa din baia împăratului care râmase mort. După aceea fata se că-: 
-. sători cu Făt-frumos, - - a ră 

N 

+ e 

. 6. FATA NOŞULUI ŞI FATA BABEI 
„+ (Bazm, 'colecţiunea Ispirescu) 

  

Eta 

5 Un moş şi-o babă aveai cita o fată din altă "căsătorie : fata: 
babei era leneşă, iara moșului vrednică 'şi smerită. Pe dinsă o însăr- .. 

- cină „baba cu dereticarea casel:şi mâl ales ea trebuia să aţiţe focul: 
"în toate dimineţile. : 
„2: Odată” baba: se sculă: peste noapte. şi udă- locul unde. fata - 
--învelise focul. Cind 'se trezi fata şi” găsi focul stins, şe urcă pe bor: : 

“ deiu şi de acolo-zări o -luminiţă.. Luindu-se după acea zare, ajunse 
„a 7, . RI , , Da | ă 

- . E | , a
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la nisce uncheşi (era Dumnezeii şi Sin-Petru), cari se incălziau la foc. 

Pină să se facă jăratec, Dumnegeii îi spuse să-l caute in cap şi ea 

găsi un' păduche, pe care-l lăsă în jos pe nebăgate in seamă. AI gă- 

" sit ceva? o întrebă Dumnedei. — Da, un mărgăritar! Atunci Dum: 

nedeiă îl dede foc şi o bine:cuvintă, zicîndu-: „Pe unde vei călca tu, 

fetico, să răsară numai busuioc şi lămiiţă, părul să ţi se facă- ca be: 
teala şi cind te vel peptăna, să cază mărgăritare! , , 

“Cind văzu baba darurile feter, trimise şi pe fie-sa. Ea ajunse la 
uncheşi şi, găsind în cap un păduche, ocări-pe Dumnezeii şi apol se 
repezi la jăvatec. Atunci Dumnezeii. zise: „Fetico, să fie după inima 
ta, vorbele să-ți iasă din gură hodoronc-tronc, părul tău să fie poleit 

„. de lindeni şi umbletul să fie urna şi ruşinea!“ Şi aşa fu - răsplată 
după faptă. - ” : | | 

7. PASĂREA MĂIASTRĂ 
(Bazm, colecțiunea Ispirescu) 

  

Un impărat, care avea 8 feciori, vru să zidească o mănăstire 
foarte frumoasă, dar n'o putea sfirşi, căci turnul,se surpa. intr”o 
noapte împăratul visă.că dacă va aduce pasărea mâiastră de pe tă- 
rimul celălalt şi o va -aşeza în turn, se.vă putea sfirşi sfinta mi: 
năstire. - i - 

Cel do! fraţi mai mari porniră şi nu se mal întoarseră! EI 
fură împetriţi de un vulpoiti, pe care-l. dispreţuise. 'Atunci plecă și 
fiul cel mic. Peste puţin sosiră cer-lalţi fraţi cu pasărea şi o fată, pe 
care o făcură găinăreasă, Cum se puse pasărea în turn, biserica se 
isprăvi: „Toată lumea se mira de fiumusețea acelei păsări, care era 
cu mil de mil de văpsele, penele el străjuciau . ca oglinda 'la soare“, 

Dar pasărea rămase mută, pînă cînd într'una din zile, venind un 
- cioban, începu să cinta. Chemat la împărat, ciobanul povesti urmă: 
toarele: „Pornind în călătorie, am poposit la o cimpie; cind făcul foc 

„Şi-mi gătiam de mincare, mă -pomenil cu un vulpoiă, care mă rugă 
să-l las să se încălzească. II primi! şi-l ospătai. A doua zi,. vulpoiul se 
dete peste cap şi se. făcu un voinic; fusese blestemat să poarte cor: 
pul de vulpe, pină va avea cine-va milă de dinsul. Ajutat de voinic, 
ajunserăm la palaturile zmeului, unde luat pasărea şi pe fata răpită 
de zmei. EI se luară după nui, dar vulpoiul îi blestemâ şi se fâ- 
cură stane de peatră. Ajungind ipe moşia vulpoiului "Şi văzind 
nisce ștane de peatră (erai frații mel), întrebari pe “vulpoiu. EL îm! 
răspunse: „De vel şti, te vel căi; de nu vel şti, iar te vel căi.“ Eu 
îl rugai să-!' invieze, dar 'odată -înviaţi, e! ini tătară picioarele şi ple- 
„cară Jasindu-mă acolo. Atunci mă prinsei frate de cruce cu un orb, căruia fraţii să! îl scoaseră ochi! de pismă şi el mă ajută să mă vin: 
dec cu singe de scorpie, cu care el recăpătase 'vederile“. 

> După ce mârturisi găinăreasa, care era fata luată de la zmei, frații mai mari merseră la judecata dumnezeească: intrind în nisce ulee, aruncară cu praştia o piatră, care isbi pe cel doy fraţi. şi-l omori. După aceasta: fiul cel mic se cunună cu găinăreasa. ” . 
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„8. HARAP-ALB. 

(Bazm, colecţiunea Creangă). 

  

N Verde-Impărat, avind numai fete, scrise fratelul săi să-l tri- 

meaţă pe cel mai sreânic dintre feciori! să! ca să-l lase împărat după 

moarte. Ca să ştie pe care să aleagă, împăratul puse la încercara bâr- 

băţia Ailor săi. Porni mat întiiti cel mare; dar ajunse la un pod, îl 

întîmpină tată-săt îmbrăcat într'o pele de urs: se speriă şi se în- 

toarse. Tot așa pâți şi cel mijlocit. - - 

Fiul cel mic sfătuit de o babă pe care o miluise, ceru calul şi 

armele tatălui săi din tinereţe; işi alese din grajă o răpciugă de cal 

grebenos; care, - mincind jăratic, se făcu tinăâr şi frumos, Pornind, 

ajunse la pod, unde întimpină cu bărbăţie ursul, adecă pe tată-săi, 

care-l sfătui să' se ferească în drum de spini (ii mal dete şi pelea de 

urs) şi se despărțiră. Dar cu'tot sfatul tatălui săii, se văzu nevoit 

în drum a tocmi slugă un spin, care-l păcăli să se vire într'o fintină, 

de unde nu eşi decit jurinduii, că de atunci înainte el va fi sluga, iar 

spinul va fi nepotul împăratului, Spinul îl puse numele de Harap: 

Alb şi porni înainte. Ajuns la împărăție, spinul se înfățişă înainea. 

împăratului şi pe Harap-Alb îl trimise la grajd sâ îngrijească de cai 

__ Apol spinul. însărcină pe Harap-Alb să aducă împăratului : „ 

1 Salată din grajdul ursului. Sf. Duminecă îl învaţă, cum s-0- 

_îea: aruncindii-l pelea cea de urs, dobitocul se opri şi voinicul putu 

culege salată. . - , = 

. -” 9. Pelea cerbului cu cap cutot, bătutecu pietre scumpe: „Acel 

cerb are o piatră în frunte, de străluceşte ca un soar6'; dar. nu se 

poate apropia nimen! de cerb,. câci este 'solomonit; şi nici un fel de 

armă nu-l prinde ; însă el pe care l-ar zări, nu mal scapă cu vieaţă. 

De aceea fuge lumea de dinsul de-şi scoate ochil. Şi nu numa! atita, dar 

chiar cind se uită la cine-va, fie om sai oil ce dih nie ar fi, pe loc 

_vămîne moartă.“ Tot Sf; Duminecă îl ajută: ea îl dede obrăzarul şi 

„sabia. lul Statu-pahnă-barbăzcot şi-l învăţă, cin s'omoare cerbul; îl 

jupui pelea şi-l aduse capul. -. . ! DN 

3. Pe fata împăratului Roşu. In drum cruţă nişte furnici (pri- 

mind o aripă de amintire la, nevoe) şi nisce albine (primind asemenea 

o aripă). Mal departe întiini un om, care se pirpălea pe lingă un foe 

de 21 stinjeni de lemne şi striga că moare de frig; apoi altul, care 

minca 'brazdele de pe urma a 24 pluguri şi striga câ crapă de foame; 

altul, care bea de la 24 de iazuri şi o girlă şi ţipa că crapă de sete; 

în urmă altul, cu un singur “ochii mare, cu care, şi închis, vedea pină 

şi în măruntaele pămîntului; şi în. sfirşit altui, care se putea lăţi 

aşa de cuprindea pămintul în braţe şi altă dată se lungia de ajungea 

la, stele şi umbla vinind la păsări, Harap-Alb, luînd pe toți aceşti to: 

varăşi ajutori (Gerilă, Flăminzilă, Setilă, Ochilă, Păsări-lăţi-lungilă), 

"ajunseră la împăratul Roşu. - i . . DE 

! Impăratul îi culeă peste noapte în camera, cea de aramă în- 

căzită cu 21 de stinjeni de lemne, dar Gerilă îi scăpă înghițind cup- 

torul cu suflareal. A doua zi le dete de mincare şi de bâut: 12 ha- 

rabale cu pine, 12 ialoviţe fripte şi 12 buţi cu vin: Flăminzilă şi cu 

Serilă le isprăviră pe toate. Apoi împăratul îl porunci, dindu-i o merţă



— 62, — .. 

de săminţă de mac amestecat -cu nisip; S'aleagă pînă dimineaţă - de 
osebit aul şi nisipul: furnicile chemate în' ajutor de Harap-Alb 

„săvirşiră lucrul întocmai. In urmă împăratul îi porunci să străjuiască 
- fata toată noaptea. La miezul nopţel fata se făcu păsărică, dar Ochilă 

şi cu Păsărilă o prinseră şi o aduseră îndărăt. Apoi împăratul il puse 
pe Harap-Alb s'aleagă între fata lui -şi alta de suflet aidoma cu dinsa: 
albina, chemată în ajutor, se puse pe fruntea fetel- adevărate şi aşa 
o cunoscu, În sfirşit fata îl -porunci ca turturica el şi cu calul lui 
„Harap-Alb să .pornească împreună s'aducă 3 smicele de măr dulce și 
ipă vie şi apă moartă, de unde se bat, munţii în capete: care. se va 
întoarce întiiă,:rămâne stăpin sai biruitor... PENE 

Intorcindu-se întiiu calul, fata porni cu “Harap-Alb şi ajungind 
la curtea împăratului Verde, ea făcu cunoscut tuturor vicleşugul spi- 
nului. El se repezi atuni la Haran-Alb şir tăiă capul cu. palozul, 
dar, şi dinsul fu sfişiat de calul lul Harap-Alb. Iar fata - împăratului "Roşiu „repede puse capul lui Harap-Alb la -loc,. îl înconjură "de trei - Or cu cele trei smicele-de măr dulce, turnă apă moartă să stea sîn: sele şi să .prinză pelea, apol-il stropi cu apă vie,-şi atunci Harap-. „Alb îndată înviă.“ Apol se_cununară şi -trăiră fericiţi A 

  

9, CEL TREf FRAŢI, 
Ia - (Bazm, colecţiunea Dumitru Stăncescu), 

  

"Un împărat avea o fată, pe care Lo furase nişte zmel. Ei o fagădu! de nevastă şi- jumătate din împărăție cul o va aduce înapoi. Trei frați . „Gin acel ţinut, voind să-şi încerce -norocul, hotăriră să se ducă pe rind, Plecă maj întăi fratele, cel mare cu. trel-:ogărel, 'dar fu omorit, de Mama pădure, care, scoțindu-l inima, o aruncă într'o.desagă şi | trupul într'o -groapă. -Tot. aşa -păţi fratele mijlociă..: Atunci porni cel „Mic şi 'dina peste babă în pădure, birui cotoroanţa şi, după ce scoase: trupurile fraţilor săi, pe care îl înviă cu apă vie, voinicul porunci ci- „nilor ca s'o facă mic! fărime.. | 
» Apoi tustrel fraţii porniră înainte şi ajunseră la, gaura, pămin- > “tului, unde se coboriră pe tărimul -celi-lalt, Fratele ma! mic se lăsă. jos cu ajutorul une! fringhil şi .dete de casele “zmeului, cars răpise “pe fata împăratului. Zmeu] omori nial întiiă pe băiat; înviat, însă de 

" necaz că era s? 

fată cu apă vie, râpuse pe zmei, luă fata şi se duse la groapă. Dar cind ” luă pe domniţa în braţe şi.era să scuture „funia, vru. să-și încerce frații dacă sint oameni de ispravă, şi legă -de funi€ un petroiti. Şi nu. se înşelase, că fraţii dădură. drumul, funie! (crezind - că-l omoară) de ajungă împărat. .... î : . MN Rămas acolo cu: domniţa,: rătăci cit-va timp .şi apol fară scoşi "de o scorpie, căruia voinicul în scâpase' puil: de un şarpe mare. Cind: ajunse acasă goni pe fraţii săi ca pe nisce ticăloşi : cu fata împăratului. = i P m | IG | A apol se cunună 

- . ai . pp



10. AZIMA: MERGĂTOARE. 

(Bazm, colecţiunea Pop-Reteganul). - 

. A fost « odată îrel fraţi orfani: doi erati răi de suflet, iar cel 
- mic cu inimă: miloasă, Intro zi băiatul adăpostise la vreme rea po. 

doi drumeţi “(era “Domnul Christos cu Sf. Petru).: Cind veniră fraţii. 
mai mari, începură a-l sudui, de ce a lăsat pe străini de mas. Poto- 
lindu-si mânia, toţi cinci se .aşezară în jurul unul foc şi începură a . 
povesti de unele de altele : „Doamne, Doamrie, zise fratele cel mare, 

„.“să am eu o turmă de ol, „mult bine aş mal face la săraci! — Ba ei, - 
“zise fratele cel mai mijlocit, maş pofti 'de la Dumnezeii de cit să am. 
lo6. mult şi bun şi patru boi buni; apot lasă-mă, de-ar eşi vre-un să- 

- - zac flămind din casa meal — Eă doresc numai atita, să-mi dea Dum: 
“ nezeii o luntre şi un -bordeiă lingă Dunăre ; apol, cheme-mă oamenii 

lă miezul „nopţei să-l trec, eri pași zice “odată bare . . 
. "Atunci străinul cel mai bătrin zise: „Bine! fie cum ziceţi voi. 
Nu scoase bine vorba şi toate se înipliniră : feciorul . mare avea o 

-“turmă de oi, cel mijlociii bol frumoşi, iar pe cel mic îl luară străinii 
„să-l. însoare "şi plecără. Sosiră într'un sat la unul care avea o fată : 
frumoasă dar logodită, şi o peţiră pentru băiat.. Ca să scie la care 
din cei doi petitori. s'o dea tatăl fetei, Domnul.Christos zise la auzul 
tuturor : „Dumnezeu-'să aleagă; scoateţi fie-care cuțitul din şerpar şi-l : 

”- împlintaţi în masă; acela va avea fata de nevastă, al cărui cutit va 
E “fi iaverzit pină dimineaţă.“ “ Dimineaţa din cuțitul feciorulu! străin râ- 

. sărise:o viţă înfrunzită. Domnul! „Christos şi Sin-Petru cununară pe 
băiat .cu fată, îi mal dădură şi un bordeiă lingă Dunăre şi-l lăsară . 
acolo. —- 

Peste cît- -va timp Domnul. Christos şi Sin: Petru piâcară. ca, do! 
moşnegi să cerceteze pe cei 3 fraţi. Când ajunseră la cel mare, el îl . 
primi cu asprime şi nu 'vru să le dea nimic. Dar abia se: depărtară 
bătrînii, şi oile prefâcindu-se în cioare, se înălţară în văzduh Şi ciobanul e 

. rămase cu bita în mînă. 
"După ce. fură respinşi : cu vatjocură şi de 'către cel- mijlociă. 

| (pentru care îi arseră apol stogul, casa şi toate), merseră la Dunăre 
şi ajunseră pe la miezul nopţei: era beznă, ploaie şi viscol. Luntraşul, .. 
cum auzi strigătele drumeţilor, . se aruncă ; printre valuri, îl. puse în 
luntre .şi-i duse la sine în casă,. unde-i. ospătă. „Unui dintre cei. doi 
moşnegi însă zice: Nu :vom. mînca, numai, dacă ne-l:frige ce al tu . 
“mal drag la. casă. El nu se mal gindi nici o minută, fâră făcu jarul 
“în lături de. pe vatră, luă copilul din leagăn şi-l puse pe vatra ferbinte; 

: apol îl acoperi cu spuza şi cu cărbunii cel“ roşii. Ce mare îl fu mira: 
rea însă, cind -văzu că în vatra focului, cit al zice unul, era crescută 

_-earbă verde şi copilul se juca acolo cu nişte mere 'de aur.“ i 
" .u* Fratele cel mic se încercă s'ajute pe nenorociţii săli fraţi: puse 

în calea celui mai mare o pungă cu bani, necutezind a-l da.în mină; 
dar el trecu alături fără a o vedea. 'Apoi "luntraşul zise femeel: să dea 
fratelui mijlocit, cind fu să plece de la dinsul, o azimă din fâina cea - 
mai albă (în ea pusesa toţi galbenii din pungă) şi ea o băgă în tra-
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istai. Dar a doua zi azima fu iar la luntraş: pe masă: fratele săi 

simțind azima prea grea, crezu că nu-e coaptă şi o dede unul plugar 

pentru o bucată de mâlaiii, plugarul o duse, tiganului să-i ascută fea- 

vele plugului, iar ţiganul o aduse luntraşului să-l treacă Dunărea. 

Aceasta fu poveste cu azima mergătoare. : 

11. SCURTE REZUMATE DIN CÎTEVA, BAZME !) 
  7 

1. Fata din Dafin (Colecţiunea IL. C. Fundezcu) ne povesteşte. 
cum un fecior de împărat a.plecat în căutarea unei fete frumoase 
fagăduite lui chiar înainte de a se naşte şi a găsit-o închisă întrun 
Dafin. . | 

2. Omul de piatră (colecţiunea P. Ispirescu) ne înfăţişază povestea, - 
a doi tineri Afin şi Dafin, cari crescuse împreună de mici — deşi 
unul era fecior de împărat şi“altul fecior de bucătăreasă. Aceștia 
pornesc să caute pe o frumoasă copilă Doamna Chiralina. In drumul 
lor, trec pela Vintul turbat şi pe la Vintul de primâvară. Muma ace- 
stuia din urmă îl primeşte în gazdă şi-i ascunde de fiui său, care nu 

"putea să vază oameni de pe tărimul celălalt. Din conversaţiunea mu- 
mel -cu fiul, Afin află pe unde este drumul la Doamna Chiralina și 
isbutiră s'o găsească. Vîntul de primăvară însă în timpul povestiri! 
avusese grijă să adauge că cine va spune ce a auzit de la el să se 
facă de piatră. Porniră amindol tinerii şi aflară pe Doamna Chiralina, | 
însă Afin băgase de seamă să nu spue nimic lui: Dafin, ci numai să-l 
conducă. Silit însă într'o împrejurare să mărturisească, împletri, dur 
îu înviat prin sacrificiul amicului săti, care-şi ucise chiar copilul. La 
urmă Afin înviază pe copil şi toţi rămîn fericiţi. - 

3. Vizor, Craiul Şerpilor?) este un decei,. adică un bazm cu în- 
trebări si răspunsuri. Un tînăr cioban, numit Petre, dă ajutor unul 
şarpe, care era tocmai cralul şerpilor şi ce numia Vizor. De aci prie- 
tenie mare între şarpe şi Petre, care ia de soţie pe fata lui Vizor. 
Aceasta, de şi era frumoasă de la soare te'puteal uita, darla ea ba, 
avea obiceiu ca seara să se îmbrace într'o piele de şarpe şi să intre 
într'o lădiţă aşa cum o dase tatal săi lui Petre. Mama lui Petre, în 

„ascuns, luă pielea nurori! sale şi o aruncă în foc; astfel că aceasta 
nu se mal putea acum aşcunde de vederea oamenilor. O şi văzu stă- 
pinul moşiei şi de aci căută-toate chipurile ca să piarză pe Petre, Ii 
dede o sumă de lucrări grele ; dar el le îndeplini toate prin ajutorul 
socrului săti. In fine ii porunci să se ducă în lumea cealaltă ; acolo 

„află pe tatal stăpinulni săi şi acesta-l puse o sumă de întrebări des- 

1) Citate în Istoria literaturii, ed. 11 pag. 77. - 
, ”) În manualul de literatură s'a tipărit din eroare titlul acestul bazm: 

Vizor și Calul şerpilor. Aci s'a îndreptat.
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pro cele e ce a văzut: de cină a intrat pe tăriaul morii pină a dat - 

„* de el. Şi explică toate acelea; . 
„=>: Ce ai mai văzut ? j 

: —' Am văzut un om'cu spatele” la pămînt, pe: care-l îndopatt 

alţi d6L oameni cu sucitorul şi totuşi striga că moare'de foame. 

| . — Vezi, Petre, aşa se pedepsesc - -oamenii :cel lacomi la min- 

-cărt şi, băuturi. . , . 

„— Ce al mal văzut ? „d ! 
E —"Am văzut un om “cufundat: întrun log pe care, cină: se 'n- 

cerca să iasă, îl: lovla un berbece în frunte în cit : cădea far în loc. 

- 3 —:Omul acela, Petre, cit a trăit a tot înşelat şi acum vezi cum . - 

se pedepseşte. . 

: 4. Pătru Făt-frumos (colecţiunea, Marienescu) este fiul unui îm- 

părat. Acesta plecind odată, la vinătoare, un zmei îl cere să-l dea ce : 

a ujtat neseris din lucrurile de acasă. Impăratul  fâgăduește, fără a, - 

se gindi . că in curind va avea un fi. Cînd se născu copilul, zmeul 

xeni şi-l luă; norocul aceștul tinăr numit Pătru Făt-frumos fu însă 

că fata moulul îl plăcu şi-l  scăpă de la moarte. - 

Na 
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13: GHICITORI 1) 

Cs. e mic mititel - a “Jumătate ie . _ a 

Şi *ngrădeşte framuşel ? Acu „mâlbe, - Ma 

= » - Jumătate” = .. 

| n Negre. 

Sieăita, oa, - e (Anul, lunile, săptăminile,. gzi-. 
“Lele şi nopţile). 

Sade ?ntrun virf - . 

De nuia. SE “anna Aic cit faser,, 

! Ra N „-,.* Din patru fluere gisel:: 

. Am - un copac | Ia po „Dacă mare mă fâcui 

Cu Gouă-spre-zece ramuri. . „- “Pămintul resturnalș: 

.- Jumătate m Dacă muril, - „ . 

ez, In hore jucal. , _„ (Boul). . 

Jumătate - * .: 

IS Uscate; . _.-Reteveiă rotund . : 

In-fie-ce ramură - : 2 a Stringe păru 'n „fund. (oscila) 

"Cite patru cmburi, a - 

- In fiece cub. .: Pa . Co e mie ca ou 

„Cite sapte ouă . „Si poate ca boul .: (Cintarul). 

7 

  

1 Colecţiunea “Teodorescu G. Dem. - 

474 a
.
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La o margins de cring 
Două blăni de biid, - 
Lingă două blăni de blid 

;, 

Frunzuliţă mărăcine, 
Cine-o zice, măre, cine, 
Cine-o zice „Niţul vine“ | 
Are-un galben de la mine 
Din sălbița de la git:. - 

" Fâr' de el mi-sa urit, 
S 

Dol luceferel. 
- Lîngă doi luceferel 

O moară ferecată. :- (Capul), 

  

13. DOINĂ EROTICĂ 3) 

Cine mi-o spune că vine 
Ii dai, leică, de la niine 
Şi rochiţa de pe culme, 
Că sunt streină pe lume — 
Și pantoful din picior 
Să văz bine că-l e dor. 

14. DOINĂ SOCIALĂ?) 

„Dat-a frunza fagului; 
Pus-am cruce satului . 

“Si coadă baltacului, 
Că am gindul dracului 

Asupra bogatului.. 
Bată-te crucea, bogat, 

- Om bogat şi fâră sfat 
Ce mă porţi prin sat: 

' Legat, ” 
"Zici că birul nu ţi-am dat? 
Toată iarna te-am rugat 
Să mă ie! la tine-argat; 
Vorba nu mi-al ascultat, 
In seamă nu m'al băgat. 
Toată iarna, am venit, 
Toată iarna (l-am' cerşit 

„Să-mi dai. două-trei parale 
Să iai mălăiaş şi sare | 
Că-mi mor:copiii de foame 
N'am cu ce-i scoate din iarnă. 
Vorba nu mi-ai ascultat, 
In seamă nu mal! băgat 
astă iară am ernat 

"„ Mal colea de Calafat 
Intrun borâsiu dărimat: 

„ Picătura m'a picat, 
- Grivăţul m'a îngheţat, 
Pumul că m'a afumat, 
Roibul că mi-a leşinat. 
Bată-te crucea, bogat, . - 
Om bogat şi fără sfat: 
Dacă nu m'a] ascultat | 
Ia ascultă ce-am cintat: 
„Foaie verde de susaiu 
O veni luna lui Maiui,. « 
Să mă suiă în deal pe plaiiă, 

" Să-mi fac plug cu 'zece cai; 
Să pul plugul să brăzdez 
„"Unde-o fi cimpul ma! des; 

Să trag brasda dracului 
Din marginea satului 
La uşa bogatului!“ 

Bată-te crucea bogat,: 
„Om bogat şi făr' de sfat, 
„Ce mă porţi acum prin sat, 
Că nici birul nu mr-ai dat! 

  

. . - 

1 Colecţiunea Teodorescu G. Dem. 
5) Colecţiunea G. Dem. Teodorescu, .
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15. DOÎNĂ. ZOOLOGICĂ 1) 

Frunză verde pădureţ 
Intre Olt şi 'ntre Olteț, 
Intr'un virf de pisculeț, 
Mr-a crescut d-un nuculeţ. 
Nucu-i mare, frunza-l rară: 
Vine cucul despre seară, 
“Vine cucul de prin ţară 
Şi cîntă cite-o cîntare. . . 

„La tulpina nucului 
Cintă tatăl cucului, 
Iar la virful nucului 

» 

Cîntă muma cucului. | 
Jos, mal jos, pe rămurele, 
Cintă-m! două turturele 
Pe placul inimii mele. 
Ciîntă-mi!, cîntă, ciripesc, 
“Volnici la codru *ndrăsnese 

_Si prin codru se 'ndeşesc, _ 
Numai cucului vorbesc: 
— Cintă, cuce. limba-ţă pice 

„3'o ia neica s'o mănince, 
Ca mult e bună şi dulce! 

+ 18-HORĂ GLUMEAŢĂ?). 

Aşa joacă. pe la noi 
Şi "nainte, şi 'napol!. : 

Aşa joacă fetele,  . 
Cind le vine horile, 
Cind înfloresc florile. 

Aşa joacă tinerii, 
Cind înfloresc vişinil, 

- Gind se coc semințele. 

  

Aşa joacă bătrinii, 
Cind se coace strugurii 
Şi. cînd fierb vinurile. 

Aşa joacă babele, 
Cind le cad măselele, 
Cind se scurg ulcelele. 

; 

17. HORĂ SATIRICĂ 9), 

N 

. Bată-l vintul şi seninul 
P'ăl de tot seamănă inul 
Şi nu sădeşte la 'viţă,. 
Domnul milă să-i trimiţă. 

7 

  

  

Nu i-ar mal- ajuta dracul 
Alu! de face daracul: 
Cind lo lua şi.1-o începe 
Să cază 'n el, să se 'nţepe.: 

1) Colecţiunea Teodorescu G. Dem. 
2) Colecţiunea: Teodorescu G, Dem, - 
s) Colecţiunea Teodorescu G. Dem. . -. “



. Gâsi-l-ar 'sughiţ. şi 
P'âl de face furci şi tuse 
Şi nu Ia pruni să sădească, 
Ţuica să se înmulțească. 

  

J 

4 

a 

„Astă seară-l seară mare, 
„». "Florile d-albe! - 

Sara mare-a lul Crăciun 
“Florile d-albel.. -..: 

Cînd. s'a născut Domnul 
--Plorile dalbe! 
„Noi umblăm | 

? 

2 Să colindăm 
P'astă noapte 'ntunecoasă, 
- “Pe cărare alunecoasă, ': 

". Nemerirăm Vastă casă, 
I'astă casă, Pâst domn-bun. 
Domnul bun, jupin (cutare), 2) 

El de veste cum prindea, 
Inainte ne eşia - 

„Cun clondir plin de rachiă: - : * 
Cu clondirul d'a dreapta, 
Cu paharul d'a stînga; - --: 

Din elonâir turnîndu-ne,-. 
„Din gură grăindu-ne ; 

„+ 2-2 Yă alegeți dol - 

P ga 
„So steblă de busuioc; ... ..-: 

Din voi, 
_%” Dor-din vol "mat tinerei e 

grădină: . :.: "Şi 'săriţi în cea 
„Rupeţi: fir 
De. calomfir 

 Treceţi. 
Mergeţi | 
La fintină, Pa 

La fintîna lui Iordan; '. 
Muiaţi fir - - 

-* De calomfir 

  

tuse 

bun, :: 

po 
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:18. COLIND RELIGIOS), 
„> (Colindul Crăciunului) +. 

  

“ Si stebla de busuioc. 

.._. Dumnezeu sfintul s'ajute 
Aluia de face bute.” - 
Si să ferească de boale - 
Pe îl de tace la oale. 

apoi mergeţi colindînă |. . 
:, - Dol pe urmă -botezind ;. 

Stropiţi casă, 
" Stropiţi: masă; : 
„Stropiţi feui *). - . 
„De coconi. creţi.: . 

„.Coconi ereţi s*or pomeni, .. . 
- Mal frumos ne-or dărui -: 
“Cur daruri: de la părinți. . 
- Stropii feii 

-De fete masi: Ri d e 

„Fete mari:s'or pomeni, 
Mal frumos .ne-or dărui -: 
Cu daruri de la părinţi. 
 Stropiţi feţă 

- De fete mail: 
Fete mari s'or pomeni, | 
Mai fiumos no-or dărui 

= Gu mahrămi grele de fr; '—- Vol, patru colindătoii, a : : "Siropiţi fe | 
De cei bătrini: -. 

Cel bătrîni s'or pomeni, . 
- Nal frumos ne-or dărui. 

>= Oun'colac-... . 
» :De griu curat ! .: 

„"*Pe colac vadra.de vin, 
Fie galbenul deplin, 

„. Caşai legea din' bătrîni, 
„:.. Din bătrîni, din” oameni buni, 

"-Bună vremea ?n aste casa, 
„ La mulţi ani! cu. sănătate . „Căi mal bună de cît toate. 

1) Colecţiunea “Teodorescu G. Dem. 
2) Se n 

:3) Feţi = feţe. 
rostește numele. persoanet la care 'se colindă, 

  

an
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"19. COLIND  IS7ORIO D 

. 

+ , 

Din curte, din curte 

(Sotu) i 

  

La Domn Sireea-Y odă i 
”. Mi-este-un cal, legat, 

„Legat şi 'nfrinat. -. 
_Ba.nu mil-e:legat 
"Si nu.mr-e ?nfrinat,. 
“Ci'ml-e priponit ; , 
Cu 'pripon dargint,. - 

- Si-pe el:mi-l ţin” 
Yr'o cinci 'vornicei, . 
Vr'o cinci. comişel: . : 

- Doi de dirlogel, - * 
- Dol de d-albe Scări, 
„Iar al cincilea - 
Frumușel mi-l bate, 
-Mi-l bate pe spate. 
“Şi mi-l netezeşte. 

„Şi mi-l potriveşte -: 
Cu cioltar?) de fir, 

Ciucuri d'ibrişim, - 
„ Ciucuri. de argint Mi 

Lung! pînă ?n pămint. . 
“Domnul : Mircea-Vodă, 
Afar” de-mi! -eşia, - 
*N curte se plimba, 
Calul că-mi vedea, 

„Din gură vorbia * -, 
1: Şi astfel întreba : 

.— Al cul.e ăst cal: 
Vînât bidiviă, 
Cu cioltar de fir, Ă 
Ciucuri d'ibrişim, * 
Ciucuri de argint 
Lungal pînă ?n pămînt? 
Tinârul (cutare), * . - 
“Unde-şi . avzia, 

_ Din-curteni eşia, 
* Domnului 'vorbia 

Şi mii răspundea :: 

IE „Și te-a daruit 

Minte de mal țin 
Că mbai fost trimis 

“: Cind eram comis, ; 
„La un. mare crai, 
Capul să-i-l tai? 
Deci,. marele craiii, . 
Viind cu alaiii, 
“Dacă .m'a văzut 

-- Bine i-a părut: 
La masă m'a pus .-- 
Şi n'a ospătat : 

'Cu-ăst:cal bidiviă. 
Frumoasa crăiasă 
“Mindră şi ăleasă, . - 
Dacă ma văzut -... 

- Bine i-a părut: - D 
La masă m'ă pus. 

Si “Şi m'a ospâtat,. 

”. Daca. m'au văzut, 

Şi te-a dăruit 
“Gu cioltar de în, 

„Fir si başbafir, - 
„Dalbil coconaşi, 
-Dalbl. şi “drăgălași, , : 

Bine le-au părut: 
"La masă m'ati pus: 

"—Doamne  Mirceo- Vodă, - 
„.Ast lei, parale, --- 

Este darul tăi; . - 

Şi nau 'ospătat 
Şi te-a dăruit 

. Cu. ciucuri de fir, 
Fir şi ibrișim, 
Ciucuri de argint 

-Lungi pină "n Pi mntnțe 
“Tar dacă am'văzut, 
“Pace cam 'fâcut 

„Şi Qar ţi-am adus! . 
Domnul Mircea: Vodă, - 
Dacă-l auzia, . : : 
Din gură! grăia: 

„-. — Tinere (cutare) . 
" Dăruit să-ţi fie. 

„Că şt. au nu nu St A 

  

1) Colecţiunea Teodorescu G. Dem. . 

“cuvîntul . vechiii care „se- exprimă | 07% prin p Coltar este, 

“Darul de solie, .. 
- Fie- -ţi spre vecie, : 

  

“vorba



20. COLIND VÎNĂTORESO +). 
> 

  

Cine-m! tot hrăneşte "Soimul zboară "n vint, 
Şi mi-şi îngrijește „= Eu fug pe pămînt; 

-  D'un. cal: ! - Dar dacă m?o *ntrece 
D'un ogar Cum s'a îingîmfat 
D'un vinăt şolmel? . . . Şi s'a lăudat, * . 

(«+2 şi hrăneşte Vinele să-mi scoţi "Şi mi:şi îngrijeşte „Curele sâ-ţi fact 
D'un cal | Să te *ncurelezi 

- > D'un ogar „7 2N luna. lui Cuptor 
D'un vinăt şoimel. | - Cînd eşti călător ;: (i hrăneşte Iar de l-oiti întrece Şi mi-l îngrijeşte - . - Aripa să-l tal, - 

Pînă ?n primă-vară . Aripioara dreaptă: Cind ziua-l mal mare | Minte ne'nţeleaptă ; - Şi nu-l'zăduf tare, - Şolmul să-ți sluțeştI, Atuncla-mi eşia _- Vetrilă să-ţi faci 'N lunca Jiului Ca să te *nveleşti "Şi ?ntra Oltului “N luna, lut Cuptor Şi grumul le da, „Cind eşti călător! Soimul o ia 'n vint, . (e... D.fât frumos, Calul pe pămînt, : Fie-mi sănătos Calul îi grăia . , "Cu frați, cu părinţi "Si astfel il zicea: - Şi cu nol cu toyi. — D'alei, fât frumos, . 

  

21. VASILOA 9), 

Cum s ?n cer şi pre pămînt, —. Sivo-leo, C'aşa zice Domnul Sfint; o Vasivo-leo, Dar în dalbe minăstirt Ma Ce-ai băut Şi n mal 'naltele zidiri Pa „Si ce-a! mîncat Numai! jeţuri stoborite D'al un trup Pentru judecăţi gătite, . " Aşa 'ngălat? . Iar în jețuri cine-mi şade ? Unde-al vărat, .. - Tot la sfinţi mai mărunţel. - - Sal ernat - Mai în sus de scăunel . - „.. Demi ești grasă | Ml-este-un jeţ de aurel, - _* Şi frumoasă ?. Iar întrînsul cine'mi. şade? Siva Domnului zicea - - Șude bunul Dumnezeiă „Si frumosi răspundea: De-mi judecă pre Siva : E — Sus la munte 
Dna nn 0 

2) Colecţiunea “Teodorescu G. Dem, 2) Numele persoanei la care se colindă,



Am ernat, 
Jir şi ghindă 
Am mincat - 
De sînt grasă 

„Şi frumoasă: 

“Va vale mam scoborit 

Apă rece d'am bâut, . 

Apă rece, sloiii de ghiâţă 

Numal bună la 'ngrăşiaţă ; 1) 

Prin grădini că am intrat, 
Două tre! verzi am mîncat, 

Rominii câ mau văzut, 

După mine sau luat, 

. Romini - 
Cu topoarele, 
-"Piganl 
Cu baroasele, 

Cobzaril * 
Cu cobzele, 

Lăutari 
Cu diblele, o 

Casapi a 
Cu masatele, 2) 

Olteni 
Cu palanţele, 

Dânciuci . 
Cu copâile, 

" Bucătari 
Cu cleştele, 

Flăminzii 
Cu gurile ; 

Toţi pe mine m'a 'ncolţit, 

— N >= 
x 

După ceafă m'aui lovit ; 
M'at junghiat, m'aă jupuit. 
“Luat-ai Rominil slănină 
Şi boeril carnea bună, - 
Tar 'Ţiganul, ca Ţiganul, 
Nu ştie ce e şofranul. 

Luat-aii Rominit slănina 
Şi boeril carnea bună, 

“Tar Țiganii câpăţina: 

Po lemn de teii mi-o pîrliră 

- Şi frumos o'mpodobiră 
Cu mărgele, cu cercei, 
Cu salbă de-ghiocel, 

Cu parale de opt lei; 

La 'mnea-voastră' mia poftit 

Frumos dar mi-aţi dăruit: 
Un colac 

- De griu curat - 
Cit piatra morif . 

De lat, ." 
) Pe colac 
Vadra de vin 
Şi cu galbenul 

Deplin, : 
_ Caşiă-l legea 
Din bâtrini, 
Din bătrini 

Din oameni buni! 

La mulţi ani cu. sănătate, 

„Căi mai bună de cit toate, . -. 
“La boeri ca dumnea-voastră . 

Să ne lasă partea noastră. 

  

/ 
23. PLUGUŞORUL ?) 

Hal, bă 
Pluguşor cu dor-spre-ce bol. 

- Năi, hăil 
Piesniţi măi! 

SHăi, năi! 
Plecarăm într'o sfinră Joi 

z, 

  

  

Cu plugul cu dol-spre-ce bol:: -, | 
Boil din nainte . 

Cu: coarnele poleite, 

”* Boil din mijloc 
Cu coarnele de foc, 

Boil do.la rate 

2) Cuvint fabricat de necesitatea rimel == îngrășare, 

2) Măcelari cu cuitele lor. 

2) Colecţiunea' V. Alexanari.
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Cu coarnele belciugate, .-. 
"*Bol streine - iai 

„În coade codălbel, 
Să, aibă (cutare) parte de el. 
1 “Trosniţi “mă! ! 

Hăi, hăl! 
gul ferecat, 

u cateni de fier legat 
um este bun de arat, - 

, Noi juni - 
_- Cu ăi bătrâni 

Eşirăm la cimpul mare 
“Cam în răsărit de soare, . 

Deci cu” plu 

e 

„* Si pămintul măsurarăm 
„Măsurarăm şi-l ararăm:, 

Joile . . 
Văile, 
Mercuriie 

„+ Gropile, 
Casa n'eratlocurile. * 

„După ce-l ararăm: 
“Il grăparăm - 

- Și arii curat semânarăm 
> Gri de vară 

Făr' secară, 
Să răsară a 
N primă-vară. . * . 
“Trosniţi mâl!  -. Să 

Hăi, ha! i 
“Să ne vie cu isbinaă a 
„Ast an, cu mare dobindă!' | 

Piară din nol vicleşugul . . - 
"Si Sosească-ne' belşugul! . - 

Plesniţi, rhăt! 
Bă, hăti 

Şi apol, mergind la luna, ' 
La lina, la săptămtna, | _Să vedem cum ne dă mina, .. ".Ne minunarăm. : . 

“Şi mult bucurarăm 
„Cind îl privirăm  - 

Şi-l “găsirăm:. - 
iu In pai” 

Ca «estia; 
In spice -" 
Ca vrabia 
Sin bob 
Ca „mazărea. 
Plesniţi mai! 
Hăl. hăt! , 

+ 

x 

Lă 

'- Ci sîntem de 

e. 

Merserăm . 
La tîrgurele, * 
_Cumpărarăm - - 

- Fier ş'oţele.. -: 
Şi făcurăm secerele. - . 

„:- Pentru nouă nepoţele. - 
„= Unil-l secerat 

=” AlţiI snopi făceati, 
Din: snopl:clae minunată 

„.. : De mult norod lăudată, 
„2 1 După ce-l secerarăm, 

| Î treerărăm 
Cu opt jugani jugăniţi 

”-, Tot sufiind de osteniţi: 
-. „++ Pe unde. călca” 

---Pietrele sdrobiaj, 
_Şi ca- ziua luminaă. ARIE 
- După ce-l treerarăm, „- 

: ÎL vînturarăm 
Şin saci îl băgarăm: -, 
Sacil în car. am'urcat,. .- 

- Cu toţi'la moară am plecat. - 
“ Trosniţi, "măi! 

„o ăi har! | 
Hodorone... troric.... 
Ajunserăm la scoce : 

"Şi găsirăm morarul la foc.. 
- Frate morar. - IE 

Mă măcinar, . ... : 

e 

Am venit Să măcinăm, 
" „Roata morii să-ţi spălăm! 

Iar el cam .ne'mbrăcat, ..- 
Mina sub moară-a băgat. 

! Şi tăriţa sărăciel- 
„0 deten gura vijelie, - | 
"Iar cu tăriţa, uricioasă -. 

Fugi şi iarna lenevoasă. 
. 'Trosniţi, măşti. 0 Hal, hărt 

-- Şi: măcinarăm . 
> -:-Si carwncărcarăm, * 

Şi sosirăm la astă „casă 
"Pe care belșugul io lasă, 
” Şi sosirăm Paşti oameni. bogaţi - De darurt: sfinte "ncărcaţi.: 

„-. Am mal ura, am mal ura, - „Dar nu stem de.ici colea, 
la munţi, - 

- Unde sînt fraţi mulţi, -



Unde paiul de grii e mic . Fiarele ni sau mîncat ; 

--Si Rominul e mult voinic.  .... Pămintul e cam glodoros 

! Trosniţi, mă! - "Şi fiarele ni s'au cam T0$,.. 

Hă, hăl! E „-.. Şi veseli acum. aşteptăm a 

Pămintul este cam uscat .. . '.. - .Drept esteneală ospăț să luăm. ; 

  

98. GÎNTEC DE STEA). 

  

Steaua răsărită + - De la stea 'nvăţară: - -- 

2. Străluceşte, - ..-_ -De sosiră ! , 

Naştere mănta „+. In Yitleemeţară, 

Ne vesteşte:y „.: Şi găsiră _ 

“Că s'a născut Domnul  - Pre Christos Mesie .. 

Cel puternic : Ie “De-l văzură. - 

Pe pămint ca omul Şi de bucurie 

- Cel- nemernic, -: -- Se umplură; 

=. Din fecioară sfintă - - Ca la *mpărat- mare 

ai “Prea curată :. *'Ngenunchiară 

Astăgi lumea cîntă ": Si cu scumpă dare - 

- Bucurată, „0. „Se 'nchinară 

- Magi cum zăriră. - -.. "Şi co glăsuire 

Steaua, mare, o ÎI. slăviră, 

-- Se călătoriră- “Toţi într'o unire 

"După zare. Îl măriră, * 

îi 

Duo 94, VICLEIMUL?) 

" “ “(Dialogul între Irod .şi Crai e 

  

__» Oraă (în cor). O Iroade pf 

„7 Impărate, - ” 

Rae Te-a umplut . 

” ___De răutate.», 

„o o Zădărnicia 
_ n Lumească  - aa 

E : Şi zavistia o 

- : “Domnească. i 

- Gaspar. -Cinstea ne este prea mare i 

“Că ne ?nfăţişăm împărăției tale... --- 

1), Colecţiunea Anton Pann... : e 

2)” Colecţiunea Teodorescu G. Dem.



14, 

- Irod,  -Prin Ierusalim umblaţi: | 
: Ce, pe cine căutaţi ? 

Gaspar. Sintem trei Magi călători, 
Crai! ca îraţii iubitori: 
Văj, coline neumblate . 
Şi păduri nedesfundate 
Pretutindenea călcăm 
Şi de 'mpărat întrebăm.. 
Din Persida am plecat - 
Că-o stea ni sa arătat 
Pe cerul înseninat, 

„ Aiciă cum am ajuns 
— Steaua ?n nori ni s'a ascuns 

Şi ne-a fost a ne plimba - 
Şi prin oraş a 'ntreba: 
„Unde s'a născut, — zicind — - 
„Un crabi mara de curind?* 
Dar nişte ostaşi ai tal 

„2, Foarte răpitori şi răi 
Cu putere ne-ai supus . 
Şi nainte-ţi ne-au adus. 

4 

(Irod îl întreabă, cine sînt, Er răspund pe rind; apot Gaspar cere lu Irod 
: să spue și el cine e). | 

Irod (scoţina sabia). Răi varvari din răsărit... 
! Al miei nume cină l-aude: 

| ! Pasărea în nori s'ascunde. 
Ia i Eu sint Irod impărat, 

„Pe cal am încălecat, «+ 
Paloş în mînă-am luat; 
In Vicleim am intrat - 

i, din piclor cînd am dat, 
ămiîntul s'a tremurat. 

In Vicleim am intrat 
Paisprece mii am tăiat: 

. Pin'-la paisprezece mil 
NR . Tor prunci mărunţei, copil” - „De dolani şi mal în jos - : 

Impreună cu Hristos. î 
- Deci la ce-l tot căutați 

Să-l slujiţi, să vă *nchinaţi ? 
Iată noui împărat: . 
Paloşu-mi cel încruntat! -"
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IE 25. JOCUL PĂPUŞILOR 1) 
  

(Vinătorul) 

Vin, Bună seara, mă Paiaţă, 
„Mă cunoşti cine sînt? 

Paiaţa. Cum să nu te cunosc? 
_Mal e vorbă? 

Vin. - Eu sint Ghindă vinătorul... 
Paiaţa. Care 'mpuşcă cu mosorul... . 
Vin. Care 'mpuşcă căpriorul... - 
Paiaţa. Pină 'mpuşcă-i duce dorul. 
Vin. Ia nu imal tot trâncăni... 

Eu sînt vestitul Ghindă, 
.... Care se culcă ?n tindă... 

Paiaţa. Şi” nemereşte "n grindă. 
Vin. Eu sînt Ghindă sergentul, 

- Omor,... - 
„Paiata. „.„„mămăliga cu pieptul. 

! Si cu mustăţile ” 
l-aduni bucăţile. 

Vin. - Cînd sînt vrăbiile ?n mei. 
Dobor dintro sută trei. 
Si cind sînt pe bătătură 
Le ologese cu-o zburătură. 
MAI, moşule, unde eşti? 
Ori ţi-e-gura surdă?. 

Doşul. Ce e, măi Ghindă, ce e? 
Vin. N'ai văzut vre-un epure, mă? 

Aloşul. Dar ce-al cu el, mâl Ghindă? 

Vin.  Să-l împuşe, mă, să-l împuşc Si 

. Şi din carnea lui să muşc. 
Paiaţa. Mă, Ghindă, ascunde-te 

- Că vine epurele 
Şi te mănincă. 

2 Vin. . Aţimte, Ghindă, aţin'te. 

Paiaţa. A eşit din arătură - 

| Cu-o bucată de ghindă în gură. 
Vin, Şi fuge spre fineaţă | 

, ntosmal ca o paiaţă, (1 împușcă). 

  

26. ORAŢIE DE NUNTĂ 2). 

— Bună dimineaţa, NE — Mulţăm d-voastră 

Cinstiţi socri marit - » Băeţi militari! 

  

1) Colecţiunea Teodorescu G. Dem. 
2): Colecţiunea Teodorescu 'G. Dem.



Dar ce umblaţi,... 
"- “Ce "căutaţi? 

Ce umblăm 
“Ce căutăm? . 
La nimeni mavem 

„__ Beama să ne dăm. | 
„Multe mări am trecut, : -- 
Multe ţări am bătut. ..... 
„Si oraşe şi:sate 

- De departe ! 
Am: colindat, 
Şi nimeni seama 
Nu. ne-a luat. 

Cine sinteii  . o n 
"Dumnea-voastră 
“Să ne luaţi 
Seama noastră ?:7 

Dar... fiind-că ne'ntrebați, ” ÎN Să ne lăsaţi . 
Cuîncetul, . ..- a 
Cu *ncetişorul, a 

Să ne dăm cuvintul. 
Cu adevărul ” 

". Că, de muite ce sint şi dese, SIE Nu 16 putem spune alese. | 

„Tinărul nostru "'mpărat - . - De dimineaţă sa sculat, .-.... Faţa albă şi-a spălat, . . ..* Chica neagră-a peptânat, 
Cu straie nor s'a 'mbrăcat, .- Murgu! şi l-a înşelat, -:.. 
Cu trimbiţa a sunat, 
Mare oaste-a ridicat: . 
Două sute grăniceri, . -O sută feciori de boeri, Din cel mai mari, . PE tu . Nepotă de. ghinărari; * -: !, pe la răsărit. de soare, 
A. plecat-la vinătoare , - Sa vinat ţara de 'sus. -. : Despre apus -. 
Pină juganii ne-ai stătut Şi potcoavele ai pierdut... 
Atunci, ne 'lăsarăm mal jos; „P'un' deal frumos, . Şi alergarăm o. 

e vinarăm | 
Munţii . . 

Cu brazit 
Şi cu fagil, 

a
m
 

, 

- Cerul. îs 
"Cu stelele, 

Cîmpul 
Cu florile, 

Dealul -.. 
” Cu potgorile, 

-  Yilcelele 
"Cu -viorelele : 

- > Şi satele 
Cu fetele." 

Cina dete soarele ?n de seară, 
Eşirăm la drumul cel mare 

, Şi deterâm d'o urmă de flară: 
tătu toată oastea ?'n mirare... 

Uni! ziseră că e urmă de zină 
Să fie 'mpăratului cunună, 
Așa se mai chibzuiră 
„- Și se găsiră 

„ AJU vinători, 
„+ „Mat cunoscători, 
- Și ziseră că-l urmă de căprioară Să Aa *mpăratului soţioară. 

- Dar nunul cel mare, 
Cu grija ?n spinare, 
Călare p'un cal 
Ca un Duciupal, 

"Se ridică ?n scări 
Şi se umflă ?n nări, 

- SL făcu: ochil roată 
- Peste. oştirea toată 
ŞI; cînd încoace privi, 

„__-Aicea zări E 
O floricică frumoasă 

Şi drăgăstoasă, 
3 „Şi văzind că nu "niloreşte, 

| Ne 

Nici nu rodeşte 
Şi nict locul nu-i prieşte, 

Ci.mai mult se ofileşte,. 
trimise pe -n0l, şase lipcani, 

Călări pe şase jugaâni, 
Cu coarne cănite, 

- Cu frîne zugrăvite, . 
„Cu unghiile costorite, - 
Cu cozile împletite, . > 

Sieu toţii să pornim 
„Si la curţile d-voastră 
„Să venim, DR 
Ca floricica s'o luăm 

Pornirăm 
«2: Si venirăm tii 

a Şi: la împăratul s'o ducem. Da 

N



Pe fata pămîntului, + 
-Pe aburii: vintului, | 
, Bind a 

Si chiuind . | 
Şi. din pistoale trăsnind; 

- Cail încurind, - 
Pe nări flâcări-lăsind, 

. : Rînchezînd ' . 
Si din unghii seipărină, 
Pină am sosit a 
Şi vam găsit. -. 

"Acum, ori. floricica să ne > dați, 
- Orj, de unde nu, nu scâpaţi; 
„Căci am venit cu timăcoape Lo 

ni De argint - -- 
: "Să scoatem floricica 

Din pămînt; - - 
S*o scoatem din rădăcină, 

s o sădim la "'mpăratu”n grădină, Ă 
“Ca acolo se "'nflorească, 

„Se rodească,. : 
"Locul să-l prilască, 

- Şi să nu'se ofilească, 
Dacă d-voastră, socri mari, . 

"Ne credâți niscari tilharii * 
Avem şi firman cu peceție 

“De la'?mpărăţie. 
„Cine ştie carte lătinească. 
„Se “vie 'să ni-l citească; 
“Tar cine nu ştie 

Să nu vie, : 
:-Ci' ca: de. foc să se păzească. 

sa ne aduceţi, socri mari, * 
„Oameni cărturari: , 

Yrun popă cu barba deasă 
“Să ne citească carte aleasă: 
Să nu fie cu barba. cânită 

- Să remie cartea necitită, - 
“Ori vrunul cu barba rară 

- Să-ne ţie-pin” diseară, .. 
Ci unul cu, barba ca fusul : 

„Să ne dea curînd răspunsul, . 
Răspunsul nostru este: _. 

- Şase pahare de rin, . 
„Sase mahrame de-in, -. 

Do care' se găsesc p'aici, , 
'Cusuta cu fluturi şi arnici; * 

Fie şi cu strămătură, 7 
“ *Xumal să fie cu voe bună; 
“Să fie şi'de- mătasă, 
"Numai să” fie d'aici din- casă, 

”-_* De la cinstita mireasă; 

S 

. 

+ 

sa na âe. de .pe la Yecine, - 
Să păţim vre-o ruşine, . 

CA atunci va fi cinstea noastră . 
. Şi ocara dumneavoastră. 

Soeri' mari, ascultați - 
Şi în urechi băgaţi + 
'Cind o da soarele?n de- „seară, - 

"Mare oaste. vă 'mpresoară. 
De n'eţi avea bucate de ajuns, ' 
Să vă cătaţi loc .de -ascuns: 
Să aveţi buţi cu vin, - 

Care cu fin... -..- 
Bol graşi, n 
*Claponaşi, - 

„"Vaci lâptoase, 
Fete frumoase; 

Să mal aveţi, socri masi, 
„Şi lăutari: 

Sa vie şi tot 'satul, : 
Să se veseloască - năratul, 

_ Cind o fi soarele n. de-seară, 
. Mare oaste vă "mpresoară : 

- Să lărgiţi casa” 
Să: ntindeți masa,. ”, 

-Că -vine 'mpăratul îndată 
Cu oştirea lui.toată: 

O sută cincizeci şi cinci 
De cei: mai voinici, 
-Cu feţele alese, | 
-Cu 'minecile sumese, . 
“Scobiţi. în măsele, .... 
Gaătiţi, soacre mare, 
Pentru oasele tale! . 

Noi am Vrea “să descălicăm, 
Dar mavem jos pe ce să ne dăm: 

». Nu sintem ciobani de la oi . 
- Să descălicăm. în noroiil, 

, ă Nici nescal-va -morari beţi | 
„Să descălicăm în scaeit 

. Ci sintem boeri:mari, 
Ghinărani,. . 
De lingă mare 

De unde soarele răsare. 
„„ Nouă să ne aduceţi scaune de 

argint 

| să descălicărm aici pe pămint. 
„Sai să întindeti covoare, 
Să. descălicâăm în'  privdoare ; 

Ş La ca! să daţi fin, ghisdeit verde, 

Cosit din noaptea | Sintului-Gher- 
E - ghe



a neluată, * „„ P'icea lată, p'icea lată, 
7 Ga floarea nescuturată, La inimă, soacre, o dată! 

Strins în serbători „Să nu 0 săruţi tare, 
De aouă fete surori: Că şi căciula diu cap îţi sare; 

Cail noştri să mănînce - „Să o sărută mal binişor, 
Şi din capete să nu mişte, -. Să-ţi pară mal dulcişor. 
Caii noştri să bea Poftim de beţi! 

Şi din capete să nu dea, -: Şi vedeţi IE 
“ Că şi dumneavoastra . . - „Că e rachii de la Piteşti, 
Din partea noastră . - Cind bel te înveseleşti. 

Urechile vi sor tăia. - "Iar nu ţuică de a d-voastră, 
Noi am descâlica ,  Zeamă de prune, 
Şi am ma! sta Faci burta tobă, 
D'am ma! ura - „Intri după sobă 

Dar ni-e frică c'om însera -Și stal cu greerii de vorbă, 
Şi avem de trecut stinci, i “Pot urind, soeri mari, 

-Văl adinci, Vedem că toţi ati rămas 
"Munti : - Cel de la spate 

Cu brazi mărunți . „Cu gurile căscate, 
Şi "'ntunecoşi. - - Cel din rainte 

Bine v'am găsit sănătoşi! Cu guril6 proţăpite, 
Aduceţi dar un vas 

Cu prune uscate 
Soacre mare, ce s'a făcut - - Să aruncăm în ale guri căscate, S'a făcut: - : _ , Un putineiii cu lapte bătut Nu'mai e de desfăcut, - _ Să le turnâm pe git, Să dal numai opt boi „O strachină cu poame, Şi şapte vaci Să dăm la ale cocoane, "apoi să rabzi şi să taci, Câ ve dem ca s'ati slăbit de foame, Tine, soacre mare! „Şi: vr'o ciţ-va usturol Ia astă rădăcină uscată, Se dăm pe la ă ciocol, „Jos crăcânată, Fiind cai poftit pe la noi. Mare şi spătoasă. - , | Munţi înalți, luminoşi, Ca o broască ţestoasă,  - - „Bine v'am găsit sănătoşi! 

  

4 

- 27. GÎNTECUL: PAPARUDELOR 1): 

  

Paparudă, rudă, - Cu găleata, leata, Vino de ne udă; Peste toata sloata: ” Paparudă, rudă, . Unde dă cu maiu! Vino de ne udă; : „Să crească mălaiul, Ca să 'nceapă ploae, . : Unde dă cu sapa Să curgă şiroaie. Să curgă ca apa. 
ÎI a O 

.. 1) Colecţiunea Teodorescu G. Dem. ::



Hai, Catrino, să sărim 
Papârudele ! _ 

"Că ştii iarna ce. pățim,: 
Paparudele! - : 

Ca pasărea prin copaci, 
„„ Paparudele! - 

Ploaie multă ca să faci, 
Paparudele ! , 

28; CÎNTECUL CALOIANULUI)) -- 
  

Iani, Iani, - 
Caloiani, 

Ia cerului torţile 
Şi deschide porţile 
Şi porneşte ploile: - 
Curgă ca şuvoaele, 
Umple-se piraele, - 
Printre toate văile ; 

Umple-se fintinile. - 
Să răsară grinele, - 

- Florile, 
Verdeţele, .. 

Să crească finațele, 
Să s'adape vitele: 
Fie multe pitele ! 

  

III. LITERATURA BATRÎNEȚII 
  

29. BALADA „SOARELE ŞI LUNA“?) 
  

Foae de cicoare EN 
+ In prunduţ de mare 

lată. că-mi răsare .. 
Puternicul soare, 
Dar el nu-mi răsare, 
Ci va să se 'nsoare, 

- Că mt-a tot umblat 
Lumea 'n lung şi *n lat, 
Tara Rominească . 

„Şi Moldovenească 
Lungiş,: 
Curmeziş, 

Măre, nouă ai î) 
" Tot pe nouă cal: 

  

7 

Patru a clumpăvit €), 
Cinci a ormorit . 

„Și tot n'a găsit - 
Potrivă săi. fio. 
Vre-o dalbă soţie; 
Fâr de mi-a găsit . 
Şi mi-a nemerit 
La nouă argele 

- Nouă feclorele 
In 'prunduţ de mare. 
-Pe unds răsare. 
A mat mititicâ 

„Ca o floricică 

1) Colecţiunea Teodorescu: G. Dem. 
2) Colecţiunea Teodorescu G. Dem. 
2) Al=ani, 
1) A clumpăvit=a prăpădit.



“cart î 
„rie cu 

id . 

—80— 

“In mijloc. şedea : a 
"Da lucru lucra -* 
„ Pe toate 'ntrecea; 
"Că ea tot. ţesea, 
'Tesea, "nchindista * 
Şi ea se numia 

Jeana .. 
Sinzeana,. . e 

„Doamna florilor Di 
Şi-a garoafelor, i 

"Sora soarelui,  -: . 
 Spumă laptelui. --:; 

„: Soare .râsărla , 
"Şi soare-ml venia *- 

La gură dargea. . 
„Cu dinsa vorbia, . 
Frumos c'o *ntreba, . 
Din gură zicea: 7 
— Heană, Ileană, | -. 

„. leană Sinzeană, 2 
Doamna florilor. =.  -: 

- Şi-a garoafelor, - 
Sora soarelui, : 
Spuma, laptelui, 

eşti şi ?nchindiseşii, 
=. Pir verde mpleteşti 

- Şi mi te zoreşti .: 

4 

Cămăşi să-mi găteşti 
„Şi mi te grăbeşţi . 
“Să te logodeşti ” - 
“Că ei am umblat. : . 
„Dumea'n lung şi n lat. 
Tara Rominească... .. 
Şi Moldovenească... : 

" Lungiş i 
-  Curmeziş, 

„.. Măre, nouă af E 
Tot pe nouă cat, -: 
Patru-am ciumpăvit, .- 

P
N
 

Und? s'a auzit 
-- Si s'a pomenit | 
„Să Ia sor' pe frate - 

E Doămnă florilor 
“Şi-a garoafelor, +: : 
Sora soarelui, 
„Spuma laptelui, - 
„Ba, dac! auzia, 

Din gură-l- grâăia: 
— Puternice ' soare, La 

"-: Eşti puternice mare, 
„Dar la spune-mi: oare 

E Und s'a mal văzut 
-Şi s'a cunoscut, 

. 

Şi frate pe sor'? 
„ Soarele-ml ofta 
. Şi lar o rugă... 
Pin" ce Ileana 
Din gură-l grăfa :. 

—Eă că te-oiă lua: . o 2 
Cum zici dumneata, 

„Viteaz dac'ăl fi . 
Şi t'el bizui 

„:: De ml-el isprăvi | 
„.- Poâ'pe Marea-Neagră 

-. De fier. 
. : “Siotel, | 

" Tar la cap de-poa 
„Cam de-o. mînăstire 
Chip: de pomenire, 

„- Chip. de 'cununie 
-. Să-mi placă şi mio, 
" Cu-o scară 'de fier 

Pin” la 'naltul cer: 
Puternicul soare... . 
În palme-mi bătea 

" Şi pod se făcea... 
Şi Iar mal bătea a 
Scară se 'ntindea 

4. 

Cinct. am omorit -. 1.0 scară Ta Si „Şi nu ml-am găsit - ""--Ugoară „.:. - Potrivă prin lume '-_. „i: Dă fier . : „Afară de tine. N Si oţel: „ Meana . . * Pin" la 'naltul cer. ” Sinzeana o E ! 

conduc prin -Raiii și Iad- ca să 
sora luţ),. :. ta 

Foae, foicea, .  - 
„. Soarle ce-mi făcea? 

. 

(Soarele se urcă la cer şi află pe “Moş-Adam şi pe Maica Iova == Eva, 
-l decidă a renunţa la planul de căsăto- 

„De cite-mi vedea. 
„ Nu..se "ndupleca,



” Ci, măre, -mi pleca 
Ci, măre, -ml zbura 

La gură d'argea 
Tot la soră-sa . .. 

“Si far o ?ntreba . 
Şi far o ruga. ! 
Ea tot mat cerca, 

__ Din gură! zicea: 
„:— Frate, frăţioare, 
Puternice soare, 
Cine-a auzit, .. - 
Cine-a .pomenit “ 

:" Să fa sor-pe frate 
-. Şi frate pe sor'? 
„Dar eu te-oiu lua . - 
“Viteaz dac” âl fi 
Şi bel bizui . o: 
“Pină ?n zori. de zi 
Mie: să-mi croeşti * 

- “Şi să-mi isprăveşti 
” Peste Marea Neagră - 
„Un pod de aramă 
„„ Să nu-l bagi în seamă, - 
“Tar-la cap de pod : 
Cani d'o minăstire, | 

“* Chip de pomenire 
„+“ Chip e cununie 
= Să-mi placă şi mie, - 

Puternicul soare -. 
"Ca puternic mare . .. 
'N palme că-n! bătea 

. Podul se-ntindea. :-: 
Cind le isprăvia - 
La ea se ducea, 
De -miînă-o lua 
La pod câ-o. ducea... 
Ploare ş'o 'lalea, . 

..„ Podul cînd trecea, .  . 
Pe pod cînd mergea _. 
Către minăstire 
Pentru pomenire. 
Şi la cununie 
Să-I fie soţie,. 

- Tleaha - 
Sinzeana, 

“Doamna florilor: * . - 
„ Si-a garoafelor, - 
”” Sora 'soarelul 

-” Spuma laptelul * 
' Din gură-l zicea - 
Şi astfel ÎI grăla 

a 

— Frate, frăţioare, 
Puternice soare, 
„Und s'a mal văzut 

„Si s'a cunoscut - 
Mirele d'a dreapta 

-. Mireasa “nainte? 
Ci mta fost şi-o î 
Şi s'o pomeni 
Mirele nainte 

” Mireasa d'a stinga. , 
Puternicul soare, 
Puternic şi mare, 
De mină-o lăsa 
Nainte-i trecea, 
Iar ea, val 'de ea, | 

”- Aşa de-ml vedea 
Cruce. că-şi făcea : 
In Mare sâria 

?- Si mi'se 'nneca; 
„Domnul se "'ndura : 

' „.*Mreană că-o făcea.: 
-. Soarele-mi vedea - 
"Si îmărmuria, . 

i “Năvodari chema. -+ 
- „ Năvod aducea . 

Şi ?n mare-l băga; 
- Mulţi galbeni că da. : | 

- Să scoață dalba. _- 
Luptă ce-mi lupta 
Indeşert era, 

- Că e! n'o-găsia 
-SŞi mo mal prindea 
În năvod trăgea 
O mreană de Mare 

“ Cu.solzil de zare, : 
Pe'mal d'o scotea 

- Pe mal d'o zvirlia, 
Sfinţi din cer vedea 

„Jos se scobora 
*N' palme că-o lua * 

-. Şi into curăța: 
Solzil de-l cădea - 
Şi 'n cer mr-o/'zvirlia:. . . 
Colo Moş:Adam | 
Si cu Maica Iova, 

"Unde mr-o vedea, . 
EI, măre, că ml sta 
De-mt-o sclivisia - 
Nume că-i dădea - 

"Lună mi-o chema. 

a: „(Apoi Dummnezeti “pronunţă sentenţă: ) 

dq



2 
Lumea cit o fi A " Soarele iml-o îi Să 
Şi s'o pomeni „Tot către sfinţit, 
Nu v'eţi întilni - | Ă n 

Nici noapte nici zi; * ... Şi de-atunci se trase 
Soare cînd o'sta - „+ Şi de-atunel rămase 
Cătra răsărit,  -.: Că el se gonesc, 
Luna s'o vedea Pa Şi nu se "ntilnescz.. 
Tot către sfinţit; Lună cînd luceşte, 
Luna d'o luci : * Soarule sfințeşte; 
Către răsărit, a Soare cind răsare, 

i ” Luna intră ?'n mare, 

  

7 
30. BALADA „CHIRA“!) _ 

  

In vadul Brăilit .* | Floare din: grădină 
*N scursul Dunării - Fata Chiţului... 
Printre caicele | | Pe Chira-mi privia Mal în jos de schele - ...  . Din gurăi zicea: Carcă -mi-se 'ncarcă . — Chiră, Chiralină, Dou&trel sandale. --: Floare din grădină, , Nouă galioane. i „ Ta-mă tu pe mine. „Dar ce mi se 'ncatrcă? * .:.. : Casa trăeşti bine.3, | Fir şi ibrişin '. 0 Căeămi ți-oită 'face - Cu postav d'Al bun ? Brie . | „Şi cine le 'ncarcâ? - Şi marame, Un arap buzat o „- Roche . Negru şi ciudat -: 1... 0. Şi năframe, . - Cu solzi după cap | . " Paftale ” Parcă sint de crap... "De aur Şi cînd im! strănută aa Cu solzi Ciinil că ntărită, + De balaur " Pînă le "'ncărea, De Şi haine Pină le umplea, | Eu De aur . Ma "Yin de unde bea? | Cu pene de graur... dot din Brăila. - 0 Dar Chira-mi rideă Şi de la Chira, | Si nu-l asculta: - Chira, Chiralină 

(După mat multe rugăciuni rămase neascultate), 

Arapul buzat “Ca solzi după cap Negru şi ciudat - „Parcă sint de crap, 
B Ă E i 
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El se repezia, - 
Mare, la Chira - 
Şi mi-o 'mbrâţişa 
*N caic 0 ducea, 
Şi mi-o arunca 

" Sus peste sandale 
. Peste bolozale | 
Pe vraf de nafele 
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Şi de malotele. | 
“Apol. mi-o lega II 
Cu plete din cap 
De virf de catarg.” 

„Și cu ea-ml pleca 
lute se ducea, - 

„ Tâind Dunărea. 

- (In timpul acesta, feaţit Chirit vin acasă şi ană de la muma lor cele 
întimplate). 

Hoţii Brâilii, 
Şerpil Dunării 

Unde mi-auzia - 
EI se. necâjia - 
Vreme nu pierdea: | 

La 

“Trer frați a! Chiril, In apă săria, 
Afund că se "da. 
Din coate 'mnota, 
Dunărea taia,.. - 

„Iute. se ducea... 

- (notînd, e! ajung vasul Araputut, Acesta adormise lingă Chica, Fraţi! 
o întreabă dacă a plecat de bună voe cu Arapul şi, cînd ea.le spune căa 
fost răpită şi că- acum se află legată, încep să strige ca să deştepte pe Arap). , 

Arapul buzat | 
„Negru şi ciudat. 
Cu solzi dupa cap 
Mi se deştepta 
-Paluş “apuca, 

„Pistoale trâgea; 
Dar pgeaba trăgea 
Ca nu nemerla. 
Jar. dacă vedea 
Ca-l apropia 

- Caicul lâsa, . 
„In apă sărla, . | 
Din. coat: 'nnata, 
Ca vintul fugia. . 

* “Frei fratt al Chiril, 
Hoţul Brailit 
Şerpil Dunării, 

Apa ennoştea 
„Şi cînd sarunca 

“Tute-l ajungea: 
De păr l-apuca,. | 
La mal câ-l trăgea, 
La mal d'ajungea . 
Ei rai-l judeca, 

“BP'mi-l osindia, 
Paloze scotea, 

” Bucătă îl fâea, 
„La câini îl dădea; 
Dar câini nu-l minca 
De „negru ce era. : 

“Si ?n toc l-arunca . 
Focul de-l topia. 
“Frei fraţi al Chirii," 

- Hoţil Brâilii, 
Şerpil Dunârii, 

Lua pe Chira. ' 
Şi-acasă-o ducea.



„2 

3. GOLEAD) e. 
(Baladă). 
  

+ 
t 

N (Mat riulyi haiduci vor. să facă o năvălire în contra Turcilor şi Gind.că 

le trebuia un conducător dibaciii,/ după propunerea: unuia din e! Stan al Bratej, 
"se duc la „Golea acasă .ca să-l ia cu dînşil).. 

Acolo de-mi ajungea 
-. Pe muma Golil ntilnia; 

Cu cinste i ss 'nchina, 
Bună ziua că-i dădea - 
Şi din gură că-i zicea: : 
— Bună ziua mumă-a Golii 
Tocmai din ţara Moldovil! - 
Iar. dinsa le răspundea pa 
Şi din gură le zicea:.- . 
— Ce-mi cătată şi! 
Ai nu vă mai merge bine 
-Si-aţi inement la mine „ 
Ca.să vă dau-de mincare, - - 

- Parale 'de cheltuială. - - -.- 
Şi haine de primineală? 

- Stan al Bratei, d'auzia, 
„ Din gură îl. răspundea: . 
— Nici drumul ne-a ostenit, 
Nici soare.nu ne-a: pripit, . - 
Nici la tine n'am venit - 
Ca să ne.da! d6 mincare, 
Parale de cheltuială, - : 
Şi haine de primineală, 
Ci-am venit, măre, să-ţi dăm, 
Măre, de-o rochiţă nouă 
“Pe Golea să ni-l dat nouă, . 

„ : Roche nouă ?n patru folk 
” Să laşi pe Golea cu'noi. -.. 
Baba dacă mr-asculta, . 
Ea lui Stan îl răspundea 
Şi din gură mi-i zicea: - 

-— De n'aşi purta roche nouă, 
Pe Golea nu vi-l dai vouă, 
C'a mal avut şapte fraţi | 
Şapte fraţi ca şapte brazi , 
Şa murit. toţi într'o Marţi... 
Poicică micşunea, “ : 
Golea 'n casă că-mi 'dormia. 
Imi dorinia ori nu-mi dormia -.. ___Orl aşa se prefâcea, . - a 

"Cu urechia mtasculta - - 
DI N 
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ce-mi umblaţi Ş _ 

-Şi-afară dacă-mi eşia . 
'N grajd de piatră că intra 

. şi pe roibul că-l lua..: 
olea mi-l încăleca 

Şi-afară dacă eşia „o 
Nă-sel! din, gură-i grăfa: 
— Maică, mălculiţa mea, 
“Maică, orl-ce-l vrea să zici 
Eu nu rămiiă de volnici..,, 
Şi, după-ce cuvinta, | 
Vorba mă-sei n'aştepta: 
Pinteni rotbului. că da 

"Şi ca vintul se ducea 
De 'se vedea 
Pulberea 

După ceata de volnici . 
Cincl-zeci, măre, fără cinci, 

"Ce-mi fac patru-zeci şi cinci 
De copil d'al Oltului 
Cum ii place codrului... + 
Foae verde şi-o lalea, 
Golea după ce pornia 
Haiducia că *ncepea » 
Turci bogaţi că sărăcia 

E „Greci haini că chisăgla 
Leşi păgini că pistosia 
Şi vestea mi se ducea 
De cete şi de Golea. 

-- Sanglakul, cînd: auzia, 
Cinci sute de Turci pornita... 

„+ Dincolo de Valea-Rea 
* La Nedelea văduva 
Golea-mi sta 
Şi-mi petrecea, 
Bind la vin. 
Şi la pelin, 

Bind -la vin cu vearele, 
Pelin cu ocalele, 

11. Bi iar bea 
2 Şi chefuta | 
Pin' la unu se mbăta, .



Tar cînd i potera sosta, Pa  Pe-Arnăuţi 

Nicl-unul n'o mai simţia - Că-! tăia . 

Afar” numal de Golea.. 2 - Si unul care scăpa . 

Golea-afară că-ml eşia „Veste la sanglak ducea 

-Cu Turci _ m Că nul glumă cu Golea. 

Se încăera -. . i a : Ia i 

(Peste puţin — după cum îl blestemase mumă- sa — Golea se satur de _ 

: haiducie şi se întoarce acasă ca să se căsătorească). : 

Şi mă-sel că aducea : i Şi să-l facă sub firidă 

. T-aducea o noră 'n gatră - - a. Cite-o turtă. nedospită. i 

Să-l aprinză foc pe: vatră, . . -, 

p a 

+ 

"32. AMATEIU-VODĂ-BASARAB)) IE 
- 

  

DT = (Baladă) 

— Frunză verde. miatostat, . _"Pu cunoşti domnia mea 

„He! Doamne! „- Gum a înflorit ţara. - 

să nu mergi în Ţarigrad,:' ... . '— Hei, Doamne Măriarta, 

„Că snltanui supărat ..: Ascultă povaţa mea, . 

De jalba, ce-a căpătat. „ „3“ Să'ne 'ntoarcem înapol 

Boerii ce-au pribegit i = "Toată ţara s'adunăm 

EI cu Grecit sai unit. o» Bi bine să înarmăm,. . 

Cu Grecii, Grecoaicele .”- - - Să ne gătini de războiă 

Şi toate Purcoatcele DI Ca sint mulţi voinici la.noi 

La sultanul te-ai pirit .-- Ce doresc'moarte ma! bine . 

Că ţara al sărăcit, . De cit domn grec să-le fie. 

Că-al pus biruri mari şi grele "Frunză verde-şi-o lalea 

In cit toată ţara geme.. „Hal, Doamne, Măria-ta, 

“Frunză verde, creţ de teii, . - Grecii dă-i pe mina mea 

Frică mi-este să nu plel. . -- Să-l joc ca-p'o brebenea : 

Oleoleo,. Doamne „Mateiti, . „Să le arat domnia: : 

Eşti nevinovat şi plel - - .. 'Tot la git cu sabia. 

Sai domnia că ţi-o Ia ii „i -* Pin! otă trece Dunărea 

„Grecilor ca să leo dea... „+ Toată țara. va sălta - 

“Grecul e vidră spureata;”- a, “Si atuncia vel-vedea 

Este fiară 'nveninată.. „Binele în ţara ta: 

-— Căpitane Costandin, = . *  - Pacea şi cu liniştea 

- Tu cunoşti țara mal bine; „Ya avea domnia ta. . 

  

. =, 
o —: 
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Frunză verde liliac. 
La poartă la Tliad îi 
S'a ridicat bairac; 
Boerii s'au speriat, 
Cocoanele-ai ofticat .. 
De frica lu! Iliad. 

Iar boeril saduna  -.,. 
Stinjeni de galbeni -făcea 

Şi la sultanul mergea : 
"Şi aşa se tingula;: 

” „Stăpiîne, măria ta, 
„De ce ai liberat ţara? 
„De la 'munte pîn* la baltă -- 
„Al liberat' ţara toată?“ 
Impăratul “auzia, : 
Veste la Paşi că dădea 

- Pe 'Purel că mi ţii scornia - 
Ca frunza şi ca iarba ; 

"La Bucureşti. că venia 
Şi pe cimp se așeza, 
Corturile-şi întindea, 
Steaguri roşii ridica ; . 
Lumea proptea se punea, . 

„Niel prin tirg nu mai lăsa, 
De foame ce le era i „Dovlecl verzi.că mi-ţi minca. 

— 56 — 

sa, REVOLUȚIA DIN 1848 

Turcii unde aşa vedea, | 
Mina pe mazdiaci punea 
Şi p'in lume s'abătea; |. 

„Lumea câ se spaimînta, 
„“La 0 parte că se da; 

E! prin tirg că mi-ti intra 
La cazarmă drept trăgea, 
Militarii câ-i vedea . 
“Tunurile slobozia | 
Nici un Ture nu răminea; 

- Numai unul mat scăpa 
Şi la paşă alerga 
Şi alţi Turci mal mulţi vena 
Grele focuri ridica, 
Şi-uude drumul că -le da 
Nilintariy- mulţi cădea 
Şi alţi! se speria. 
Dar lliad ce făcea? 
In vapor că se punea, 
Drumul Bălţi! că lua 
La *mpărâţie. mergea; 
Impăratul că-l vedea 
Iu Iliad îi grăia: 
„Lliade dumneata, . 
„De ce al liberat ţara? 
„De la munte pin” la, Baltă 
„AI liberat ţara toată!“ 

(Eliade “scapă de osîndx şi se întoarce în țară ; "apot: trece: în Trarsilvania). 

Părintele Znagoveanu . 
Care a liberat Tiganul, 
In vale ?n palat şedea, 

- La bileturi că faca, 
Veste "n ţară că mi-ţi da... 

Notă, Această poezie, gime— este publicata în „Col Aricescu, culegătorul ei, spu 

Primele versuri din partea 

| * “Părintele Znagoveanu Ei „Care slobozi 
" Şi îl da bile 

"Tigani! toți că afla 
Şi tare se bucura ; 

" Rominil se bucura 
; Că claca 'se micşora. 

pe câre am reprodus-o aproape în între- umnă lu! Traian“ (1873, pag. 69). C.D. L ne că auzit-o în 185 a 1 din satul Miuleşti, care o auzise de) cn alea de la Mutarul Dinu 
a un alt lăutar din Tirgovişte. ultimă le-am auzit “Şi eu, însă sub forma: 

a Tiganul 
t la mină Fără nici o para bună... _ 

De asemenea cunose un foarte scurt fragment dintr'o baladă 
RE
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privitoare tot la evenimentele acestea, produsă de sigur în mahala: 

lele Bucureştilor: o - 

Ura! Ura! la palat 
“Ca ?nviat Musiii Iliad -. 
Steagu ?n mină l-a luat 
Şi-un lipscan l-a ridicat! * 

84. DESOÎNTEC . a 
(Exemplui citat de Cato) i : N 

  

Motas Voeta " Huat Huat Huat 

-Daries Ista' 

-. Dardaries | Pista 
Astataries „Sista 
Dissunapiter. - - AQaunabon Dumnaustra. 

(Regnard,: Essais Whistoire et de _critique. scientifique apud G. Dem. 

Teodorescu, Poesit populare romîne)." - 

+35. DESCÎNTEC DE DESFACERE !) 

  

Cind o fată crede că o rivală i-a făcut pe fapt, adică a ferme 

cat-0 ca să nu se mal uite nimeni la dinsa şi flăcăii să no mal joace .. 

la horă,—se scoală dis de dimineaţă şi ducîndu-se înainte de răsăritul 

soarelui la o apă curgătoare, se scaldă, rostind în acelaşi timp des-- 

cintecul următor: , E i EN i 
, 

— Bună dimineaţa, apă lină. De-l fapt, de nene, 

„— Mulţămese dumitale, gospodină. De-l fapt de mamă, 

„— Apă lină şi curată E De-l fapt de frate, 

“De la Dumnezeu lăsată! De-i fapt de soră, 

'Ţie închinu-mă - De-l fapt de vecin, : / 

Rogu-mă . : Dei fapt de strein, ' 

"Să-mi da! cele nouă fete -De fapt de vecină, 

Curate. - ' De-i fapt de streină, 

Şi luminate, * 
Cu minecile suflecate | 
Să-mi desfacă, ist fapt mare. 

  

1) După S. FI. Marian, Vrăj, 

a 

"Dei fapt cu picioare de epure, 

- Del fapt cu broască răpănoasă, | 

„Dei fapt cu piele de şarpe, 

descîutece, farmece.



a 

Dei fapt cu sei de lâ:moară,- - 
Del fapt cu ştreatg de spînzură: 

- De-i fapt cu os de om m 
Rogu-mă, - 
Inchinu-mă 

La vo! nouă fete curate, 
Luminate,. . i 

Cu minecile suflecate, 
Cu. poalele ridicate, . îi 
Să-mi desfaceţi ist fapt mare. . 
Luaţi nouâ-zeci şi nouă de săpu: 
. e Şoarej 
Nouă-zeci şi nouă de hiîrle 
Nouă:zeci- şi nouă de greb 
Nouă-zeci şi. nouă de fure 
Nouă-zeci şi nouă de m 
Şi nouâ-zecl şi.nouă de 
Faptul de grabă să mi-l strin 
Cu săpuşoarele îl radeţi, - 
Cu hirleţele îl s 

luţe, “ 
uţe, 

ăturele, : 

geti 

ăpati,. 

toare, .-: 
ort, 

cioare,... 

oborocel;, .. 

88 — 
„Cu grebluţele îl greblaţi, 
Cu furcuţele îl înfurcați,! 
Cu măturile îl măturaţi, - 

„Sărcinuţe mi-l legau, - 
„i “n oborocele îl incărcaţi, 
Şi-l duceţi din. sat în sat.: 

: Pe capul celui -vinovat; 
* Imprejurul satului 
Pe capul vinovatului. - 

- Păreţii îl deslipiţi, 
Ferestrele_îl stricaţi, 
In virful caset îl turnați 
Să cure în. masa lui, 
= în cina ul. 

Şi ?n hodina 'lu', 
"Ei să remîn curată, 

_ Luminată. 
Cum sînt de la Dumnozeti lAsată 
Şi de popa botezată; : . 
Ei să remin ca soarele ''n senin 

" Curată, amin! - . . 
N 

  

N. N. s'a lu 
Cind a fost 
S'at întilnit 
Na fost fată ţiuţiălată. - C'a fost bubă înveninată - :Bubă înfierbintată : 

Bubă de 9 feluri, . „= Bubă de 9 neamuiţ. : n “Nimeni! nu o aude cîntîindu-se Și glăsuindu-se din poarta cerului Şi se roagă la Maica Preceste - Maică Preceste scoborindu-se . 

at pe cale, pe cărare 
în miez de. cale, 
Cu o fată țiuţiălată,; 

Si 
“Si din latul'pi 

2 

36. DESCÎNTEG DE BUBA 1) 
——— 

" Mam luat pe. cale, pe cărare 
-Şi apuca-m'oiă şi descinta-oiti 
Şi bine alege şi bine culege, . 

= Din creeril capului 
„Si din faţa obrazului. |. 
din lungul trupului + 

eptului ; 
Pin carne meale . 
Şi. din. oase virtoase 

„Şi în ţiermure țipa-oiii, . 
„Acolo să pleie : „Şi să se risipească Pe scară de ciară Şl-întinsă Ca ro imi 

8 c i 5 ua de dimineață Mina albă, ŞI 0 'ntriabă: --. - Ca scuipit ain cada „Ce te vaeri, şi co te cîuţi“? . Şi omu să remie curat şi luminat 
maica mea prea sfintă - Cum Maica Precesta l-a lăsat. 

a
 Ț Ț i | i 

1 După Gaster, Crestoniatie,. vol. 17,. - - - ă 

p
o
.
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37, ANEODOTE DESPRE ȚIGANI) + | 
  

Un ţigan se bagă într'o.vie să fure nişte struguri. Vierul îl 
„vede, se ia dupe el, îl prinde; îi dă o bătae bună şi-i svîrle'. peste 

- “gard. Un drumeţ vede pățania ţiganului, şi îl zice: ... o 
" „Măr, da te a aruncat vierul ca pe un nap!“—,Aşa o fie răs- - 

“ punde Bolboacă voinicosul;.„ba el n'a putut scăpa, pină nu ŞI-a mu: 
tat gardul din sus de mine,“ : | - a a 

a 

„2 .— Măl Ţigane, mîncare-al caş? „a 
 — Cit de vrăşmaşi_  - - - 

—- Dar urdă ? tă ! - „i 
ps Cit de multă! o. | ” 
o Dar jintiţăl : 

„| —Zecotigăițel NE 
-. — Dar cu oile te-ai duce să le păzeştI? 
.— Acum mal zică şi altul că. ei am zis destul!-., 

t 

i „3. ANECDOTĂ DESERE SÎRBI | - 
  

- “Era un sirb foarte sgircit,. cu copil mulţi.. Ajungind cel mat 
mare de însurat, tatăl află de fata. unul Romin bogat şi cu una cu 
alța, făcură nuntă şi veni astfel în casa Sirbului o noră foarte: înde- 
minatecă şi foarte vrednică. Toţi erati obicinuiţi să îmbuce foarte re. . 
pede la masă şi să se scoale. Nora avea tot d'auna treabă la începutul . 

„nesel şi cind venea să mănince şi ea, Sirbul-se-scula şi biata fe- 
mee reminea nemincată. Aşa o zi, aşa două, aşa o septămină. Cind - 

- se duse la septămină fata-la mă-sa, se plinse şi venind fratele el, 
acesta n'o mal lăsa să se scâle în timpul mese! şi mincă şi ea.bine, 
Sirbul însă nu pricepu şi tot aşa ţinea pe noră .nemincată. Atunci. 
fratele se hotări să-şi râsbune, Veni o dată la Sirb pe mincate, se 

__ aşeză la masă şi nu lasă: pe bătrin să mănince, ţiindu-l cu vorba. . 
- Sculindu-se. repede, zise cum era obiceiul Sirbulul: 

a aa = 2%": Qine- mîncat | 
Da - -* : Mincat; 

Cine nu, sculat, 
__Dumnezeui săturat, 

, "1 Din traista lut Moș Stoia, minciunY din ţara Ardealului, culese de -. 
Sandu Pungă-Goală. . i E : | IN 

ă „ +2) Publicată în «Columna lui Traian» sub titlul «Citea 'n-vatză»,



Bătrinul se sculă flâmind. Peste noapte, fratele mase la el. 
Sirbul zise încet nevestei să-i dea ceva .de mincare. Ea îi spuse că 
e o putinică cu lapte în tindă. Pină să se ducă Sirbul, fratele fetei 
o vărsâ. Cerînd a doua oară, nevasta îl face azimă. Pină să so ducă: 
Sirbul, se “scoală flăcaul şi tot vorbind linga vatră, dă cu vătraiul şi 
îl strică turta. Apol se culcară.. Sirbul însă flimând, „eşi şi se duse 
în gradină se roază coceni de varză.. Flacâul "după el şi incepu să-l 
croiască cu un ciomag, strigind că ai intrat bivoli. După ce-l bate 
bine îi spune morala: Daca tu n?af putut să rabzi o noapte de foame, 
cum-vrei. să ţil pe sora mâa tot d'auna nemiîncată? - 

; 

29. ANEODOTĂ DESPRE BĂRBAŢI '. 
„Pocăința beţivului!) . - | 

  

"Un beţiv odinioară — 'dar e zic că se putea 
Chiar şi ne-beţiv să fiv, ci se tragă la măsea, 

Că el alta nu făcea - . N 
Ci căta numa! să bea— .. : 

Cum trecea pe lingă-o crişmă orl pe lîngă-o băcănie Și păharele cu ochiul îi faceau par'că să vie 
Vra să intre, însă-şi zice: | . | 

„O! Pirdalnică de gură 
„No să-ţi vil odată 'n. minte 
„Să te laşi de băutură ?[-: 
„Văd şi eu c'aici e crişmă : 

„Şi sînt sticle şi butoaie - 
„Ce-ar putea să-ţi ude gitul 

“ „Şi picioarele să-ţi moaie; 
"” „Dar, la dracul, e ruşine! : 

" „Haide, fii şi tu bărbat! 
„. „Nu intra, ci treci. alături 
"“„Ca-şi cum al fi uitat... - 

„Zi: nu voii — şi treci "nainte, .. 
„i-o să vezi că merge bine. - ! Ra minceputul anevoie! . | PR ” ” „Urma, vine de la 'sine DR i 

Şi zicînd ast-fel în sine-şi, se trezi c'a şi trecut De la crişmă hăt departe, precum planul şi-a făcut, -Şi voios de-aşa ispravă, cind văzu cu bucurie: ME Că mai are el într'insul incă:atita, bărbăţie 

ÎN 

9 Versificată de T. D. Speranţă, 

o 
op 
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Zice: 
“n Bravo, dragă gură! 

„Ia acuma văd şi eu . 
"Că-s stăpin deplin pe mine x - 
"Ca să beu ori să nu bei. - ! : - 
"Ce să-ți fac, iubito, spune?— - . 
„Nu ştiu cum să-ţi mulţumesc - 
"Ca trecuşi de crişmă-alături!!. 
„Hal 'napoi să te cinstesc“, 

Ss 

40, ANEODOTĂ DESPRE PREOŢI D- 
+ 

: Un popă nu prea ştia să caute evangheliile din deosebitele du- 
- mineci şi sărbători. Grija asta cădea tot pe capul bietului dascăl, care 
învățase, pe semne, carte ma! multă. 

Intrun rind dascălul necăjindu-se pe sfinţia- “sa, se face că-şi 
uită să caute evanghelia ce era să se citească, 

. “Se *ncepe slujba, trece Otrenia, se ?ncepe Liturghia, vine. xînâul 
evanghelie! şi popâ: începe, ca de obiceli, cu glas trăgânat: 

. „Zis-a Domnul . 
în Vreme ce răsfoia prin carte să găsească semnul dascălulu.. 
— „Zis-a Domnul... Zis-a Domnul...“ . 

, — PDar “ce-a zis 2% întrebă de la strană afurisitul de dascăl. 

ghelie“, 

- 4], SATIRĂ DESPRE FEMEI 2) 

  

" — Vino, nevastă, la sapă!... -. > 
— Vai, bărbate, -s râti bolnavă! 

"— Vino, hevastă, la vie! 
— Val, “bărbate,. răă- mi-e mie! 
— Vino, nevastă, la vin! ! 
— „Hal, dragă, să ne prigina + 

n) Din traista lu: Moş Stoica, anecdote din Ardeal. |. 
- 2) Colecţiunea Jarnik și Bârseanu. ' 

— VA zis să te dau dracuiui, că nu mi-al pus zăloagă la evan- |



a 
42. PROVERBE) -..- 

  

„... Muerea,a îmbătrinit pe Dracu. — Tocmsală țigănească, dar plata - 
“ omenească. — Cu o floare nu se face vară. — Bate şeaua să priceapă 
apa. — Soarele de e soare, şi tot nu poate încălzi lumea toată. — 
Interesul poartă fesul. — Spune-mi cum. te chiamă, să-ţi spul cine „eşti. — Ziua bună. se vede' de dimineaţă. —, Scump la tăriţe şi eftin la făină. — Poale lungi şi minte scurtă, — Mai bins azi un ou, de ci: 
la an. un bou. —- Până la Dumnezeu te mănîncă. sfinţii. —-Ce naşte din pisică, goareci. mănîncă. — Poama nu cade departe de tulpină. —: Mal bine un dram de minte, de. câto oca de noroc. — Omul nu poate - scăpa, de ce îl este scris în frunte. — .Şi a găsit tingirea capacul. —  - Se potriveşte ca nuca în perete. — Leagă sacul la gură pînă e plin.— Cine se frige la ciorbă, suflă şi în iaurt. — Cit îţi e plapoma te în- tinde. — Corb la corb nu scoate ochil. — Arde moara;:dar şi şoarecii se prăpădesc. — Nu ştil de unde sare epurele, — Cine se pripeşte se pirleşte. — Munte cu munte nu se întilneşte, dar om cu om se intil- neşte. — Popa nu tâcă de două orl pentru o babă surdă. — Cine tace, merge în pace.— Apa trece, pietrele rămân.— Să nu.dea Dum- -: - Nezeii omului cit poate să rabde. — Gaina des pasăre, cînd bea apă - tot se uită şi ea la Dumnezei. a a - E 

  

. - , | o. , . - - 5 - - 

43. EXPRESIUNI PROVERBIALE 

  

_ A linge unde al scuipat. — A crede că cite sboară se mănîncă. — A trage nădejde ca spinul de barbă.— A-şI pune pofta în cui. — A lega sacul la „gură pînă e plin.—A căuta. nod în papură.—AA fi cu musca “pe câclulă, J | Ne a : 

  

pi 4. BOOED 
“ Din Muntenia - 

p- : Da ———. A 

Bucură-te: minăstire Da nu vine să "nflorească, i Că ce puişor îţl vine, i Ci .vine să veştejească. . 
. 

    

i) Colecţiunea Ispirescu, ” i i | ! *) Burada, Datine la înmormintări, -. | 
Ă , E E 4



Garofiţă drăgălaşă, 
“Aoleu- ce mal frumoasă. 

- Cînd. umblaşi să înfloreşti 
Te pornişi să vestejeşti ; 
A dat vint şi te-a pălit 

":. Si moartea te-a amăgit. 
Veniţi fraţi, veniţi surori 

- Tot cu mânunche de flori, - 
Cu făclii şi luminări 
Şi mă plingeți cu sudori. 
Na uitaţi şi peste groapă, 

- „Vedeţi moartea "ntunecată. 
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 Roagă-te neică de popă - 
Clopotul tot să ţi-l tragă 

"Să răsune văile | 
"Să s'adune rudele, N 
„Că tu astăzi te porneşti N 

Și pe toți ne părăseşti. 
Pe o'cale | *ndelungată 
Unde nu-i mamă nici tată, 
Ci cintâri dumnezeeşti : 

* “Si cu cete ingereşti | 
„Nud nici val şi nici durere, : 
__Ci iubita miîngiere LI



B. IIDERATURA SCRISA 

  

I. ITERATURA ESTETICĂ 

  

4ă DIN „ALIX ANDRIA&1) 

  

i multe şi ajunseră la o pustie. Acolo afiară nişte ; oameni cu obraze ca de om şi cu trupurile de şarpe și se bătură "cu Alexandru Şi periră de aceia zece “mil. Şi de acolo merseră pe lângă mare şi ajunseră la un munte de fer, şi era acolo: nişte pă- 

Şi se ridică de acolo Alexandru cu oștile spre țara Leşească şi i alte ţări 

. . : i ser cu obraze ca de muiere ŞI cu piepturi şi cu părul de mulera. şi se lăsa pe oaste şi lua omul de pe cal şi fugea. cu el la munte, . altora le scotea ochi, Alexandru zice: „Să-și. facă, toți: snopi de tre. stie, şi să-i aprinză cu foc, şi aşa fâcură. Cînd vrură să treacă, ei aprinseră snopil, iară paserilg se. lăsară pe oaste şi nu ştia: ce este focul, şi deteră în foc Şi să “aprinse “aripele, şi căzură jos în foc, şi le tâtă, şi le călcă cu caii, şi periră “păseri o sută “de: mil, iară, din oastea lui Alexandru periră zece mii de oameni. De acolo se în-, toarse Alexandru la lume şi ajunse la țara Egiptului şi o bâtu, şi ajunse, la marea'albă şi stătu acolo cu oştile şi puse meşteri să facă corăbii două spre zece de mil, şi să între cite zece mil de oamenl în: truna, şi-se lucrară în şase luni şi puseră Voevozi pe cinci mil de „ oameni, întruna pe Antioh YVoevodul cu şase mit de oameni şi pe Vi- zantie Voevodul cu opt mil. de oameni “Şi zise Alexandru: să. intraţi în corăbil, şi să mergeţi pe mare, şi să bateţi cetăţile de.pe mare, "iară apoi unde veţi eşi voi să faceţi cetăţi. pe numele vostru.ca să ne putem afla Ja lume, iară lui Ptolomeu şi lui Filon dise : “Să mergeţi pe uscat cu câlăraşii şi cu toţi Crail ce se află în corăbii, şi să mer. 
.geţi spre ţera leșească, şi pe toate cetăţile să le bateţi, şi să luaţi . 
haraciurile şi oşti, şi să'ne adunăm la Bgipt. Iară "Alexandru intră 

„în corabie cu trei-zeci miţ do'vameni. 13, ivozi nu” ” 
„ unde a eşit la lume, pînă s'a aflat peste-un an,. Şi era scivbit! Ale-. - 
. xandru, pentru că nu ştia pe unde 'a eşit ] , şi cetăţi ŞI prin neguţătorii, Şi se aduna iară peste un an 
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e . 

toţi cu Alexandru, se veseli foarte Alexandru cu toţi voivozit lui, şi 

acolo “făcu Alexandru .o cetate, şi îi puse numele Întâmpinarea pentru 

_că'tot acolo s'au fost adunat, şi $ezu acolo 6.luni se gatiră de oaste, 

şi purcese Alexanâru cu oştile spre țâra Asie! şi acolo era o cetate - 

mare anume Troada, ce se chiamă greceşte Frigia, şi acolo judecă 

12 filosofi. lară dacă auziră Tioadenil, eşiră inaintea lui Alexandru 

toţi cetaţeni, şi filosofi, şi se închinară cu facări lui Alexanăru şi îi 

spuseră de Angelus Craiu cit A fost de vit-az şi cum au perii şi 

acei domni mari, ei au verit pentru o femee ce o chiema .Elenuşa, 

că: oare-cind pribegise Alexandru Paris de la Proad şi -merse la Me- 

nelan Craiu şi pe Alexandru Paris îl boeriră.. Iară Menelau Oraiul se 

duse la oaste departe şi lasă pe Alexandru Paris precum grăise lui 

cu Elenuşa, iară Elenuşa era prea frumoasă, şi se indrăgise cu Ale: 

xandru Paris, şi luară comoara lui Menelau Craiul şi fugiră .amândoi 

Ja 'Truada, şi daca veni Senelau sau Medei Craiul nu-şi găsi crâiasă, 

se-mânie, şi ridică şeapte erai elineşti cu el şi se “strânse oştile, şi 

merzeră la Troada, şi o batu 12 ani cu mare meşteşug, că mai tare 

cetate de cit Troada nu er în lume, că ora făcută de Nevrod im- 

păratul, şi acolo periră Friucil cu Angslus. Craiul, şi Alexandru Paris, * 

şi păcâtoasa Elenuşa şi mult popor fară numâr, periră pentru o femee, 

Şi aceste toate le povestira iii Alexandru și deteră plocon sabal lui 

Angelus Craiu şi scoaseră inelul impărătesei de Antrax piatră, şi aşa 

era acea piatră, de va fi omul bolnav şi: va căuta întrânsa el se Ya 

însănătoşea de toate boulele, şi scoaseră scris pe Angelus Craiul, iar 

Alexand:u se -1nilostivi şi îl lasă cu pave pe moşia lor, şi Frincil cu: 

voia lui Dumnezeu merserâ' şi purceseră toţi în tote parțile şi um: 

“blară pe apă şease luni, şi -eşi cu oştile lui spre resărit, şi făcu cetate 

-mare, tare şi îi puse numele Alexandria. Vizantie eşi la Tarigrad, şi - 

el facu cetatea pe numele ini Vizantie. Antioh eşi la Antiohia şi făcu 

cetatea pe numele lui Autioh. Selevechie eşi.la țara arăpsască pe 

marea neagră şi făcu cetatea?pu numele lui Selechie. Ptolomeu şi 

Filon merseră pe uscat spre ţura luşeuscă, și spre marea Rrâm Tatar, 

ce se chiamă Ardea!u şi Moldova, şi ţera rominească, şi luară, cetăţi - 

multe, şi prinseră pe.Crai vii, şi 1 legară şi i duseră la Egipt, şi s8 

adnnară la Alexandru. şi se veseliră mult şi spuseră cite cetaţi a 

„luat şi deteră pe arei domni legaţi şi spuseră lui Alexandru cum ma 

avut să se închină lui. lar Alexandru se milostivi spre ei, “şi le luă 

credinţa şi le dete drumu. să se ducă pe. la moşiile lor să trimeată 

haraciu şi oaste pe an vite zece Mil: de oameni, la Rim, şi de acolo 

au venit” Rominii în Ardeal, în Moldova şi în 'Ţara romiînească. 

+ 

  

46. SYNDIPA 
  

7 

| Pilda filozofului al cincilea!) - .. 

Ascultă dară, o .înpârate. „Era. un 'ostaşiăi pre care-l lubla 

4) După. Istoria Syndipil filozofului acum a doua oară tipărită în Si- 

«biti 1834, DE a N N



— 96 — 

înpăratul şi boorii pentru, vitejia ce făcea; acesta avea un câne de departe ciştigat şi cite și poruncia atitea: făcea, pricepiînd ca Cind ar fi voroavă de cuvint; pentru aceasta îl foarte tubia.. Iară într'una de zile mularea ostaşulul ai mers la părinţii et şi. pre.copil l-au lăsat la tatăl săi. Ostaşul şedea. în casă şi copilul dormia. Deci înpăratul au trimis pre alt ostaşi să-l] chiame, Iară „el ati poruncit cînelul să - păzească casa şi pre copil: După întîmplare venind: un șarpe mare "asupra copilului ca să-l bea sîngele, îndată cînele s'a sculat şi au făcut războiti asupra, şarpelui şi “muşcînqu-l şi multe fâcindu-i Lai omorit. Iară într'acel clas ati venit şi ostaşiul de la înpăratul şi ci: nele văzind pre stâpinul săi au eşit de l-ai întimpinat. Deci ostaşul văzind gura cînelui singerată, i-ai părut că ai mincat pre copil;: „pentru aceasta cu minie a uxis cinele. cu sabia. După acela întrind în casă veăde pe copil dormină nevătămat şi şarpele mort zăcind lîngă căpătiiul copilului. Indată aii cunoscut că pre şarpe ati omorit cînele şi cu amar şi cu jale plingea pentru cîne; şi nici cum nu s'a folosit nimic stăpinul săi dintr'această căire, - IE i 
Și 2 

  

2-47. HALINA 9 

  

“Incheerea. . : 
„. O mie şi una de aurori trecură povestina Halima Istoriile sâle -. către Aidin Împăratul; care. luînd în bâgare de seamă cu multă mi- rare iscusinţa ţinerii de minte, fvumusețea şi înţelepciunea, cu. care a împodobită Halima, şi că nu. se îngreuia a 1e povesti, şi maj cu. „ Seamă- născocia 'cite una nouă pe toată aurora atita vreme îndelungată cu a căror. povestire bine întocmită şi. întemeiată pe moral, îl făcu 

Halimalel, care vru de buna sa voiă să-il fis de nevastă, fără a se teme câtuşi de puţin de moarte, ce era să guste, ca şi cele din'naintea el, hotări în Sfirşit de toate a-l dărui viaţa, sa; deci sculîndu-se din tronul săi, o îmbrăţişă şi în isa: o prea aulcea mea şi prea iubită - 
* Halima, văz că prea frumoasele şi plinele de înțelepciune Istorit ale tale, ce ml le povesteşti de atita Vreme, mă folosiră prea mult, şi. 
avură destulă putere a mă îmblinzi din cruzimea ce hotărisem în potriva fire! femeeşti ; deci, fiind-că tu aţ putut cu ele. să îmi b otărirea cea straşnică! Şi să nimicezi o pravilă . împărătească făcut 
cu atita putere nestrămutată: 'şi în Scurt cuvînt i a. umplea de învățături atît de folositoare Şi pline de mor * monarh: ca mine, iată că dat poruncă straşnică, ca toate istoriile tale 
să se scrie cu slove. de aur, aşezindu-se i i ) „celor. înviitoare în care vor .afla învăţăturile cele mai bun 

i 4) După ediţiunea lu, Gorjan, | - n îi p 

-
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Ci, măre, „moi pleca. | 
Ci, măre, -mi zbura 

"-La gură d'argea | 
- Tot la soră-sa -. 

_ Şi tar o 'ntreba,: 
Şi Jar o ruga. 
Ea tot mal cerea, 
Din. gură-l zicea: 

n — Frate, fr Aţioare, 
Puternice soare, 
Cine-a auzit, . . 
Cine-a pomenit 
Să Ja sor” pe frate - 
„Şi frate pe sor'? 
Dar eu te-oiu lua 
Viteaz dacă! fi - 
Şi Pel bizui . 
Pină-?n zori de zi 
Mie să-mi croeşti 
Şi. să-ml isprăveşti 
Peste Marea Neagră 
Un pod :de aramă - 
Să nu-l bagi în seamă, -. - 
Iar la cap de-pod 
„Cam â'o miînăstire, 
„Chip de pomenire |, 
Chip de cununie 

„Săâ-m! placă şi-mie. 
-. Puternicul soare. 

„Ca puternice mare» 
-"N palme că-ini bătea . . 
Podul se ?ntindeă, - 
Cind le isprăvia 
La ea sa, ducea, 
De mină lua. . 
La „pod că-0 ducea... 

- Floare ş'o lalea, 
Podul cind trecea, 
Pe pod cînd mergea - 

" Către. minăstire . 
- -Peatru pomenire : 

Şi la cununie- - 
"Să-l fie soţie, 

Jeana - 
Sinzeana, 

“ Doamna florilor 
Şi-a garoafelor, 

- Sora soarelui 

474 

Spuma laptelui . 
Din gură-l zicea, - 
Şi astfel îl grăia: 

. 

£, 

= 

x 

— Frate, frăţioare, 
Puternice soare, 
Und! s'a mal văzut 
Şi s'a cunoscut 
„Mirele d'a dreapta 
Mireasa "nainte? 

Ci mi-a fost și-o 
Şi s'o pomeni. 

__ Mirele nainte 
Mireasa d'a stinga. |. 
Puternicul soare, | 
Puternic şi mare, . 
De mină-o lăsa 
Nainte-] trecea, 

- Jar ea, val de ea, 
Aşa 'de-ml vedea . | 
Cruce că-şi făcea . - 
În. Mare sărla, 
Si mi se 'mneca. . 
„Domnul se 'mdura | 
“Mreană că-o făcea. 
Svarele-mi vedea 
Şi îmărmuria, | 
Năvodari chema, - 
Năvod aducea 
Sin mare-l băga; 

- Mulţi galbeni că da: 
Să-I scoaţă dalba, 

-- Luptă ce-mi lupta 
Indeşert era, 
"Că el n'o găsia 
Şi n'o mai prindea : 

„In năvod trăgea 
"O-mreană de Mare” : 
Cu solzi! de.zare, 
Pe mal d'o scotea ' 

_.Pe mal d'o 'zviriia, 
"Sfinţi din cer vedea 
Jos se scobora 
"N palme că-o lua -. 
Si mi-o curăța - 
Solzii de-l cădea .. 
Şi ?n cer mr-o zvirlia. 

" Colo Moş-Adam -. . 
Si cu Malca-lova, 

"Unde ml-o vedea, 
EI, măre,-că mi sta 
De ml-o selivisia 
„Nume că-i dădea : 
Lună mi-o chema. 

(Apor Dumnezeii” pronunţă sentenţa :)
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“Lumea cît o fi , - Soarele ml-o -fi 
Şi so pomeni Tot către sfinţit. - 
Nu v'eţi întilni . : 
Nici noapte nici zi; - Şi de-atunci se trase 
Soare cind o sta ” Şi de-atunci rămase 
Cătra răsărit, ” Că el se gonesc,; 

“Luna so vedea "Şi nu se ?ntilnesc: | 
Tot către sfinţit;: Lună cind luveşte, 

- Luna do luci .: ” Soarele sfinţeşte; 
Către răsărit, . __ Soare cînd răsare, 

Luna intră *n mare, 

  

30. BALADA „OHIRA“3) 
- 

  

In vadul Brăilit | „Floare din grădină 

Chira, Chiralină 

(După mal multe rugăciuni rămase neascultate), 

Arapul buzat | , Cu solzi după 'cap - Negru şi ciudat „..* Parcă sint de crap, 

  

No 

4) Colecţiunea Teodorescu G. Dem. : 

"N scursul Dunăril - Fata Chiţului.., 
Printre caicele DR „Pe Chira-mi privia 

- Mal.în jos de schele  - - Din gură-l zicea; ! 
Carcă mi-se 'ncarcă — Chiră, Chiralină, 
Dou&-trei sandale IN Floare din. grădină, 
Nouă galioane. - la-mă tu pe mine . Dar ce mi se 'ncareă? - Ca să trăești "bine... - Fir şi ibrişin E i Că eu mi ţi-oiii face Cu postav: d'Al bun Brie 
Şi cine le 'ncarca?. Şi mârame, 
Un. arap buzat Roche 
Negru şi ciudat , o Şi 'năframe, 
Cu solzi după cap: | Paftale Ă Parcă sînt, de crap... * De aur 1-: ăi „cînd imi strănută - - Cu solzi iinil că *'ntărită. „De balaur-_ Pînă le 'ncărca, . o Şi haine: Pină le umplea, „i De aur , “Vin de unde bea? - Cu pene de graur.., Tot din Brăila -Dar Chira-mi ridea Şi de la Chira, .. Me Şi nu-l asculta.



N 

El se repezia, 
Măre, la Chira 
Şi mi-o *mbraţişa, 
*N caic 0 ducea 
Şi mi-o arunca 
Sus 'peste sandale 

„Peste bolozale 
“ « Pe vraf de nafele 
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Şi de malotele. 
Apoi ml-o lega 
Cu plete din cap 
De virf de catarg 
Şi cu ea-mi pleca 
lute se ducea, 
Tăind Dunărea. + A 

-. (In timpul acesta, fcaţii Chirii vin acasă şi afli de la muma lor cele 
întimplate). “ 

Trei fraţi al Chiril, 
Hoţii Brâilir, - 
Şerpil Dunăril 

Unde mi-auzia 
EI se necujla 
Vreme nu pierdea. 

(Inotnd, cf ajung vasul Ar 

N 

In apă săria, 
- Afund că se da. 
Din coate *'nnota, 
Dunărea tăia, 
Iute se ducea... 

apului, Acesta adormise lîngă Chira. -Fraţit 
o întreabă dacă a plecat de bună voe cu Arapul şi, cînd'ea le spune căa 
fost răpită şi că acum se află legată, încep să strige ca să deștepte pe Arap). 

Arapul buzat 
"Negru şi ciudat 
Cu solzi dipa cap 
Mi se deştepta -" 
„Palvş capuca, 
Pistoale trâgeu; 

* Dar pgeaba trăgea 
Ca nu-nemeria. *: - 

" Tar. dacă vedeu - 
Ca-l apropia 
Caicul lasa, 
In apă sâria, 
Din coat: 'unota, : 
Ca vintul fugra. 
“Frei fraţi al Chirij, 

Hoţii Brailil, 
Şerpil, Dunării, 

Apa cunoştea - 
Şi cînd sarunca 

- 

Iute-l ajungea: . 
De pâr l-apuca,' 
La mal câ-l trăgea, 
La mal d'ajungea - - 
EI mi-l judeca 
EI mi-l osindia, 

 Paloşe scotea, 
Bucăţi îl fă-ea, 7 
La câini îl dădea; -.: 
Dar câini nu-l minca - 
De neru ce era 
Şi 'n-foc l-arunca.- 
Focul de-l.topia. - 

„Tre! fraţi al Chirii, 
Hoţii. Brâilii, 
“Serpii Dunarii, 

Lua pe Chura 
Şi-acasâ-o ducea. 

EC
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81, GOLEAD 
(Baladă), > 
  

a (Mat mulţi haiduc! vor să facă -o năvălire în contra Turcilor şi fiind.că 
le trebuia un conducător dibaciii, după propunerea unuia din e! Stan al Bratel,: 
se duc la Golea acasă ca să-l ia cu dînșit). : 5 

Acolo de-mi ajungea - 
Pe'muma Golil 'ntilnia; 
Cu cinste i se 'nchina, 
Bună ziua că-l dădea - 
Şi din. gură că-l zicea: , 
— Bună ziua mumă-a Golii 
Tocmai! din ţara Moldovii! 
Iar dinsa le răspundea 

—, Ce-mi cătaţi şi ce-ml umblaţi. 
-Ai nu-vă mai merge bine: 
Şi-aţi înemerit la mine 
“Ca să vă dai de mincare, 
Parale de cheltuială | o 
Şi haine de.primineală? . - 
Stan al Bratei, d'auzia, ..- 
Din gură îl răspundea: -. 
— Nici drumul: ne-a. ostenit, 
Niet soare nu ne-a pripit,  : 
-Niel la tine n'am venit. 
Ca să ne dal de mincare,. 
Parale de cheltuială. -- 
Şi haine -de primineală, ...-.: 

„ Ci-am venit, măre, să-ți dăm, - 
Măre, de-o rochiță.nouă IN 
Pe Golea să ni-l dat nouă, . 
Roche. nouă ?n patru fot 
Să laşi pe Golea-cu nor. 
Baba dacă mi-asculta, E 

"Ea lui Stan îl răspundea 
Şi din gură mii zicea; - — De n'aşi purta rochenouă, |." 
Pe Gol6a nu vi-l dai vouă. - 
C'a mai avut şapte fraţi -. 
Şapte fraţi ca sapte brazi : 

„Sa murit toţi într'o Marţi... 
__ Foicică mieşunea, 
„Golea 'n casă că-mi! dormia. 

- mY dormia ori nu:mi dormia, 
- Ori aşa se prefâcea, |: 

Cu, urechia ml-asculta . - 

  

» "Colecţiunea Teodorescu G, Deră. a | . 

--* Si-afară dacă-mi eşia 
„N grajd de piatră,că. intra 

Şi pe roibul că-l lua... 
- „ Golea mi-l încăleca 

Şi-afară dacă eşia 
Nă-sei din' gură-l grăia: 
— Maică, măiculiţa mea, 

". Maică, orl-ce-l vrea să zici. 
Şi din gură le zicea: n Ei nu rămiiii de .volniel... 

Şi, după-ce cuvinta, ' 
Vorba mă-sei n'aştepta : 
Pinteni rotbului că da. 

„Şi ca vintul se: ducea 
De se vedea... . 
Pulberea pa 

După ceata de volnici - 
„ Cinel-zeci, măre,- fâră cinei, 
„ Ce-mi fac patru-zeci şi cinci 
„De copil d'al Oltului . -. 
Cum ii place codrului... 
Foae verde şi-o lalea, — 
Golea după. ca pornia 
Haiducia că 'ncepea: 
Turci bogaţi că sărăcia 
Greci hain! că chisăgla 
Leşi păgini că pistosia - 
Şi vestea mi se ducea 

„De cate şi de Golea. 
Sangiakul, cind: auzia, 
Cinci sute de Turci pornia.. 
Dincolo de Valea-Rea 
La Nedelea văduva 

„*. Golea-mi sta... 
- „Şi-mi petrecea, 

„Bind la-vin: -? 
Şi la pelin; 

Bind la vin cu vedrele, 
Pelin cu ocalele, - -. 
„Si iar bea i 

Şi chefuia 
“Pin? la unu se 'mbăta, : 

.
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Iar cînd potera sosia 
„ Nict-unul n'o mai simţia 
„Afar' numa! de Golea. 

. Golea-afară că-mi eşla - 
Cu Turci ... d 
Se încăera .: 

"+ Pe-Arnăuti 
Că-l taia 

Şi unul care: scăpa 
Veste la sanglak ducea 

| Ca nu-i glumă cu Golea, 

(Peste puţin — aupt e cum A “blestemase mumă-! sa — Golea se satur de 
haiducie şi se întoarce acasă ca "să se căsătorească). 

şi rhă- sei că-i aducea “ , 
J-aducea 0 noră 'n gatră : 
Să-1 aprinză foc pe vatră 

- aa „82, MATBIG:VODĂ-BASARAB N 

Şi să-l facă sub firidă 
Cite-o turtă: nedospită. 

i 

sa i (Balaăă), 

:— Frunză verde matostat, - 
“ Het Doamne! - 

Să nu mergi în 'Ţarigrad, 
Că sultanu'i supârat . 
De jalba-ce-a căpătat. 
Boeril ce-au pribegit | 
EI cu Grecii sai unit 
“Cu Grecil,. Grecoaicele 
Şi. toate Turcoaicele 
La-sultanul te-ai pirit 
Că ţara a! sărăcit, 
Că-al pus biruri mari şi grele . 
In ' cit toată ţara 'geme: 
Frunză verde, creţ de teii, 
Frică ml-este să nu plel.” 
Oleoleo, Doamne Mateiu, 
Eşti nevinovat şi plel 

- Sai doinnia că ti-o la 
Grecilor ca să 180 dea. 
„Grecul e' vidră spurcata, 
_Este fiară 'nveninată. 
'— Căpitane Costanâine, 
“Tu cunoşti tara mat X bine,» , 

  

„; "Tu cunoşti domnia, .mea - 
Cum a inflorit ţara.. 
— Hei, Doamne Măria: ta, 

E Ascultă povaţa mea, 
Să ne 'ntoârcem înapol | 
Toată ţara. .s'adunăm 

"Şi bine să înarmăm, 
- Să ne gătim de războiui 

Că sînt mulţi voinici la no! 
- Ce dorese moarte mal bine. -" 
De cit domn grec să le fie., 
Frunză verde şi-o lalea. 

* Hai, Doamne, Măria-ta, 
Grecii dă pe mina mea. 
Să-l joc ca p'o brebenea, 
Să le arat domnia 
Tot la git cu sabia. 
Pin” olă trece Dunărea 
Toată ţara va sălta 
Şi atuncia vel vedea | 

Lă 

E Binele în ţara ta: 
Pacea şi cu liniştea : , 
Va avea domnia ta. . .: 

1) Colecţiunea Teodorescu G. Dem.



33. REVOLUȚIA DIN 188 | 

Frunză verde liliac 
La poartă la Iliad 
S'a ridicat bairac; 
Boerii s'aă speriat 
Cocoanele-ai ofticat 
De frica lu! Iliad. 

Iar boerii s'aduna |, 
Stînjeni de galbeni făcea 

- Şi la sultanul mergea .  +- 
Şi aşa se tinguia: 
„Stăpîne, măria ta, 
„De ce al hberat ţara? 
„De la munte pin? la baltă 
„Al liberat ţara toată?“ 
Impăratul “auzia, » 
Veste la. Paşi că gădea 

- Pe Turci că mi ţi-l seornia 
Ca frunza şi ca Iarba; 
"La Bucureşti că venia 

“Si pe cîmp se așeza, 
Corturile-şi întindea, - 
Steaguri roşii ridica; | 
Lumea proptea se punea, - 

Nici prin tîrg nu mal lăsa. 
„De foame ce leera ., 
Dovleci verzi.că mi-ţi minca, 

'Purcii unde aşa vedea, 
Mina pe mazd:aci punea 
Şi p'in lume s'abătea; | 

* Lumea că se spaimâînta, 
„La o parte că se da; 
EI prin tirg câ mi-ţi intra 
“La cazarmă drept trăgea, . 
Militarii ca-l vedea 
Tunurile slobozia LL 
Nici un Tare nu' rămiînea ; 
Numai unul maj scâpa 
Şi la paşă alerga 

-Şi alți 'Turel mai mulţi venla 
Grele focuri ridica, . 
Şi-unde drumul câ'le da 

„ Milintarii mulţi cădea 
Şi alţi! se speria. 
Dar.-lliad ce făcea? . 
In vapor că se punea, | 
Drumul. Bălții ca lua 
La *mpărâţie mergea; 
Impăratul că-l vedea 
lui Iliad îl grăia: 
„Liade dumneata, . . 
„De ce-ai liberat țara? 
„De la munte pin” la Baltă 

E n] liberat ţara toată!“ 

(Eliade scapă de osindi şi se întoarce în ţară; apol trece în 'Trarsilvania). 

Părintele Znagoveanu 
” Care a liberat 'Țiganul, 
„In vale 'n palat şedea, 
La bileturi că facea . 
Veste ?n ţară că mi-ţi. da 

 s 'Ţiganil toti că afla 
„Şi tare se bucura;. 
Rominil se bucura, 

„Că claca se micşora. 

Notă. Această poezie, pe care am reprodus-o aproape în intre- -gime— este publicată în „Columna lut Traiani. (1878, pag. 69). C.D. Aricescu, culegătorul ej, spune că auzit-o în 1853 de la lăvtarul Dinu “din satul Miuleşti, care o auzise de la Primele versuri din partea ultimă le. 
un ait lăutar din 'Tirgovişte, 

am auzit şi eii, însă sub forma: 
Părintele Znagoveanu . 
Care slobozi 
Și îl da bile 

a Tiganul 
t la mină 

Fără nici o- para bună... . 

: De asemenea cunosc un foarte scurt: fragment dintro baladă * 
N 

- N
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privitoare tot la evenimentele acestea, produsă de sigur în mahala: 
lele Bucureştilor: - , , 

Ura! Ural la palat 
"Ca 'nviat 2lusii ]liad 
Steagu 'n mină la luat 

- Şi-un lipscan l-a ridicat! 

84 DEsciN TEO 

„(Exemplu citat de Cato) 

  

Motas Voeta. . Huat Huat Huat 
Daries . Mă Ista 

„ Dardaries - Pista 
* Astataries Sista: ” 
Dissunapiter. - . Adaunabon Dumnaustra. 

| (Regnard, Essais dhistoire et de critique scientifique apud G, Dem. | 
Teodorescu, Poesil „populare romîne). Î 

35. DESCÎNTEO DE DESFACERE) |. 
  

" Cind o fată crede că o rivală i-a facut pe fapt, adică a ferme: 
cat-o casă nu 56 mai uite nimeni la dinsa şi flăcăii să n'o mal joace |, 
la horă,—se scoală dis de dimineaţă şi ducîndu-se înainte de răsăritul - 
soarelui la. o apă curgătoare, se scaldă, rostind în acelaşi timp. des- 
cîntecul următor: 

— Bună dimineaţa, apă lină. De-i fapt de nene, 
— Mulţămese dumitale, gospodină. ' Dei fapt de mamă, 
— Apă lină şi curată De-l fapt de frate, 
De la Dumnezei lăsată! De fapt de soră, 
'Tie închinu-mă | - De-l fapt de vecin, 

Rogu:mă .: . „ „Del fapt de strein,” - 
Să-mi dal cele nouă fete -  Deii fapt de vecină, 

Curate . De-i fapt de streină, 
Şi luminate, De-i fapt cu picioare de! epure, 

Cu minecile suflecate De-i fapt cu broască răpănoasă, 
Să-mi desfacă ist fapt mare.. - . De-i fapt cu piele de şarpe, 

. 

1) După S. FI. Marian, Vrăji, descîntece, farmece. p



De-i fapt cu seii de la moară, 
De-l fapt cu ştreang de spinzură- 

_ toare, 
om mort, -. 

. 

De-i fapt cu os de 
 .* Rogu-mă, | 

Inchinu-mă 
La voi nouă fete 

Luminate, | 
Cu miînecile suflecate, - 
Cu poalele ridicate, Da 

"Să-mi desfaceţi ist fapt mare. 
Luaţi nouâ-zeci şi nouă de săpu.. 

. pa + şoare 
- Nouă-zeci şi nouă de hirlecio 
Nouă-zeci şi nouă de grebluţe, ”.. 
Nouă-zeci şi nouă de furcuţe, .. 

_Nouă-zeci şi nouă de măturele, 
Şi. nouâ-zeci şi nouă de oborocele, 
Faptul de grabă să mi-l stringeţi 
Cu săpuşoarele îl radeți, . " 

" Cu hirlețele îl săpaţi, - 

curate, . 

» 
aTe, 

  

136, DESOÎNTEC DE BUBA 

N. N. s'a luat pe cale, pe cărare - Cind a fost în miez de cale, . - Sati intilnit cu o fată ţiuţiălată; 
N'a fost fată țiuţiălată . 
C'a fost bubă înveninată 

"Bubă înfierbintată : 
- Bubă da 9 feluri, 

" Bubă de 9 neamuri, . Nimeni! nu -o aude cîntîndu-se - Şi glăsuindu-se din poarta cerulul . Şi se roagă la Maica Preceste Maica Preceste scoborîndu-se - - Pe. scară de ciară Şl-întinsă . - Mina albă, şi o 'ntriabă : - 
„Ce te vaeri, şi ce te cîinţi“? O maica mea prea Sfintă 
A 

„EU să remin curată, 

Cum Maica.Precesta , : 7 “i 

88 — 

* Cu grebluţele îl greblaţi, 
Cu furcuţele îl înfurcaţă, .. 
Cu măturile îl măturaţi, 

: Săreinuţe. mi-l legat, -.--. 
„Şi 'n oborocele îl încărcaţi, 

“ “ŞI-L duceţi din sat în sat 
Pe capul celul vinovat,  .. ! 

“- Imprejurul satului - 
Pe capul: vinovatului. 

„7 Păreţii îi “deslipiţi, ”-" 
“Ferestrele îl stricați, 
In virful casei îl turna 

„Să'cure în masa lui, -. 
In cina lui. 
Şi 'n hodina lui. 

S 

Luminată - 
Cum sînt de la Dumnezei lăsată 
Şi de popa botezată; . . - 
Eu să remin ca soarele 'n senin 

Curată, amin! -. 

1, 

  

“-Mam luat pe cale, pe cărare 
Şi apuca-m'oiii şi descinta-oiu 
Şi. bine alege şi bine culege, 
"Din creerii capului i 

Şi din faţa obrazului. 
"Si din lungul trupului 
"Şi din latul pieptului ; 

Din carne moale . 
Şi din oase virtoasg 
Şi în ţiermure țipa-oiii, 
Acolo să pieie .. . 

“Şi să se risipească 
- Ca roua de dimineaţă 

Ca, 'scuipit din. carăre ; 
Şi omu să remie curaţ şi luminat 

l-a lăsat. . 

  

1) După Gaster, Crestomatie;. vol, 17,.
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37, ANECDOTE prea ȚIGANI 4) 
  

Un tigan se bagă într'o vie să fure nişte struguri. Vierul îl 
vede, se ia dupe el, îl prinde; îi dă o bătae bună şi-l .svirle peste 

- gard. Un drumeţ vede pățania tiganului, şi îi zice: - - 
„Măl, da te a aruncat vierul ca pe .un-nap!“— „Aşa o fi,& răs- 

punde “Bolboacă voinicosul.; „ba el n n'a putut scăpa, pină nu şi-a mu- 
tat: gardul din sus de mine. a 

n NEI igane, mîncare: al caş? 
„_— Cit de vrăşmaş! ” 

— Dar urdă? e . , 
— Cit de multă! - i o 35 

„— Dar jintiţă! , - ÎN . 
— Zece tigâiţe! - 
— Dar cu oile te-al duce să le păzeşti ? 
— Acum. mal. zică şi altul că ei am zis destul! 

"> 38. ANEODOTĂ DESERE SÎRBI?) 
s zi   

"Era un sirb foarte sgircit, cu copil mulţi. Ajungind cel. mat . 
mare de însurat, tatâl află de.fata unul Romin bogat şi cu una cu 
alta, făcură nuntă şi veni astfel în casa Sirbului o “noră foarte înde- 
“miînatecă şi foarte vrednică. Toţi erai obicinuiţi să îmbuce foarte re- 
pede la masă şi să se scoale. Nora avea tot d'auna treabă la începutul 
mesei şi cind venea să mânince şi ea, Sirbul se scula și biata fe- 
mee reminea nemincată. Aşa 0 zi, aşă două, aşa o septămină,. Cînd 
se duse la septâmină fata la mă-sa, se plinse şi venind fratele ei, 
acesta-n'o mai lăsa să se scâle în timpul mese! şi mincă şi ea bine. 
Sirbul însă nu pricepu şi tot aşa ţinea: pe noră nemincată. Atunci 

„fratele se hotări să-şi râsbune, Veni o dată -la Sîrb pe mineate, se 
- aşeză la masă şi nu Jasă pe bătriîn să măniînce, ţiindu-l cu vorba. 

Sculindu: -s6 repede, zise cum era obiceiul Sirbulul: | 

“Cine mincat 
„= Mincat; . 
Cine nu, sculat - - 

„. Dumnezei săturat, - . 

-3) Din traista lut Moș Stoica, minciuni din ţara Ardealul culese de 
Sandu Pungă-Goală. 5 . 

2). Pablicată i în «Columna lut Traian» sub titlul <Cîtea 'n varză».
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- Bătrinul se sculă flimind. Peste noapte, îratele mase la el. 
Sirbul zise încet nevestei să-i dea ceva de mincare. Ea îl. spuse că 
e o putinică cu lapte în tindă. Pină să se ducă Sirbul, fratele fetel 
o vărsâ, Cerind a doua oară, nevasta îl face azimă. Pină să se ducă 
Sirbul, se scoală flâcaul şi tot vorbind linga vatră, dă cu vătraiul şi 
îi strică turta. Apoi se culeară. ;Sirbul însă flamânaă, eşi şi se duse 
în gradină se roază coceni de varză. Flacâul după el şi incepu sâ-l croiască cu un ciomag, strigind că ai intrat bivoli, După ce-l bate bine îl spune morala: Daca tu nat putut să rabzi o noapte de foame, cum 'vrel să ţi! pe sora mea tot d'auna nemiîncată ? | 

39. ANECDOTĂ DESPRE BĂRBAŢI 

Pocăinţa, beţivulul 1) 
  

Un beţiv odinioară — dar eti zic că se putea ... „ Chiar şi ne-beţiv să fiv, ci se tragă la miăsea, | 
Că el alta nu- făcea : 

„Ci căta numai să bea — . 
Cum trecea pe lingă-o crişmă ori pe lingă-o băcănie Și păharele cu ochiul îl faceau par'că să vie - YVra să intre, însă-şi zice: 

„O! Pirdalnică de gură, 
-nAP0 Săi vi! odată ?n minte 

„Să te laşi de b&utură?] 
„Văd şi eu aici e crişmă 
„Şi sint sticle şi butoaie 
„Ce-ar putea să-ţi ude. gitul 

„. „Şi picioarele să-ți moaie; 
„Dar, la dracul, e ruşine! 

“ „Haide, fi şi tu bărbat! 
"n Xu intra, ci treci alături | Ia „Ca şi cum al fi uitat. . în „Zi: nu voii — şi treci "nainte, ” „ŞI-o să vezi că merge bine. “ „Inceputul anevoie a 
„Urma vine de la sine  - 

. . . .. . . . . . e. . . . . . . . . . . 

Şi zicînd ast-fel în sine-şi, se trezi c'a şi trecut De la crişmă hăt departe, precum planul şi-a făcut, Şi voios de-așa, ispravă, cînd văzu cu bucurie Că mai are el într'însul încă-atita, bărbăţie 

. .. . 

. 

= 
: : 

„ Versificată de T:D. Speranţă,
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Zice : 
„Bravo, dragă gară! 

„la acuma văd şi eu ” 
"Că-s stăpin deplin pe mine. 
"Ca să beu ori să nu bei. 
„Ce să-ți fac, iubito, spune?— 
"Nu ştiu cum să- -V mulţumesc. 
"CA trecuşi de crismă-alături!! 
„Hai 'napol să te cinstesc“ . 

N 

40. ANEODOTĂ DESPRE PREOŢI!) 
  

. Un popă nu prea ştia să caute evangheliile din deosehitele du- 

mineci şi sărbători. Grija asta cădea tot pe capul bietulul dascăl, care 
învățase, pe semne, carte mal multă. 

. Intr'un rînd dascălul necăjindu-se pe sfinţia-sa, se face că Și 
uită să caute evanghelia ce era să se citească. 

Se 'ncepe slujba, trece Otrenia, se 'ncepe Liturghia, vine rîndul 

| evanghelie! şi popa începe, ca de obicelii, cu glas trâgânat;: 
„Zis-a Domnul . 

în Vreme ce răsfoia prin carte să găsească semnul dascătulul.. 
— „Zis-a Domnul... Zis-a Domnul.. 
— PDar ce-a zis 2% întrebă de la strană afurisitul de dascăl. 

— „A zis să te dati dracului, că nu mi-al pus zăloagă la evan- 

ghelie“. 

41. SATIRĂ DESPRE FEMEI? 
  

— Vino, nevastă, la sapă! : 
— Vai, bărbate, -s ră bolnavă! 
— Vino, nevastă, la vie! 
— Vai, bărbate, răi mie mie! 4 
— Vino, nevastă, la vin! 
— Hai, “dragă, să ne pripima | 

  

-3) Din traista lut Moş Stoica, anecdote din Ardeal. 
2) Colecţiunea Jarnik şi Bârseanu. -



N p. 4 i So 

_42.. PROVERBE 5 

Muerea a îmbătrinit pe Dracu. — Tocmeală țigănească, dar plata omenească. — Cu o floare nu se face vară, — Bate şeaua să priceapă Iapa. — Soarele de e-soare, şi tot nu poate încălzi lumea toată. — Interesul poartă fesul, — Spune-mi 'cum “te chiamă, ;să-ţi spul cine eşti. — Ziua bună se vede da dimineaţă. — Scump la tăriţe şi eftin la, făină. — Poale “lungi şi. minte scurtă. — Mal bine azi un ou,.de cit „la an un bou. — Până la Dumnezeu te mănincă sfinţii. — Ce naşte 

! 

din pisică, şoareci mănîncă, — Poama nu cade departe de tulpină. —. Mal bine un dram de minte, de câto oca de.noroc. — Omu! nu poate scăpa de ce îl este scris în frunte. — Şi a găsit tingirea capacul, — Se potriveşte ca nuca: în perete. —.Leagă sacul la gură pină e plin.—- Cine se frige la ciorbă, sufla şi în iaurt. — Cit iţi e plapoma te în- : tinde. — Corb la corb nu scoate ochil. — Arde moara, dar şi şoarecil se prăpădesc. — Nu şti! de unde sare epurele. — Cine se pripeşte se pirleşte. — Munte cu munte nu se întilneşte, dar om cu om se intil- neşte.. — Popa nu tâcă de două ori: pentru o babă surdă. — Cine tace, merge în pace. — Apa trece, pietrele r&mân.— Să nu dea Dum-: nezeii omului, cît poate să rabda. -— Gaina de'e pasăre, cînd bea apă tot se uită şi ea la Dumnezeii. a i 7 

  

î E aa 
43. EXPRESIUNI PROVERBIALE 

- „A linge unde at scutpat.—A. crede: că cite sboară se mănincă,. — A trage nădejde ca spinul de barbă, — A-şi. pune pofta în cuiă.— A lega acul la gură piiă e plin.— A căuta nod în papură.— A" fi' cu musca ps căciulă. Ca | . . - 

  

4. BO0ET | 
Din Muntenia?) NP 

S " ———, , 

Bucură-te minăstire „Da nu vine să "nflorească, _Că.ce puişor ițl vine, Ci vine să veştejească. 

< 
1) Colecţiunea Ispirescu. N Dai „?) Burada, Datine la înmormîntări, . =
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Garofiţă drăgălaşă, 
Aoleu ce mai frumoasă. 
Cînd umblaşi să înfloreşti 
Te pornişi să vestejeşti; . 
A dat vint şi te-a pălit - 

- Şi. moartea te-a amăgit, 
Veniţi fraţi, veniţi surori“ 
Tot cu mănunche de flori, 

„Cu făclil şi lumînări 
Si mă plingeţi cu sudori.- 
Vă uitaţi şi peste groapă, 
“Vedeţi moartea "'ntunecată. 

.  Roagă-te neică de popă 
Clopotul toi să ţi-l tragă 
Să răsune văile 
Să s'adune rudele, 
Că tu astăzi te porneşti 
Si pe toti ne.părăseşti 
Pe o cale 'ndelungată 

- Unde nu-i mamă nici tată, 
„_Gi cintări dumnezeeşti 

Şi cu cete îngerești 
Nu-i nici val şi nici durere, 
Ci iubita miîngiere !



. 

B. LITERATURA SCRISA 
  

1. LITERATURA ESTETICĂ 

  

45. DIN „ALIXÂNDRIACD 

  

” Şi se ridică de acolo Alexandru cu oştile spre ţara Legească şi luă şi alte ţări multe şi ajunseră la o pustie. Acolo aflară nişte oameni cu obraze ca de om şi cu trupurile de şarpe si se: bătură cu Alexandru şi periră de aceia. zece mil. Şi de acolo merseră p8 lângă mare şi ajunseră la un munte de fer, şi era acolo nişte pă: serl cu obraze ca de muiere şi cu piepturl şi cu părul de mutere şi se lăsa pe oaste şi lua, omul de pe cal şi fugea cu el la munte, altora le scotea ochi. Alexandru. zice; să-şi facă toţi snopi de tre- stie, şi să-i aprinză cu foc, şi aşa .făcură, Cind vrură să treacă, el aprinseră snopii, iară paserile se lăsară pe oaste şi focul, şi deteră în foc şi să aprinse aripele, şi căzură jos în foc, şi le tătă, şi le căleă cu cail, şi periră păseri o sută de mil, iară din oastea lui Alexandru periră zece mi! de oameni. De acolo se în: 
toarse Alexanaru la lume şi ajunse la tara Egiptului şi o bătu, şi - 

i puse meşteri sa facă 
corăbil două spre zece de mil, şi să între citea i a 

; : £ | Să zece mil de oameni in: 
tr una, şi se, lucrară în şase luni ȘI puseră . Voevozi pe cinci mii de gameni, într'una pe Antioh Voevodul cu şase mil de oameni şi pe Vi- „Zantie Voevodul cu opt mii de oameni “şi zise Alexandru: să intraţi 
în corăbii, şi să mergeţi pe mare, şi să bateţi cetăţile de pe mare, 
iară apoi unde veţi eşi voi să faceți cetăți pe numele vostru ca să 
ne putem afla la lume, iară lui Ptolomeu şi lui Filon dise : să mergeţi 
pe uscat cu călăraşii ȘI cu toţi Crail ce se află în corâbii, Şi să mer- 
geţi spre țera leşească, Şi -pe toate cetăţile să le bateţi, și să: luaţi 
haraciurile şi oşti, ŞI Să ne adunăm. la Egipt. Iară 'Alexani 

„in corabie cu trei-zeci mil do vameni. Iara Voivozi nu se Ştia care pă 
unde a eşit la lume, pină s'a aflat peste un ân, .şi era scirbit Ale: 
xandru, pentru că nu ştia pe unde a eşit la lume, şi se afară prin 
cetăţi ŞI Prin neguţătorit, ŞI Se aduna iară peste un an, se întâlniră 
înmnnnn2 COIII . 

” 

1) După ediţiunea de la Brașov 1890.
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toţi cu Alexandru, se veseli foarte Alexandru cu toţi voivozii lui, şi 

acolo fătu Alexandru o cetate, şi îi puse numele Întâmpinarea pentru 
că tot acolo sau fost adunat, şi şezu acolo .luni se gatirâ de oaste, 
şi purcese Alexandru cu oştile spre ţsra Asiei şi acolo era o cetate 

mare anume Troada, ce se chiamă grecește Frigia, şi acolo judecă 

12 filosofi. Iară dacă auziră Troadenii, eşiră înaintea lui Alexandru 
toţi cetațeni, şi filosofi, şi se inchinară cu flacări lui Alexandru şi ii 
spuseră de Angelus Craiu cit a fost de viteaz şi cum au perit şi 
acei domni mari, ei au perit pentru o femee ce o chiema Elenuşă, 

că oare-vind pribegise Alexandru Paris. de la Troad şi,merse la Me: 

nelan Craiu şi pe Alexandru Paris îl boeriră. Iară Menelau Craiul se 

duse la-oaste departe şi lasă pe. Alexanuru Paris precum grăise lui 

cu Elenuşa, iară Eienuşa era prea frumoasă, şi se îndrăgise cu Ale- 

xanâru Paris, şi luară comoara lui Menelau Craiul și fugiră amândoi 

la Truada, şi daca veni Menelau sau Medei Craiul nu-şi găsi crâiasă, 

se mânie, şi ridică şeapte crai elineşti cu el şi se strânse oştile, şi 

mersera la Troada, şi o batu 12 aui cu mare meşteşug, că mai tare 

cetate de cit Troada nu era în lume, că era făcută de Nevrod Im- 

păratul, şi acolo periră Frincil cu Angelus Craiul, şi Alexandra Paris, 

şi păcătoasa Elenuşa şi mult popor fară număr, periră pentru o femee, 
Şi areste toate le povestira lui Alexandru şi deteră plocon sabal lui 
Angelus Craiu.şi scoaseră inelul impârătesei de Antrax piatră, şi aşa 

era acea piatră, de va fi omul bolnav şi va căuta întrânsa el se va 

insănătoşea de toate boalele, şi scouseră scris pe Angelus Craiul, iar 

Alexand'u se :nilostivi şi îi lasă cu pace pe moşia lor, şi Frincit cu 

“voia lui Dumnezeu merseră şi purceseră toți în tote pârţile şi um- 

blară pe apă şease luni, şi .exi cu oştile lui spre resărit, şi făcu cetate 

mare, tare şi îi puse numele Alexandra. Vizantie eşi la Tarigrad, şi 

_el facu cetatea pe numele lui Vizantie, Antioh eşi la Antiohia şi făcu 

cetatea pe numele lui Antioh. Selevechie eşi la ţara arâpească pe 

“marea neagră şi făcu cetatea pe numele lui Selechie. Ptolomeu şi 

Filon murseră pe uscat spre ţara leşeuscă, şi spre marea, Krâm Tatar, 

- ca se chiamă Ardealu şi. Moldova şi ţera- rominească, şi luară cetăţi 
_multe, şi prinseră pe Crai vi, şi 1 legară şi'i duseră la Egipt, şi se 
adrnară la Alexaudru. şi se veseliră mult. şi spuseră cite cetăţi a -. 

luat şi” deteră.pe acei domni legaţi şi .spuseră lui Alexandru cum n'a . 

avut să se închină lui. lar Alexandru se milostivi spre oi, -şi le luă 
credinţa şi le dee drumu să se ducă pe la moşiile lor să trimeată 
Naraciu şi oaste pe an cîte zece mil de oameni, la Rim, şi de acolo 
au venit Rominii în Ardeal, în Moldova şi în Ţara rominească, “ 

46. SYNDIPA” 
  

„+ + Pilda filozofului al cincilea !), 
_ „Ascultă . dară, o înpârate. Era un ostaşi pre care-l Iubla 

5 După Istoria SyndipiY filozofului acum a doua oară tipărită în Si- 
- biă 1834. i „o . aa 

7
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înpăratul şi boerii pentru vitejia ce făcea; acesta avea un câne de 
departe ciştigat şi cite îi poruncia atitea făcea, pricepînd ca cînd ar fi voroavă de cuvint; pentru aceasta îl foarte jubia. iară întruna de 
zile mularea ostaşului ai mers la părinții el şi pre copil: l-ai lăsat la tată! săi. Ostaşul şedea în casă şi copilul dormia. Deci înpăratul au trimis pre alt ostaşi să-l chlame, iară el au „poruncit cinelui să păzească casa şi pre copil: După întîmplare venind un. şarpe mare asupra copilului ca să-l bea sîngele, îndată cînele „Sai sculat şi ai făcut războiă asupra garpelui şi muşcîndu-l şi multe făciîndu-i l-ai omorit. Iară într'acel clas ai venit şi ostaşiul de la. înpăratul şi ci. neie văzind pre stăpînul să au eşit de l-ai întimpinat. Deci ostaşul văzind gura cînelui singerată, i-au părut că ai mincat pre copil; pentru aceasta cu miînie ati ucis cinele cu sabia. După acela întrind în casă veade pe copil dormind “nevătămat şi şarpele mort zăcind lingă căpătiiul copilului. Indată aă cunoscut că pre şarpe ai omorit cînele şi cu amar şi cu jale plingea pentru cîne; şi nici cum nu Sau folosit nimic stăpinul său dintr'această căire. .- 

47. EALINAD 

  

j a - Ineheerea. Iu p. i IN 
i O mie şi una de aurori trecură- povestind Halima, Istoriile s6le către Aidin Impâratul; care luînd în bâgare de seamă cu multă mi: rare iscusinţa tinerii de' minte, frumuseţea şi înțelepciunea, cu care era împodobită Halima, şi că nu se îngreuia a le povesti, şi mai cu seamă născocia cite una nouă pe toată. aurora atita vreme îndelungată „Cu & căror povestire bine întocmită şi întemeiată pe moral, îl făcu . ( € „ura ce avea pentru necredinţa, muerilor : către bărbaţii lor, ŞI mal cu seamă -văzind înţelepciunea şi mărinimia „Halimaler, care vru de buna sa voiă să în fi de_nevastă, fără a se teme câtuşi de puţin de moarte, ce era să guste, ca şi cele dinaintea el, hotări în sfirşit de toate a-l dărui viaţa, sa; deci sculindu-se din tronul săti, .0 îmbrăţişă şi îl dise: :0 prea dulcea mea şi” prea iubită Halima, văz că prea frumoasele şi plinele de înțelepciune Istoril ale tale, ce ml'le povesteşti -de atita vreme, mă folosiră prea mult, şi avură destulă putere a mă îmblinzi din cruzimea ce- hotărisem în potriva firei femeeşti ; deci, fiind-că tu ar putu hotărirea cea straşnică şi să nimicezi o pravilă . împărătească făcută cu atita putere nestrămutată şi în scurt cuvînt, “tu o copilă să poţi a umplea de învățături atit: de folositoare şi pline de morală pe. un saonuih ca mine, iată că dai poruncă straşnică, ca toate istoriile tale ie ove de aur, aşezinau-se în visteria mea spre folosul celor înviitoare în care 

E, 

„1 După ediţiunea lu! Gorjan. -: 

vor afla învăţăturile: cele mai bune şi folosi- 

A 
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toare pentru fie-care; şi fiind-că tu te numeai dintii -Haleată, ce în. . 
"“semnâză pusă în primejdie, dacuma, înainte te ve! numi Halima; şi - 

- istoriile tale tot aşa, căci numirea aceasta înseninează întimplările sau - 
necazurile fie-căruia, adică a tot omul; şi lată acuma te vestesc'cu 

- mare bucurie. de soţie a mea pentru toată'viaţa, şi de împărăteasă; şi 
d'acuma înainte voesc și poruncesc ca.tot ținutul meu să te respec- 
teze întocmai că pe una însuflată de duhul inţelepciunel ce) de sus;: 

„ fiind-că al făcut prin înţelepciunea ta o faptă din cele mal strălucite 
din lume cu miîntuirea atitor copile-nevinovate, care fără nici o gre: 
sală, eraii-să se facă pe toată dimineaţa cite una una pradă miniei -. - 
„mele celei crunte şi jertfă nesocotinţil unui monarh; mal biruit Ha. - 
lima, și d'acum înainte eti-să te respectez pe tine, iară nu tu pe mine! 

“La aceste cuvinte ale lui Aidin, Halima căzu la picioarele sale, şi să- 
rutindu-le cu multă frăgezime, îşi arată bucuria cea nespusă pentru - 

"biruinţa sa împotriva omorului. atitor fecioare nevinovate şi în potriva 
_legilor împărăteşti ce se aşezaseră cu atita străşnicie, pe care toată 
împărăția de 'var fi sculat cu. împotrivire nu le-ar fi putut strica, 
căci era întemeiate prin jurămînturi grozave; pentru toate acestea, 
şi mai cu seamă fiind-că se vesti de împărăteasă, se bucură foarte mult, 

“căci fu aupă' gindul şi hotărîrea el cea d'intiiu, precum se făgăduise 
câtre “Tatăl săi, -- . E - E Ra 

__. Impăratul Aidin ridicînd: pe Halima de la picioarele sale, tri- 
mise de chemară pe Vizirul, Tatăl Halimalei, şi îl vesti această vestire 
de bucurie, pe care auzind-o căzu şi el la pi'ioarele Impăratulul şi îl 
da mii de urări şi multumiri pentru mîntuirea fetei sale din aşa pri-. 
mejdie grozavă şi pentru înălţarea e pe tronul împărăției, pe urmă 

- sculîndu-se de la picioarele Impăratului, luă poruncă a vesti această 
* hotărire la înaltul. divan, şi d'aci în tot ținutul; şi se făcu nunta 
“= împărătească cu serbări de bucurie şase luni .în toată împărăția. 

Bucuria norodului Indian era prea cu totul nespusă pentru în- 
- țelepciunea Halimalei, cu care zădărnici crunta legislaţie a lui Aidin, - 

de nu S'ar-fi gasit Halima, sau ma! bine a zice înțelepciunea, ar fi 
-. rămas şi -pină în ziua de astăzi nestrămutată, jertfind. morţii, saă 

"- mal bine a zice capriţiilor unui Monarh prost cite .o fecioară nevino-: 
vată pe t6tă auiora; sfintă. eşti înțelepciuneo!. mare! vecinică şi în . 

„veci nebiruită! A aa Ba 2: | 
- - Serbarea aceşti! mîntuiri se mai ține şi pină în. ziua de as: 

tăzi prin India; subt numire, de Cizcortuma, adică mintuirea. fetelor, 
“cu mare: cinste şi cu ţeremonil. religioase, făcînd pomeniii de “laude 
„şi de încoronări înțelepte! Halima. - 

Cu drept cuvint se laudă Halima pentru fapta “ei, însă” fapta : 

lui Mircea vodă pe Ja anul 1393, care prin armele sale cele coman- 

“date cu multă înţelepciune şi vitejie în protiva lui Sultan" Baiazit, . 

este cu mil de ori-mal mare, mai'slăvită şi mal vrednică de pomenit 

în tot minutul, căci a nimicit legislaţia numitului Sultan, prin care 
:îndatora ţara noastră ca, pe tot anulpe vremea viitoare să dea Porții” 

“- cîte 800 copil şi zece mil galbeni; prin cererea 'lui Aidin nu se stirpea 
“neamul omenesc, iară prin a lui Baiazit sar fi prefăcut. țara noastră . 
„de mult în -provincie sai paşalic plin numai de. turci, şi toţi românii 

- în Osman! şi lbraimi.. Mare eşti Mirceo, slăvit în toţ vecii! şi:nu sin- | 
> 

. tem vrednici. a te. pomeni după cuviinţă. 

  

DT
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48 ARCHIR ŞI ANADAM!) . 
„(Archir la Eghipet). 

  

| După ce s'au făcut acestea. toate, după porunca împăratului 
şi-l înfăţişară, Archir i. se rugă. zicind::— Mă rog împârăţiei, tale! 
să binevoeşti a mă lăsa: vre-o două săptămâni ca să mă mal desme- 
țesc, şi să-mi adun toate simţirile la loc, şi atuncl, socotesc că voii 
putea sluji la trebuinţele şi păsul măriei tale. Această cerere a sa 

„ fina primită de împărat şi slobozindu-l, după vre-o cincI-spre-zece zile 
îl aduce iarăşi şi puindu'l să şează lângă dânsul, începu să'sI spus 
tot păsul care-i avea: la care Archir zise: — Fil odihnit împărate, 
şi să n'al nici o grije, că acestea .în curindă vreme ţi-le vol săvirşi 
eu; decât poruncește să aducă 'dol vulturi: şi doi şotini de-al împări: 
ției tale, ca să-i învăţ la meşteşugul architecturei. Acestea aducin: 
du-i-se îndată, îl luă Archir şi în curindă vreme îl. învăţă ceia ce 
trebuia.să facă cu dinşii, şi luînd voie se use la împăratul Faraon. 

, N Tar împăratul Faraon dacă îl văzu, îl zise: — Dar pe un gin: 
„„gav ca tine mi-a trimis să-mi isprăvească treaba? — Archir îi răs. 
punse: — Impărate!- ce! ce se trimit să săvirşească lucruri împără- 
teşti, nu se numesc gângavi, ci oameni mari. Atunci împăratul Fa: 
raon începu să-l poruricească ca să-l facă oare-care lucruri cei se 
părea peste putinţă, şi îi zise: — De vreme ce eşti un'trimis vrednic 
ca să-mi isprăveşti treburi, îţi poruncesc dâr ca să-mi faci o funie 
de nisip, cu care să-mi leg mînjii. Archir răspunzind, zice: — Prea 
bine, şi cerîndu'i un sfredel luă şi găuri peretele casei îndreptul soa 
relui, de unde îndată răzbind razele înăuntru, începu a seroti nisipul 
ca o funie, şi zise Archir: — Iatăcţă funia împărate, vino ae o stringe, 
şi îți leagă miînjii; şi poruncește şi alte lucruri să-ți fac. Impâratul 
zise iarăşi: — Dar ai putea să cari apă cu ciurul sâ-i adăpi? Archir 
răspunse: — Dacă am fi în părţile miezului nopţei “Şi dacă ar ninga 
zăpadă şi.aici ca acolo, nu numai cu ciurul, ci ţi-aşi putea aduce şi cu carul; Atunci Faraon zise: — Iţi poruncese simi faci o cetate în aer, care să stea atirnată, fără să se-atingă de pămint, E gârchir atunci aduse îndată şi înhâmă dol vulturi, atîrnă dou sfori lungi ca nişte hățui, legă cu meşteşug între dinşit o ladă uşoară, băgă un copil mic într'insa cu .doi şoimi “pe care i învățase 
ce să facă cind va ajunge sus în aer, dind copilului într'o mină mistrie, şi într'alta frigare cu carne, ca să o-ţie ridicată i Sus în 
poderea vulturilor, şi Archir-ținînd de hături “şi Slobozind. vulturii în ată se ridicară după frigarea cu carne; iar copilul începu să strige: aţi-ne cărămidă, daţi-ne var, că. sed meşterii fără lucru. Archir ase menea zicea către împăratul 'care sta de faţă cu toţi booril: Tatăl meşterii Ampărate, trimite-le cărămidă şi var, ca să îi stea din lu: 

- îimpăratu întrebă: — i - : 
| in pbanan, înii este numele. (A sarate o zise ci ea si a oastă, 

| că se dusese veste că pe 'Archir l-a tăiat). Impăratul îi zise să 
îil-ertat Banane, şi: porunei ca- să se doa meșterii îs. Copilul atunci 

  

5) După redacțiunea lui Anton Pann. .
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- incepu să plece frigarea în jos pină s'a iăsat vulturii la -pămint, și 
ieşind din ladă se duse la Archir. - - 

După aceasta împăratul Faraon începu să întrebe pe Archir, 
zicînd: — Cu cine mă potrivesc ei întru slava împărăției mele? — 

“ Cu soarele. Il întrebă iaraşi: — Dar boerii met? Râspunse el: —Cu 
razele soarelui. — Bine, îi zise împăratul, dar ce copac este acela care 
„are douăsprezece ramuri, fie-care ramură avind cite patru cuiburi 
şi în cuiburi cite şapte ouă, pe o parte albe şi .pe o parte negre?. 
Archir răspunse: — Copacul este anul, cele douăsprezece ramuri sint 
lunile lui, iar. ouăle pe o parte albe sunt zilele săptăminii, şi pe o 
parte negre sînt nopţile. Impăratul îl întrebă iarăşi: — În care lună 
omul bea şi mănîncă mai puţin? Archir răspunse: — In luna iul 

Februarie, că este mal mică decât toate. Impăratul zise: — Să te. 
mai întreb una: Ce este aceia, -dintrun însuflețit ese un neinsuflețit 
şi dintr'un neînsufieţit ese un însufleţit?. Archir răspunse: — Este 
oul, că cînd îl ouă găina este neinsufleţit şi cînd il clocește ese un 

- însufleţit, : , a 
f Farann văzind că-i dezleagă toate întrebările bine, zise: — Să 

îl binecuvîntat Archire, că n'ai fost perit. Şi după ce il întrebă şi 
alte multe, şi el răspunse asemenea, îl trimise la domnul s8ă cu. 
cinste şi cu daruri umplindu-i. E . II 

49. AVESTITA, ARIPA SATANEL 

Eu robul lui Dumnezei Sfintul Sisoe, pogorindu-mă din mun- 
tele Sionului adică, din măgura Eleonului vâzuiu pe Arhanghelul Mi- 

hail Voevod îngeresc, întimpinînd pe Avestiţa, aripa Satanei, şi era 

părul capului ei lung pină la călciie, şi ochii erau ca focul şi din 

gură îi eşia foc, şi cu tot trupul ei, şi mergea foarte strălucit şi cu 

tot trupul schimonosit, şi o întilni Arhanghelul Mihail şi o întrebă: 

de unde vii tu, satano duh necurat, şi unde te duci, şi cum ţi esto 

- numele? iar ea zise: „eu sunt duh necurat, aripa satanei“. Atunci Ar- 

hanghelul o luâ de păr şi o bătu cumplit, Iar ea striga cu glas mare 

şi zicea ca să mai înceteze îngerul de bătăi, că i le va spune toate, 

pe rînd,.şi încetînd îngerul de bătae, ea începu ai le spune: auzit-am 

de o fecidră Maria fata lui [6chim şi a Ani pe careo-au vestit'o Ar- 

hanghelul Mihail prin toate cetăţile vrind Maria să nască pe Isus 

Nazariteanu şi eu merg cu ale mele diavoleşti meşteşuguri, ca să o 

smintese pre dinsa. Iar Arhanghelul au zis pînă în ziua de astăzi 

aceste meşteşuguri ale tale sa mi le spui, şi o luă de părul capului . 

şi începu a o bate foarte rău şi o junghie, iar ea zicea îngerului la- 

să-mă'că ţi le voiti spune toate pe rind.'Eu mă fac muscă, eu mă fac 

- paianjene, eu mă fac ogar, şi toate nălucirile văzute: şi nevăzute, şi 

merg” de smintesc femeile şi iau copii, şi smintese fetele lor prin 

“somn greu dormind, şi am 19 nume ale mele: Avestiţa, : Novadar - 

Salomnia, Zurina, Nicara, Huia, Scarbol, Miha, Puha, Cripa, Zlia, Ne



n 2100 — 
„„ vața, Pesia,. Olipina, Igra, Iosfor, Luţifer,- Avie, Berzebuti. Dar unds "se vor găsi numirile mele scrise, eu acolo nu mă voiti apropia de 7 - mile de loc de acea casă, nici de nimeni ciţi vor. fi întru acea casă pină va fi cerul Şi pămintul în veci. Amin, a : 

  

450. ASTROLOGHIE 1) -. 

  

  
  

        

  

A e Soarele. 

Planeta a, patra care stăpâneşte aceşti ani este Soarele*). 
o u mare noroc stăpineşte pre cei puternici şi pre regi şi pre 
toate domniile, şi din paseri pre vulturi şi pre şoimi ŞI asupra: hia- 
relor, pre Leii, pre leopară şi pre tigru. Păce rînduială la ochi, Ja inimă, 
la: creeri, la vine, la partea trupului despre dreapta, dragoste la oameni 
de o potrivă, face pe Oameni mari cu înalte priceperi, gingaşi şi cin- 
stiți, rinduială mare, îndreptători, veseli, vrednici de cinste, minioși, 
norocoşi, răutatea, urăsc adunarea lor cu- oameni mari, Anul uscat, 
T
m
 

n. NR ” . 
o 

ă 
„ 1) Cele șapte planete sînt: Soarele(?); Sa Marte, Joe, .Vint 

Mercur, ee RP plane 0) Saturn, Marte, Joe, Vinerea, | 2) AniY sînt notaţi anume- în text, nu-l mal reproducem, o N 
„Pe no! nu ne interesează; de aceia! 

, 
, 

*  
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_ PE RR . su. 

de măsură roditor. Gingânit, puţine muşiţe.. Stricare de pomi. Peşte 
de măsură, raci mulţi, tună des, prune multe. Pere şi mere. de, mă- sură, bucatele de teamnă prea: bune, mazărea şi orzul să se semene la loc cu reveneală, fin mult, orz, vin iar mult. CE 

i Primăvara nădejde de moină. Aprilie mestecat, la Maii frig însă întiii nu prea, dar roâitor, la sfirşit puţină nădejde de zăpadă. 
Vara întiit nu prea bine, apoi se 'schimbă cu ploae, ziua cald, noaptea 
rece. Iulie nu prea cald. Toamnă luminată, bună, nădejde “de zăpudă.. . Frig cu soare. Iatna uscată şi friguroasă. Intiiui frig, la mijloc cald, pe urmă, răcoare, . E 

Arătarea planetel a 4-a: „Soarele“. 

Ianuarie. 1 ceaţă, 2 senin, şi vint moale, 3—4 vint de la apus; »4—5 ger,:7 nor, 8—9 frig, 10-pină la 15 moină,. 16 zăpadă, frig şi - vînt, 18—19 mestecat, 20 zăpadă cu fartană, 21 pină la 31 ger tare, „apoi de mijloc. . . . 
Februarie. 1 pină Ja 11 ger, 12 pînă la-15 de imijloc, 16 -pină „la 25 bine şi vreme.moale, 26 nor, 22 zăpadă şi vint, 29—29 frig. -. 

„dartie, 1- pînă la 5 senin şi bine, noaptea fiig, 5 pină la 12 "bine şi nor, 13 zănadă, 14, 15, 16 frig, 17, 18, 19'zăpadă, 20 pînă la 
-23 bine, 24 vint, 25-96 plâe, 27-98 vint cu zăpadă, 29, 30, al bine, 

- Aprilie. 1 ploae, 2 pină la 9bine şi ploae,.10 pină la 20 bne 
“şi noaptea frig. 21—v2 nor. cu soare, 27 pînă la 28 senin şi răceală, 
29—380 ploas?). 

„51: GROMOYNIO 
  

Zodia Leuluj. Dă | 

De va tuna în numărul' Leului în oa- 
„ment mari va fi moarte şi grinelor. strică: 
„.. ciune, iar într'altă hrană va fi roadă. Şi în 

- laturea, despre apus va fi durere în oameni, . 

şi mal virtos zgaibe, pecingeni şi ie, şi în 
oamenii cei mal marl foarte răi va fi. Iarna! 
va fi. mare și ploioasă şi cel înţelepţi vor 

"avea pagubă. : a | 
Iarna de va tuna său va fulgera spre 

amiază zi, atunci ploi vor fi multe, şi va fi 
, " . foame, văile şi piraile se vor. umple de apă, 

ȘI marea se va turbura, şi în boieri va fi beteşug, celor ce vor merge 

  

  
Ja Roma pe apă, pămîntul îşi va da roade. Întru acele lature unde. 
"Ya tuna,-va fi pine multă, unt de vacă, şi alte fructe vor fi multe. 

  

1) “Tot astfel urmează pentru celelalte luni.



— 102 —. 

Tar de va fi cutremur atunci raulţi împărați se vor turbura, 
"şi boeri vor peri la răsboiii şi cei săraci "se vor îmbogăţi şi se vor 
învăţa, şi se va arăta un Împărat despre. răsărit, şi va i frica mare 
despre apus. Şi roada.va fi peste tot pamintul. Iarna va fi grea şi se 
va scula oare-cine foarte. puternic. E E 

” Jar de va tuna saă.va fulgera noaptea, atunci va fi pîne multa, 
şi roade în toate, şi vinturi mari, isvoare şi toate văile vor seca, 

„152. PTREPETNIC 

Ochiul drept.de se va clăti, ce vel gindi pe voe-ţi va fi. 
| -- Ochiul sting şi sprinceana stingă de se vor clăti odată amin: 
-două, o mânie iute despre o parte îţi va veni şi apol iar se va potoli, 

» Coada ochiului sting de se va; clăti, o voe rea sai o gilceavi 
vei avea... PR DE LL ! . 

Geana stingă de se va clăti,- ceartă Şi gilceavă vel avea. 
Coada ochiului drept de se va clâti, dobindă vel avea. 

„Părul genil deasupra :la ochiul drept de: se va clâti, veselie vel avea. , ' i 
“Părul genii deasupra la ochiul sting de se va clăti, un prieten 

neştiut îţi va veni. ” 
Părul genii la ochiul stîng dedesubt de se va clâti, vel area - 

cinste de la un puternic. . 
| Grumazul de amindouă părţile de se va clăti, dobindă vel avea de un lucru, : : . 

„_ Umărul drept de'se va'clăti, sănătate spune şi spre un lucru bun îndeamnă, - - *-Umărul sting de se va clâti, mare întristare vel avea del un prieten ştiut al tău, 
. Cotul drept de se va clăti, cu un vrăjmaş te vel lovi şil vel birui. - n | - : ! | Cotul stîn 

- „Peste alţii. | “Lumina ochiului drept de se va clăti, : Imprejurul ochiului stîng de se va c] „ bumina ochiului 'stîng de se va clăti, ":.. Nasul peste tot dese va clâti, 

saţii de piine vestește, 
ăti,. veselie îţi vestește, 
cuvinte rele vel auzi. 

boerie vesteşte. 

ÎN OI 

. ” i x 

g de se. va clăti;: judecător ver A sai mal mare ;



55. ZODII”) 

   
    

     

  

  

ri aie i > 

in |cuaPEHA FE Ra] L 
CTOMERS SEPTEMB AUGUST; 

  

  

Ba 

“1; Vărsătorul de apă, de la 8 Ianuarie pină la 7 Februarie. 

9, Pescit, de la 8 Februarie pînă la 9 Martie. * 

3. Berbecele, de 'la 9 Martie pină la 9 Aprilie, etc. 

  

"1) Aci să se caute mail întîi timpul, adecă zilele “şi lunile, după cum - 

se arată, ca să se afle în ce zodie e născut cine-va şi apol să se citească la 

rindul săii zodia (adecă : soarta) sub titlu ce va fi. D.e. Un om, născuti în tim- 

pul de la 13 Septembre şi pînă la 13 Octombre, are zodia cumpenel, aşa dar 

"să se citească Cumpăna. - E E (Aota textului).



- “cumpăna, - i 
... Li 2 . - - . po „(Zodia 15 şi'a-16) 

Zodia Cumpenel este parte bărbătească, care stăpineşte Spre ile răsăritului, .. | a Ă N părțile Cine se naşte sub acest semn al Cumpenel (adică în timpul de la 13 Septembre pînă la 18 Octombre), :va fi de treabă, frumos, curat, iubitor de dreptate, grăitor de adevăr, dacă obiceiurile cele "rele nu-i va schimba firea, milostiv, cu bună cuviinţă, iubitor de mu: . „eră, cu bun obiceii, vesel şi iubitor de music, 
cu ochii frumoşi, statura de mijloc, cărnos la 

- nas, minunat Ia obraz, cuvios la toţi oamenii, 
ce-l văd, cînd tăcut, cind prea vorbitor, cu - inima deschisă, deschis la minte, fără de „nici o sminteală, viaţa lui plină de tot da: rul, să. se roage. lu! Dumnezei, să nu fs prea mult iubit: după cum .- îl arată natura, - Singeros, iute la minie, şi îndată se întoarce ” şi il pare răi de vorbele sale rostite de iu: . a ţeală, şi. minia îi duce la mare pagubă, pre: puitor, iubitor, vesel, sodotitor, iubitor de învăţătură, va trăi ciustit "Si în desfătăciuni, va fi adese şi mindru şi. in spate va avea un semn „Sau la mînă sai la față. Va fi mult iubitor de înţelepciune Şi va 

rea îndrăsni a-l face răi pe 

  

  

        

  

  

- preferit înaintea altora, omenil nu vor p „faţă, dar in spate Ya avea mulţi. duşmani. - 

  

54. CARTE DE VISE 

  

Cintare pe guitară,. este întristare, mîhnire mare. Caprele, înseamnă întristăciune pină la suflet, Câprioară (ciută ,„ este bucurie... Cap, tăiere, este moartea unei rudeni. N „= —. turidere, este nerepaos. . - a „Cărbune, infocind, însemnează bani. : — stins, este cas de moarte, „e . Carne, cumpărare, este ciştig, folos, dobindă în joc, jucare, 
-— de pasăre, este dobiînaă, folos, -. Carte de Joc, cu jucare, înseamnă neplăcere, nspoftă, DL & 0 scrie, arată hoţie.. : fi — cetind, este cîntare, ceva, arată şi trisătciune, ticăloşie, 
"Casa, sfatului, este oate, este boală. - - fat nerepaos pentru gf ; Casă visînd, arată căsăute P în Sind, deosebit » Qaş, brinză, arată nenorocire. 

..



Bi, . 

Caş, facere, este boală. 
Ă Cataramă,. înseamnă supărare.. 
„Catifea, este umilinţă, umilire. 
„Rac, vedere, este plăcere mare. - 

— prindere, este vorbire de răii. 
— mincare, este bucurie, 

Raclă (pentru mulţi) înseamna cas. de moarte.. , 
Rie (boală) înseamnă nefericire. : - 

- Rai, vedere, este veste, noutate bună" şi voioasă. 
- Rindunică, înseamnă întristare.. 

. Ridicare din pat este boală. 
„„s:*,— de pe pămint este grijă, : . 

“— de pe scaun, este veste saă ştire veselă, voioşie, :. 
Riga (craiu), însemnează mărire, domnie, onoare. sai 

" Regină (crâiasă), înseamnă prietenie plină A de” speranţe. 
Război, bătâlie, este veste bună. 

„ Riă, înseamnă Supărare. . 

55. PILDE FILOSOFEŞTI. 
4 

  

e Miiage dnascodșeuna tâpe cas mingii întar! însa 

Gapz Î. aiacae ngk aSmnnărSaSn AS un 160 IIROAIE 
Kwveran alint Kapayik Ioetsat, ns KTEATSĂAA mnurrSproasii EU ă 

Aaa EypiS hvpn. Piaăperi Enfinw: Pur: 4 cătira 

ennckonie „d Put” aa ăn$ ae aa Xe. pair (1783). Gas m 

nzpu ae IlSna Rocrati int Augiii IlSnveatiu Te: Pan. 

ainaăuSan, 

Dra AS.  AdtueatS făcre aa Gan czeăipuurigil wk 

“mail Mâpe uri te lcateprk ale arati aâpe rpemuăare.— Pprita 

AS A auesis eSpzupbie FHM ĂtA. —Gs Ah "TEAt AE Pau, 

3t5 wii ASnm Aauueats uS Mb TEAM AE ĂATSAR: dzpa > 

Mal. A€ uEaa ue us cm "Tlane „se A aunieaâs. — ar czildpe ! 

dop AC CAUT" a NS fâcTe ARATE dpiita ASI A tnt 

3iş.—B pempunzrârinl făcre „Puueaenunsurk wk „atat avape urit



„3— 106 — 

nmbrătimTrâr'k fâcre HeBSuia uk mati Aâpe. 

me ca îpdue ape A mnesiS WmSaprh nsăsreae uhac phar— 
„Înmuzurouk ue ct Ah ApÂtSASii âaSue niepsăpe, fapra nur 
muri ue ch am AS AatneatS. tăcere MĂpE ARĂ. — 

  „nului 

ISataii Sad ch newrSâch (uSan, Fm făcre. asa, 
făph NENT9S ka ch aut AdneaiS umaSra uunere wi 
mSaurbauira u$ că anu AcerSan „patiiire BSiporâuit.— 

o IIS, HE. UnHCTII npe A aesis iSpăua npe nSateae aSii ui 
căra: nenTpS Ra ch nS pnmăii iii '$ WE EAb HE UniteTIiTa, 

Cine îşi lasă creştinătatea sa pentru deşertăciunile lumii na „buneaşte să înşală. Nu poate să cunoa(s)că cineva pre sineşi bine d “nu va cunoaşte. întiiă pre ziditoriuli său. Cine supune mintea sa pof- teloră celor reale pieare.— De arii socoti omulă sfi(r)şitul lu! şi trea- cerea aceştii vleţi cu adevăratti :arit vedea cum îl cutremură faptele lui cu multa lor înşelăciune. — Nici un lucru nu ascunde mal bine " aceala ce eşti de ci(t) tăcerea. — Omulă cu cit are minte ma! puțin: | tică cu atita are mal multă trufie.— Pofta, răsplătiril iaste o înplede. care mare carea nu lasă să trălască cineva norocitii şi cu linişte, — _Nu aste alt lucru ca să poată lua mal în pripă ertăciune deciti | pocăinţa:— Să Ia! pilaă de ia strămoşii tăi şi te nevoiaşte să faci fapte bune.—Nu fil. lenevos spre 'alţii pentru ca să. nu să facă şi ceialalți » leaneşi spre tine. i | 

  

5 56. 1S0P | 
„Pilda eu găina şi rindureaua 1) 

  

o găină clociia nişte oa0 de sarpe cu toată osirdila. Iară 0 rin: | durea cani un copaci o văzu şi-l zisă: Oh! nebună ce eşti tu, pentru şti aceaşte. oa0, care deaca. le 'v iu i 
Vor ase Ş 30, ca, a e vel create, întiiu pre tine te 

Invăţătură : Cum că pre omul cel de feliă răi si de neam ri: clean nu-l vei înblinzi nici decum; mă it bine” ar înca că nu poţi avea pace. „as 7 mâsar cit ine ai face, cu ate 

1)* Gaster, Crestomatie, vol, II, 

3
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1. CODICELE VORONEȚEAN 3) ; 

Gn% Pee i ASIARoRY 

rpeartregr Rai. NTpSazops | 
Încoyumiănonsâu'ker Echpie 

„ uedopauteziiTS ai. MI Acâtwenpa - 

„ S'kueur katoypeceatzpatiit. unui | 
veAspauedoy KpesSTS. MI, ss 

userpSieyc. “ekpie.ARZUZToÂpE 
Tpeatlmrege. “RAU AETEATE . 

| nănacrnacuroroyiunoi. 4 
Rap'keâmSpeaagiiSunuagibe 
AL-NTpSâca.fpeatz BaategnaspS. 

| mutețuSSiStanrSurov atat ! 
venuiuovaSpS.- cod aTenpe | 

:) După ediţiunea lut [. G. Sbiera.



. , oVremaretben aţin. WHĂ 

a 112 — 

“ATA. ezuoâcstrirmmegin - 
akuae;raTeginArpenTa re 
STEEL AEGOTALALATBEENIOVAE 

pariat atmurenii sac rbe'kpen. 
“Memaricelu i Barb aec. ţa 
ngenSuro.pustitu ne Bonuri 

pamivrecnoy, IpeaopSas. APS. 

sta. NR. MPbaaae. mpuir$, 

* aoeye. ui. “REAL BA ES EG Ape. 
At BSBoy. "APBSEB ape. wunen$ 

=Mpecersi A atec: piivureginenpe 
Ab-pigesut.: “LH ceneBotăcernâ.puTo 
4 Mereu utRrpraa,l pent pS:   
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pu gzaueranptus aan. ! 

capen'bkareaepSiunâuua 

ci;pramatperpeatk'rep" ke: 

BB0e tecarpeavbregedas 
, 

 îfeas: - Sa - - 

jeăihânsasaro became re 

- IâeSâney, a nseStinâanoyi îi 

i îexeuee. aS. âncabaenpaskue 

n Batoy peatas ÎcARCEBOY RSpece. 

- Li TeÂTTBBoY Roy pi ceanerm 

dpăuiiarieu. KRHAS. ATpStuzna 

CTH. MiToToy Rune E pet- 

arii A SKaien WTAROȚÂBEACTpE ! 

A KpEAT.NIL i sate ese Aperăprh



14 — 

o EEAaprknovpSaeciphunToy 

ceafisceduuci doru 

„Ă'Torov.ATpeni. neue.prpSovypaari 

| cn, TăprcetieijIi-ApE A eo 

"2 ANNeNTOVIĂETEAEMANA piete 

uapaeaagiseSulaaue ATS 

ToypepS. npeerSuninenono 

CASĂ ASI AaceBaasiicetta d 

PBROPE DEATH RHEAHERETh - 

Mpa Scerbuueaauecermii ke 

pede Bavb.fprbeeot n ecii “Mapien 

AE RAHTOY AED AATB LH EBITSY 

pata See. centovunaetd asasin . 
âueaSunrhnpeeat Ripieuega scana. d 

N 

Zboru == Sobor, . - 
Prepunoîns = om prepus, pus : sus, dec: „mal mare. 
A uteşi—a mîngila, 
Obidit = nedreptăţit, 
A lingezi =a boli. - 
A neponoslui == =a nu înfrunta. 
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2 PSALTIREA SCHEIANĂ %) 
iz „PSALMUL IL. 

  

i. „Degiiue BAPCATE ue NS 
" avkpue aa châTSan | 

HERSGA Ap - LUN mt 

_npe Kaak nătăTuv 
- uunadpS uS-eră. lu . 

44 aa niepsăTepitaSph “nov “hac. | 

2. e op akua(2) adinSăou Bau ăcE SSwa um HWATA 
uit XIgA Ka. AeauiS păczA nr AÂHTĂ eurSa. anee,.. (3) 

„e PASA :chS Ab -NBp ala ca. 

ant âpSusa aovii uS âae ui TOATĂ EBTA cea; avie Asen tun 

„wo duia nekSpaunaSgr” HD duia ue 

RA IoABEpA! UE 4 ABTSpă raurroța ACEA îpăa 

p „ NXABUTOVASU. 

sept: du” us 595 pie. nerSpauu dd. SAU, HeuE 

NĂRATOLUII A că; drSA Mepânutaeph 

N [ mine A Rdm'E AEpEnu/taegr. uiti Kâ'k HekSpăuttaSpn 
niepe ăi 

    

1) După edijiunea d-lui 1. Bianu, e „ 

2): Pentru: atya - Ea | , 

?) Lipseşte litera finală: apei”
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E i “PSALMUL ir: 

Gaceeae- Ane KB ebs$ 

-npinoaoBtiiva. Rh. „atikuute _ 

paprhce Ape kpeae. chin | i 

WaAtepnacpn. AtuiepTs | 
rpii „Uipeul. KBTpR couSa cas. 

oVcre PAMEocIrToape “A | 
ps: ApEAb NTpS ME 
arh rog pes. Jovpesrkipe causa 
pe PAMBOCIIToape. Ma. E 

sa Mape. PomuTeape, su: 
- cEp AHABA HOacTph airputat. 

oVe'Pieae HoacTpe ABULTE HoN emur$ 
.Wîpe Hoaw Acânis ACTE. 

Aepen'rs,, kunSa: aie. 7 
"40th “ui eSenipapri awk 

cepuaopa ARMS „Meseș - | 
|  Ăeatnioyă nSuroate.Ni cnrncenie- E 

tu H$ eSnSto aie Mttes. | 
-KSREWTEAE FeamSaoyii: KSnenre Spate - 
apuunr$ apă LIN nenuTurr MhAiă 
"T8 KvparSae UIAn'Țe topu. 
rs oaze Xeniei Da 

"TOATE pocT$ 
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mecă tun pur BkRS 
„pungeyiop$ neSpauutin, 

AMEAM ASNE ppaarSa 0 2 

mrm$aiSauirant din waatepiaop. 

A 'spăsi==a curăţi, - 
Preapodobnic — asemănător, 
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„3..DIN LEVITIC, 

ch EU YI. NGARNAoY -A 'ToKhăvkacae a ae 
a Bet du cokoriaoy. un uinnAS. non. 
„nrkacae at Bac, ARSI, Roaw nacae A. Bphate 
AFeTointnunt. i NAAnTSa -Ea “Ad Xâcită “ca. 

um Arkaimeae Bop : bu poanTowpe. tt "aan 
„uioţat Bă aSrue. eropeSpa. uri eropeSpa - 

„EEAIBHĂTOVpA. IN BEN At'E nătin aa cute 
IM BEA AMKOVII KOY "Pbpue “N Wâpă Eoerpă. 
AdBOIO, EOV Nâue „A Mapa BocTpn; opace unu 
untarl MOV Ba. CNĂARHTA pe” Bou. POHHESIO 4 
dapn EMEHHMAE prlae crbanariuue ae A nn 
anus BOCTpOY. HHUN ACTE HO BA "Top buc 
NpE A wâpa Hocrpn. TONHEELN, pe Bph 
UAL HA EciţiTpui. tu Mann BecTp 
Bop RA AE dpatt. Wu 6 „ME NTpE: Bou Bop 
CORA ge 4 cor un w COTA npe ue Ain. 
Kh Epikatauun ROIIpH Bop Nuka - „Natur | 

-BOCTpR. KA_£9V BOI9 „KROyTA ne nou. Wu 
„BOI Kp' Eupe, [pe BOM. Lili Boo Moga npe 

e 
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1) După Lambrior, Carte de: citire. 
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“Bou. ui. AerbToypa awk „RS Bou Ww BIO ui 

uk. ME.PIRABELAI E „A BEKO. uni auka'k 

 NEATpoV va HOW. AE BEI ARCA MHANCH, 

„N ase MED Bă "i -prpe Ben A ao 

unt esdaerSa MHESY HS Ea oYpn ge Bou. e | 

Bo: Naa. -NITgE gen. ui £$ Bote Yu. AoVateztogă 

„BOETgOY. goi „NB Bam XE HBBOAOVA Me 

Torei acord, învoială, ; 
Hasnă = produs, rod, comoară, 
Lemn = plantă, 

* Mlătiș = treerat,



5 4. EVANGELIARUL „Lui RADU) - 

“ Ceragmenie). - o 

_Oraţiunea dominicală : „vara ioerps ue: “en. A UEpIOpE. citi kerace HOVAMEAE: "Toy. eh Bic. “AB phuia TA. „ch djie-Boa ră ROVATR «A WEP ata unii pe rRAMBHTE, 
nmiintrl HoacTpr cutter A BHE noa ACTB3H. “U tapTa „HOÂW-. PpEuăatae „Hodepe, KSatn ETA uit “Hof peri uta? - nomţipr.: ui HO. - He ASE -A IBNACTE, us He uâ= „BBERije pipe noii SE XuTârkirovă, tr a TA. Acre „Nropăuie ut nSTebprl A “casta A Bia adina 

nene CB AMI” Arhcape mot astern ap “rpăuâneae ab ANCăRa. UN BOA raman BOcTpot- EA WEB. € ch noă Aeape Toy. Wa MERHAO Tpemăneae awb.. Heuie - TĂTaan: uSeTps ALEA depui: ARCARA ROÂW - fpruidacae ESacpe. E, e BB nise ns ri ka aconepiuuur ME ce e Nrpiierbsă .. . 

  

DR : SR i, Evanghelie IN Aaaa as 
“20. “010. aueaa” PEAK sosi aut da. “-ovpueirunta ASH, "pu: peperăun. avkcepin, aa „IBOACTpR ACTE SMIBpaulA A ASateses 21, iepekduu, dar, ABUSIN AkaS: Ra CRTO: „ pă=cezBWp. - pepunău MEA WE. NABNTA ARAS Rr: “Patawp, - 22, depecauu, bizeuui EBHAR: Bg op Bo. Vaatetint, un o. KRA: BR EWpi Atcnmpu, „LUN (Bwg MoyTa.. Lin Up NopeAH „HOVALEAE- BoeTp, KE i 93 „EpenT: dea ae 

ÎN a . pc € N! s- i 7 
. 1) Cele două: fragmente sînt din cele publicate” de- B. 9, “Hasdeu în Co: lumna lut Traian ; ; evanghelia este din Crestotmatia de „Gaster, v vol, L Ă 
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iurern> 23, Bo Sparr Bet Nr! * dur 3u tun gen 2BOVAERĂ:. 
„ATRAS. AITA RoacTpn E “A WEpIope. AO du ka "AMY 
% Bu np(o)potnatop. nrbpitnunint. „Ap. 24. “(suce.. AAA 

- KTpR ue ue Akpeeph  E'TpR! AR BAe :) Ban pe. 
„ EEToVHAwp- a AS KT ADBARHBH=BEI, “BAN E. BON ph3he 

TOGIAWp. aat$. Eh coverina= BEI UI Nate: netu. 26, Bau . 
-AE KBHAR -BHUE: SURE BCA TOI: Waatentiu. AsYnrh aura 
uk ng(o poutu Muta nou n npiituin awp. 27. ue goaw e: 

- Pprhtekn. AVS: OB Apâuini Beljipii.- Giine dsăueut "uta 
„urkS swpn'rh Ben. 28. BAărocaeRHIt UA ue Bă BAACATEAR. 
POVTAuAL- Ac. MEA UE dath -Roaw WEAR. 29.unne Te ga 
„"OVUNAE A Boy Ei LUli Anda... UI tz Ih RA. Aa „Brbulz 

- auTSa” ui kpaătaură noy=u anpă. 30. ron ue BA «pe A Ad 
THE Abt. UI UMNEUAL EA ASa aa TaS oa -NTpEGA. 31 
(ance. AOAMIoYA), ROVAIR :REUM cb Za Boaw Wadienitii "uit Ben 
“pane awp. aut aeprk. 32. UI Ch AA IORI EA UE 1: 
BECkh ROI, UE dpSaoen ACTE noato? „LU „AM maret + 

“oBfekb e IOBEckb. A , 

'5; CODEX STURDZANUS 

_. Cugetări în ora morţii. . - 

- Ee acut: Mă. pa rase Lun dpi. cs; ars sraretiras 
-NABHNELUI ASA, Ante - paiuaep UI conul Aer UI. HIUTSA 
wi eSuociSuini atent “Ka NBR. ACEDĂ . Ad4ATh, ekpa i5 acu: 

„rpăuA Un m Manga, BHHE „UI, aut "coc uacSa . A 

1) Hasdeu, Cavesie den Petrant, Val. d Am reprodus numaY prge.. L 
și XI final. Da 

+
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- MOPTA. E BEMMIĂ ce tie EPTRAS Kh BARS .AHAHNTE BOACTpI 
ChpSTAnizMă ChpSTape ” AE ANcti. Rh KS. Bon AE AM u$. 
BOI0 Ata „MBA: Kh Mă ASKS £S Snae îbhuepie HS ECTE.. CAS: 
WHAE AS tun KS Aoauniti *panpeSu cTaS pn'bpanin KS 
BONA. MUIE KS Gerauuut. BhTphiiini RS 'runegin un 

"MOL ACEAMENE Bop CTA UHIHELUIN- RS ae CAME (NBEATE ROp CTa. 
-CVHÎN ce Bop NpECAREH AA cm Ecp pSuina: ue Br p$= 
„Paul AEpEDTS ae, pSrauH=BX KBTpR ACASA  ASainezes. 
Ch Sah Să eue “MIpOTHBA ASEpSASu AES .p AokSA una 
AC ASHKD. UE ce Mh ASKh OVIIAE ECTE ASAMHINATA BiAuă 
AE BE. 

“ XI | 

Lapă. Racyrigiii Ad * IOAeuS HEmanga ASmneseS. e 
MEpRnTă ca. ofuntin Ae ceseps MagE A€ E9pS du KhaSragin 

"UEA ue ekS NeRAHTS RS: nokia AAERĂPATTR. : UN. Rog 
“Mpa A căra uerare nS MSATa BSRSpiA uni KS MSaTa 
CAABĂ. EH IUN B9P-pBAHRA AVBHIIAE caa€ Lt BOPS cartii -q. 

“cdtiTa Tgponue -NTPS Tara ui ditoan uni pAXSA curs 
LI Boph „dn Sau -NEPHUMAEA - unnSam KBASrIpecS khz 
a5uu A TPBRATE ut, Bopă CTa A€ CTMHrA AS Xe. BEAr- 

- Bop uit  BopS ackSaTra. un K$S Mâpe ieaatiie  RopS -CTgura 
UI EOpS nai KS adiapn. mape. Mtittun cb BOpS ovuni se 
np'l - coaie Suie! B9p BEAE cAâBgă cduuutaepS. tin aapSpeae 
n AniStara unu dprbatcane” uermujten. ui ASauaua ui 

„ESHATATE ao Xe. ana "BopS: BEAE KaS nepuTS um ce $ 
"AA BPhUNTS AE. BÎHAA „painrphinien ueproaSii. Luni KS aatap 
„MâpE BopS namite. un: np'kenne ce EopS Sunae. un „gopS > AHME W Bă He HOtai Boat ds secneoku AE Xe. ap, Beuna. RekSASu san | dă eset “ iu N , ÎN 

7 
Gint = neam A preslavi = a glorifica De năprasnă — De odată. : Troiţe == treime .! oinic == soldat Cin = ordin, cl i Mişel == sărac o. i me ast, caregorie 
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'6. CODEX STURDZANUS 
  

„Fraţi dragi. 3) _ 

A Ppaun Aauni ackeATanii capi ra îegaureale UE CE PPZAIE 

AC nEASpS BWacTpe” Ac Bune COROTAU UI „Aoaui AMENTE 
UE TPZAIȚIE . AoMHeses (2) i 

Aaa Îc Xe aia SHE ch -sorrraase =HE, NI 

a). iegrale, -NT9'b reg HEAApIOAL ToS “ui Mt 
Oul "Ta, , : 

„b)- rabkoBanie “£ CE Suie pricepe ALIA Sie ce "Te 

NIRUISII + -MTp "peată "Ta, E 'Tea're KSyeTeae AY aie AEAp'TE. 
a) 'EETAÎE. Siut - pwarb= =TE TATTBASH AF UEpIO pf S- 

puuu$ ui: 'TăThAb 'Th$S Bă Rest 'p. d;SpuiuiS Aa=Ba UTE: ANBE. 
„D) au smue. ui AcmneseS Ba „Bea! -ppeata Ta dipb 

A€ XuaeiiuSr$,. uit pazBa wie. .p BeahpE 'rSrSpopS. - 
a) €RFaie.. pwarhuAS=Bh. ch NS „FPBHUH p'b8 tă 'aATe 

AHMEH Napez zA£ AAS Rh „pMHTpS. MSATE KSEENTE d4€ : 40p$ 

“aSsnunt gopS. pui. NS Bh âceAVbpapeuii 4995. 

b) ALIA Sue HS KS: Hpedta ch SEAN AATE,: € Sanz" 
- MEA CE Tp'hetţin TBHAHHAS -ATp „alopt RA EA «breuapuui. 
„Kb NS BEPE ABBA. 

a) -EBraie. pini 'TATBAR gocrpS ue E Etape rpesoni annre 

ARTE AE YEpUIoTSA BecTpS. ” a . y | 

b) iu Acaieses HABIIAA "TA Lut Anual "TOATE 

KSUETEAE TAne, UI B'kAE TOATE ÎGTBIBHAE "TAdE. . UI tate 

RATSA. T$. ANTE MKB AL KSenH'TSA TR. 

a): ERFAIE. Sue. ALIA d4iS ch Rh pSTauit BOI. | 

D) Ben! GOTESALţiN ME CEL ap HOAEAE "TATBASII . iu 

apiioaSu um AXoVASn. că$uTB.. CR -NHLEA! Eyeuai ue rguiuu.: 

1 WHpE KEMAL. pTpS AWIOTEpISAn Tm$. A£ NS KS.Hpuiata 

  

(a) Hasdeu, Cuvente den batrani, vol. “1 
(2) Cu a) se insemnează textul evangelie! : ce se explică; cu b) „expli- 

„carea dată de predică.: _ - | |
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ce IS cokOTEII. RA UEA „MITSperattini..-uee-ue AS MUTSpERATŞ 
ASnh uacră ASme AELIAPTE Ae NS BopS CE, +AHIEA ETA - Bu 
MPEAE CBS Ea 
a) eBFăie. Buc. TAThAh HOCTpS EA, UE EIȚIH A UEpIope. 
-D prueaenuSpik cSaerSaSr, - tun -npeata ce „Apaatit ars: 
Mp AE-iEpro, „Km ACAneseS.. -c4$ as * pan " WEproA$ un 
n[an]urSas. BESSTEAE ToaTe uni HeBmSSTeac. 'c4S us 

„AATS rpSnS. aro dpbpitie mit. EAS- U/kS parS pmaprSre, 
EAŞ us AATS WIN. - ua M'bp$. ui, MIHWOApE. cripe cad ASu 
CTâH pi nSphHunTa ASH. CE: NEAN pri abur ASu a Eh EAS 
uwkS Aars BILA - LUN. SHae NS. CMR. MUN dc -A€  MOpTE, 
LUN AuiRiepe AA -A0p'TE. - un -NTpE caS. „Eh -CTani- RS. NEAnua 
uiti, „RS codarvSa: ct au. pmenSuic$. -qe ku ASepar iS ne 
Anina. eue RS ov” KunS, u$ “nou “rprhue “Ak au'E. marrma 
auuie, Din nSpS, Ra. -auce FAS. ae ce din diioaS” AS. ae ce 
-Anan -KSeBuTSA aSu tun daraSura Ta: ue ce Sue Bow: 
Teyiopik "Ta. pe ce AoBBHAFIȚII AWuniiă” pu. MEpIO Ut ASa= 
"Uama - paroaSu:: un, Kăcă: TAThASu. Tn$. „ce “re Epz:EMauiSA. 
“Mun KE -TOTS menuSpocSa TATbaH -€.:ApAkSA.  Acue ce 
TE pSNICEpE AEAA 'TAT'bA: TBS ALA uEpIo ASUETEBepui -KS cas, 
“A oa: HecTHHcS. un “MIT pS"uTSpilpenSa Al aapn „AH'TpS. 

„ Biepatin  neaaSpauttui t0w e. ekhpuapk Antuataop$. -uin 
- MABUEpE_KS amap$. ui "Toamm. MS.pa: RO EaS- RS IVhhdz 
TSa piTpe Ut PRAGOCRIțIE WaSA, ante MRH A pia. "rpSda, “ameatie Beuia pennugi. ali. dopTrSuaro. unor aka 
TOATTR: HeAepen'Tam'k.. m. nŞ FoTheiţini "Para MieS UE TATRA HSET9S.. Aepenue "Tot -cdiriițin AS ce ui pie -dspauui acas SH Tar îeuopu “avaSaape AS XC. €AS. Hi=n kanSa MocTp$ € AS Xe. -RanSA îs Stas. a 

„. a): Evraie. suue. ce căpenuykera=ce uSaieae -ma3. „.b) Hub snwk. da. nSu căii un cz cazR'kekz=ce RS Hou, HSAEAE . cAageeni -TAd€.  R2'H'Tp$ ea$ BOWTESATSzAaM$. -ce „cb urbenra=ce „pui eSd;aceae noacrpe.: iu „puirpS 'Botor:Eurogrk „MoacTpa n$ ae Hoacrpk BSpe ASpSpe ca npocaza'kerz=ce HSAEAE caaBeen 'Taae, “NS „azca tou ce dai „păun ce.H$ ce. 
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* iozprkena - CAABHTSA nSaseae ma$, ES Ho. ue CE AASAe, HSa 
“x AMEae cT$ aa ras enpe nou Kperpinpin. W: îpepuăTS nz= 

_pHITE ue ape dprsopu + “Ra AueA “E ce „1954 NI CAAEZ FSE 
HBMEAE A o 

-a) Evrait. ca ei. pe „Nirzpzuţia, “TA. 
„*b) „Nnzpzuia TALIE a Acaw.. BEppeTa RS CAARh 

mape, -ukpeaiS ce ai. „DE AXSA ASH. ui aaa AS -NTp'2pez 
MHAE Heacrpe ce NSTeaiS .dsaue -.npe BOA “AS. -KS cETs. 
RSS. AE KS ES(S]pic ce: atţiinrza BE.AperSa aSu. UI pe: 

„Biegik: Auto puai 40p$.- ui uSacuSa. “NZAZHUA Sue cNpe aaă 
“CĂABEEN ASH. um cnpe cASiBa Heacrpz,. 

N) Evraie. n ce. pie BOA Ta! Ra [ua A uepre ui 
Tipe NĂMZNTS :. , N | 

_b) ESa 4. „4EpIo Nepin ROATA - “iar, ITI] Mpeovga 
ezuT$ ALA ti Her Atcnpe: nzaranT$ BOA Ta ce dsaueats. 

 AOAMHESES . Mape 1 Un: Mproypra KS- Ten cenți + TH - 
„Cm dsittais. “ : i 

a): Evraie. nek, „ăerga ezunvaca Ar =w noa 
„AcTASu. 

„b) Gauis: rpzaje uk ue Acre. pi. ioaemgr - UE -£ 
was 4 cpu rzpui acirasH KSRZHTSA ASu. ACĂNESES. 4 TasH. 

KZIPHTA AE: MZ-ApE. NeAHila- AS XC. ACTE Nz: ADE cra TSrSA4Su 
“mocTp5. un “TpesauTSASn “HocTg$, un câ rSa UI. - ASaturpa= - 

TSa.- CZHIIpEAE ASu Ye." ericerie noaw ut CNE BIAUA AC BEI. 

„pSraai8 ka. acrasu  dzpa weza ca He KSMEpeRSMS, KS 
Era peânua. AS nt ESpaTsa - CAUUEAE AS "ce das TATA 

RD AAWpz. NZ.0p MZ-ABE EpEaiS_ pr “huie A aSate K'h „SHce 
APASA „A “moare Epkaui cb dati Tara. e 

| a) Evraie. un aacz Hoaw  Ppeladeae. heaerpe,, na um 
2 Met AzezatS rpeiunuytaSp8: Hoipgu. i e 

-b) Aepenue un ASNă- BOT EIJIOpE rpeuntata, ui Aenz 
, paralai]urra. HE pSrzat ce Ade Hoaw. aan Bapoc$.. Apar 

HOAW “Ka EpenS PZEAZTOpI ca nas. KA. Aula Ba: Azcă 48 
HOW .Kă HO BpEai$ :Azca gunogaluiaSpS- notpgui CE. Noel: 

prais, pes us: Ba „AZCA noa. ce „arprans PS AepenTs- pa5, 
, 

sii
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HS Ba Azca aula Hi=u suez HOAW. AE. ASamnese. KA Epeu$ 

dsaue Hou Beanpuiaops otppit: AA th EAS: BA „dgaue BOaw. 
HETpEKSTS. . N 

a) Evraie. n ue : Asue nou HahacTu. 

b) Hemape ces Hou waatepiu. AEpEIITB au HS Hui ce 
RAME CA HE ADAMS. HOH KS -BOA HE ap HCIIMTH.. KA HCOWTEAE 
CANTS aie. eu HOACTpE KpEAMIIE CA AREA PABAADE. AE CE He 
pSraa$. KZHAS BpeaiS iza! niz AB.p nenu're ce US „Aruuatuu 

„ÎnmS. Ac. HBNACTH. WE KS. ANIOTEpICA aSu ASatneseS paza: 
MADE CE AREMS ui ASpS pececizpuunTs ce NpIHAMAS. Kz 
MEAA MEA NEENUE HEIMTA HAAE <A HANACTE. UN AIuaT$ 
BA bi „ATpS taAS. E WEAa WE EA RZA/R TIE A Ba Tp kue nS 
aioTepioa AS. ASaneseS ns: Pa iap” unu. A Bă 'rpikue 
„AocTonuuRS=u, -un KSPSpZ .A€ CAABĂ. UEzii TATHTA Ae Meat 
HESES WedopS Me A4S 100uTS: E45. : 

a). ecrate xua'BuSa 
| ») “N ApakSA ue: KS antim Sa cAS K2S$ AA ep: UI 

COACE Aaaa “ATA APaiS AE.p „pare. tut TOma pe aa Xe, tut 
" AAUH Sai E uS vutise ce He nâtza'ken HOH A€ waae[ pui] 
Xuna'kue- Ra eu uS n "apa „daue noaio unun: Su pz8. ue vu 

„ Ra'lioa$ „EpBEMAuSAS pAAnkz Waaiepin enge HO Uni dsaue 
„HERE ACpS un HOW. Ea pa AH: apnee : IN NTOZ A EAS 
mu ngiazeru Gaza un Ganea .pueaz Aaaa un RA3Sph A€ 
LS. poararik ASH ACAHESES ui EA ui BMeSa LI pAAMHA 
cnpe A cSum xe. XunakuSa uni -AMTpA “N apuce ut 
«Mueaapa Lovyuaa cnpe nepugpik că ui aauin MSauui AEDENTA 

„uk nS Ac wamepu ne pSraaiS ce ie ranzekeai ue AE NI: 
ka'buSa ROARAMAUISAS ue Tout „He: Bear E CE. HS=4h 
dara ASHaiS AS NTpS nemtnin. ce US NEPHMS ES ES. ue ce 

„= CYONMS EAS „puTpS NEAMHKR. IH: IS CE Kai ce. AS BazeTe 
Aa, EAS nS uS(vîntul) aSu. Aoatieses.. Se | 

A) Ka 4 Ta. Acre “NZpzuţia It “cHaa. UI CAABA -f 
REUIA krSaSu AMR 

-b) panza non : auitu'k Ai Azunipe cz AREAIS. Yo 
BAHHIA - Tape KZ MANZApaTSĂ a morS tACTE TATAAn IM9cTp$ 

« . 
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AE p uepio uni "nSr'bpriuS tin cazânTS ae ce Snogzitaih 
ES EpPEAMHUA TApE HEPAHANHASUE ui ce Iitat Ez- Xnark= 

HSAS BpEAS „ABENUE ui Bpz:rAMtauiSA "RS cind TATaASH tiocTp$ 

ui HE BEMS npecazani KS EAS ANS KAAS Ba BEApH Ni 

" CAABA că „AS Ba pa RS Aia ASpSa ASH A Beua B'k= 

“RSaSu. AAN. -Nuc noNk Tpuregie A, „Aagase akm £ pr3 
(7127). | | 

Tlăcovanie == explicaţie ” i Scărclcare == scirșuire 
Cerşot = cerșit = cerere Mi "A gimbosi==a pierde 
Silă=putere .. .... Trufă — orgoliul . * 
Spre= prin . i Fericat = fericit 
Intre = înainte . i Venretă = == fericire - . 
Peliţa = corp PE „A nădăi==a se încrede A 
Bootegiure = botez ai Oa = 'Trebuinţă 
Ocină == proprietate, -loc - Stătut == existenţă 
Iuo = unde Si Trezvit == deşteptare 

Gice = zice . „ 
* Spre == asupra, contra 

Da A prilăsti =—a seduce - 
A zementi=ă corupe, a strica 

PO - -Acicta = aicle 
” - Dărnire = generozitate 

- Upovăinţă == speranţă 
-A învence = a învinge - 
A proslăvi == a lăuda, | 

7. CODEX STURDZANUS!). . 

E a îi Conjuraţie 

A hom 2) si Misahom si Avednag, oprescu: e diavole 
cu cele doa lumiri ce u făcutu domnul, soarele. dzileei şi lura 
nopţiei, să naibi puteare a strica nemică în creştiri ; oprescu- «te, 
'diavole sătanu, cu herovimii- şi cu serafimii lui Is, -Hs. şi căn. 
tarea netăcută şi cu al nostru glasu să ne fie de folusu. şi de 
ispovedanie si acum şi porurea şi în vecie de veacu amin. 

1 = Ă 

1) Hasdeu, Cuvente din betrant, vol. Il. Bucata aceasta e fumat frag- 

, ment ; l-am reprodus întreg. -. 
2) Sedrahom, nume de drac. 
a po SE
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-_ 8. CODEX STURDZÂNUS.. 
Di . . N o 

i zise Domnul: p- 

- See AAA. "RAHA Ba. Rehn. piloa. wmerieeka. -"AH.AT pop 
CAABA CA: UN Toni -CĂSHUÂN, -pujepbi: Ko; ch, -ATpS. iniprka 
TOATE "ANAGHAE, UI. a TOATA a9ark.: .NrpS aSaqc Saua 

„aToiiue „Roy rrpSuoya, un ROY COĂ;4eTOVA rai TOUIn CTABOpE, 
-MantTk ao. Xe. CBAE păenS.peh. Unrieuln A€ - NRRA'TEAE 

 CA4E E. wkaa 'ce aS Aoykpara Ko 'TpSnoVa RS. Actii uta 
„ME 4$ soBuTa A BaneseS „AcSnpă AE TOT Ka NOpĂHUN'TEAE 40 
E ACVattieseS . ape a'ks HOTE, "UN „BOA KSWETEAOph . cade. 

BIGSHTS «pct. “un AS nhpaciPi ireare. p'kacae. LH _No= 
PĂHUNTEAE ao ASaineses ape do UMHoPTB. «A BHAUA ca. 
-NTpS "moara a'ky'k as ASatneseS. din AS CBEpRUIHTE KgE ANI, 

“ RSpATa ui HA kitac Acpknra wu «A HBOCTE AECRROBUII TA, 
TpekST-aS” AH aduca ASE. due Bop cră roti A'kaep'knra 
AS Xe. AEUH. Bile KA "BWp ETA „Mun ESAi a$ Roiputrama. nSu 
Rau AaTh KS NopăN4uTA *NTOS_ AXh. duedopa pă Sue ke. 
BEHHLA Bacău "aTaASu Mie. AE. ASE Atu u'bkaa ue e 
TA'PHTE BOaw -AMbpăuia uepioaSn. AR ALA TORAAAA AV Atieu 

„MU AMIHUIE „NTpOY KAHNITOVA WKIOA9ȚII 'Tivun ADEN Ko 
eSăerovan. un TpoVAn?): eragopn: Apo <NIBBĂUIA ut PIOA9ȚH To Bivph cra... uniteuln KO meceprlgrle. ca: UE: ACTE 

„„ PBTHTA Ap „A Resita B'kkovasii. un aattvy Akuia 5 novrSpie - HECâSoRIUiVTA, BSKSpace. gopn. "ui a$ A'kuia roua ae une „atenta NS gopn ark neue w MĂXHUgE ue „Hoțatan-u'kaa_ ape “wkaa BoveSpin uzi BEcEAIH. „NTpov nerperSuin Bkun: dig ae Aovp'kpe. neue ABHĂWAPĂ Apă To „ueaue „Nrpau'bera ASats ME ASatnese$ no chS rmeatovris uni MOPĂNUITEAE 49 AVAL "He8eS HâS cokwriri unt Aku AS ACVAHESEOV Mao. I9GHTh 

„.- 1) Hasdeu «Cuvinte 'din bătrânia, Vol. I1.. - 2) Trupul, e Ia e _ îi E RR Se Ea i 
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TAR Di 

sp. W eraaSte unit. iTea're  moyereae Toons st IiaS îrbpactTt. 

sue "ToLH RO es: păeroță AU RO TpsvnSah CTARWp A kera.praa$. 
1 XCAUEA,. Bak Bop ZBCCR.NTpON -A9ROȚA MEAAAE IA Ă-NIJEpE A 

Ă oova UEAA ' MADEAE. MEAA.. WE BA ApAE au era AOVAlE E 

"oară. BSuaTark en. E ka AEAŞTa- AMEASPA Ba SHE TO 
_PSpiuph Xe: ES raaeh! Mape. E -ovpugie pă Me: maeSpa. 
Sere: AEAA AIE EAĂCTEAMALMASp ME TATĂ AMES. ap 

| penoa. A BRE -UEAA: We: ACTE. RTT panSaSn un „NME 

“pnacp- ASH. as ss dorea “A oAphah PRPIICE EOAW. CA HSVA 
- Ph'THICE Eoâw UEAh. PR'THCE. ApanSaSu uit -MIEPHAVp A UE NE 

hi pitice n năpanSăh ApAsSASul.. LH „NTpS EAS Batut „FEBAtiEp2 

 AdTh. DĂ. ant atkae - thp PALOVpE - oYpA TAVA" laur, It hu 

Să AN ĂAATR. "UE “au AAOVAUIITA năpatsă ApatSaSu TU, =NToS. 

„EA BăuH AEBAEBAATR ME ACTE NĂP Bano “AGareSaSul. Ah. 
“pinae.. Mii ca TTSprae “usi. BRIAPĂTEAE UI AAN pEAE uliu 

“ Beninae unt: ARO An ae Ii "OVUL AEBHAE IN EpAMGEAE LU In 

par AH - AMON AE Lit îpnuăputae tun viecuSneputae: ur 

“BEAMIAEAE „kk TTWTh WÂlSah UEAA WE Aula “dau. ek avace CALA - 

BRUTA, AY “Raa” BA Buc Xe AVEA TOI. AMUnwvApă ES. "TpoV2 

“riSan “unt ES cSdaeroVa + Ann Adceniop: AENIpEOVIIĂ <A p îonova 

- MEAA MADEAE A anoţuTpS. -NTpS. Ab A£ Hănpactă RATE tace 

    

EU peoța, A Ante dna RovantaniTa iuti ASprkpe neenSeas. Rh ARCA. 

RApE ME BEpII clidiLAL LIN Bape WE REBIL:A0V3H mworSui E OVpATh. 

IMA "TerS "re „prpeserţn - unit Băpe „ue“ EEŞH, Arie ca$ 

“ct Ba ATHIHUE. AE "THUN - A moarPe "TE RATRANI- Rh AAEȚA I4CTE- 

natia ME “aatăga Îi îepstture. uni ASpkpe php kai. 

Acoa9! CAHITE Poate aiSuuitae MSHunasg unui «ATS pere, A sapt. 
--meaSamitta ueue „An zsoaph “un „Depnpe, nerpesSTa A: Buia - 

kRoyaSII... pa a 

: - Bai Iboste = si, vubire,. „mm = Mesereare == graţie.» 

on = Duh, e Greaţă= supărare. 
N near biagostoviţic o Adalad, 

„1 De ntprază == îndată i i 

  

sarin'kaa WBIOASIH.. AU AROAE. «A: ABOVIIB'P BOY NTpS din. -NTS= 

“ua = PRILAo ch: „ApAR Sao, Lin Meg aoph ASu avecTa „RS ai 

N
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9. TETRAVANGHELUL LUI CORESI DI 
! 

Matei, xi 

  

, | E pa : - (3nce ACASA) Do Aa Acre -Mzpzuia ueproaSu rpăz . SVIUOVASU Ac, aovijapni. UE 49Vw WatSa un ceavhua -NTpS arpSa Sir. ue atan ARĂ” ACTE E Toare cemenneae. E BRAILA “np'lire. atân Mape E: 'roa're Bkpaeae AcTe-1uu ta da aer, -! EA BHIh Nacăpriae ueproaSil.: utu WANĂHECE cnpe craziiSpeae | ASH. iun 4ATă HAAS rox i A0p.  NOpeană “Acre Me : Pzuia epreaSii, nognekaa. ME AS mSap', ru w anenepu | “A EH e pen MReSpui nana RANA. ACCNHpă Toate. aka moare rpan LE Merpnga napsASaSu. um ăpă | NHAAĂ MEMBRĂ Ho rpau EATPĂNUITIL, - ta ca. ce usa: esa snuep'k Np pounaep SE. PPĂNPĂ.. AUR AERO „A Mae POCTSVA ANES. unt * Bote PISTĂ - dekSiiceae A€ «A renavkaa ASmtiente “arSnue. AXex "racareac HI Bine „A, Racă LC, um „ANEI APĂCE ATB - EA oVueuniu AS uim rpănpz. cnSue oaw naga :na'kaeen d PpăSaSn (= arpSaSr). can paenSuee i Buce awp. une chan ir căsuță RSHA acre îitoa “Wwatenecin. € arpSa cre aSavk. E BSH" catia auerrk EATA din „pnapzTeiţiut. „E na'kaeae CANTA iu Henprure: „PIeaSui. E BRpamatatuiova ue. w cEatănă - acre APAROVA. £. cetepautork cipzunrova B'kaSaSu acre 6 ceuepă'Tepiui „Ayepiu - CANTE, 2 BUp aqi$ diSa nakenaa. ur A Bot apaewonwp. aia : BA Bu A cibpaumrova EEESASti autcTSA.. rpeauntera îitea WAenEcR. «pipepini “ASii. ui Ra dASna "roua CABAXĂSHITopin WE <Anzpăuia ASu. ut -bănăropin papă akue. iun apSu- BANBA A RSN'PEpICA „ye don. AIA Ba dn naătiuepe. un ciparuz atp'b ITU Avp. arSrue AEpENLiu ASVanHacenwvp Măpăuia : TATĂASU- AS. una ctnnte” ape ovperii E. A9V3HpE ce dos. TĂPAUIL NOACARĂ Ace -Măpauia uepioaSu. ROMOapă aciSucă 
e e 

-D După: Lambrior; Carte 'de citire, . 
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A cara. ue 0 adpaă tath ackStica. tit AE BSSpie avkpce 
„UI TOTR EHATh ABS RZHAS tnt BSANZpă CATSA dead. tapzunit 

MOACARĂ ACTE -MNĂPĂUAA MEpIOASII. WAVA HErSIATepIo UE 
KaSra BSB" MAPTAĂPUTApU UI AA OVHSVA MAPrAPHTARI 
a AMSATR MEIR. ASCECE E EBHIAS ToTh F'bTh ap'k tunta. 

"ROVANAPĂ. Apă DOACARTB ACTE piiDpAuia epic asi HĂBOASA 

APSA T A Aape. uiti A€ TOTh IkaiSa AASHapă, ME Ra ASce 

“NAS. uita ckoacepă EA Ad Mâpunite. un ue3Spă Ac aa'bhcepa 

BSnin „A Bace. E.noyTpesin Aenă Apă dpapă. aia Ba du <A 

Sunamrova BhiSaSu auecrSu, um BWp eruti „-Mepin AE 

ROD aA4EE PAI MEA AMRACEOVA AEBENIHAMUp. Mit BVB 

"apSIsa «A ESNTEpIOA E ok. aduna “Ra bu naăigepe. ui 

CRPAUIHIIPE AMIAASP. IN PAI A0p Ie. puearbugeuai auwker'k 

TOATE. PpăHnpă ASH EH ACăanie.: FAR BCE AWP. EBEN 

aka 'TeTA KAPTSAAPIOA „ARALLECE -AIRBĂUIA- UEpIoASII. 102 

“ ASGHIEA ACTE (VMA  BACATERIO. UEAA UE CREATE A op 

BHCTHAGISA AH Hoawac uri Benae. uit 45S vkia cdpzuni 

“TE nuasa auacra, 'TpekS A€ ana. Ia 

Podoabi=— asemenea : - e 4 
Agru = cîmp Ă Pe a 
Spre= peste : . 
Covăseală == aluat : 
Inpotriva = în faţa : : - 
A -rigti =—aStriga . 
Săblăznitor = care face scandal, dușman 

- Elda. - 

x . - . 4
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0, CRONICA LUI HURU 3)... 

  

“Jzvod dea moșieY noastre îîndu din Ti ratana.. Dachia acmu' Moldova Humeaştesă cum ea Jinusă. şa cun hălădui cu dinghile ceale cu a lor sale. Zocade care înecăo. într urma cea -. mare a noasiră Rămieanilor împărăție din- ruda Romi di. vănăsă și mal Dachia Zinea şi rătui nu Puteară. Şi îstăi îzvod ! 
. 4. . . 

„d 
serzptulam. eu Fluru mare canfălar a Vodă Dragoș cum a ai scriptii din sule bătrăne "de Arbure Campoducsii.:- - 

“Tăndu să ştire deati de la. împăraţie "la diiegătorii toţi “cum 'cităţi și tărgovi din Traeâna Dachie toată răsăpea să ş: „ părăştisă şi sate toate. şi diregătoril toţi cu leghioanile- şi toţi  moșneanii cu a lor săi” şărbi şi popul tot cu dobitoace şi cu... “ bunu lor tot-să dicindea Dunării “cură a primenire i Misica.. | "Dea tare toţi ştire polzuiră cum auză, Şi dea sărgu cu obilă...; „* mare blemă toți a-să la Iasi strângerea: în cea mare leghioa- *nei custe a “Traian. Marele şacolo. în disănea | slimuească. toţi. - "= înainte de 'atare. primeanire. „Şi stăndă colo. sosiră numace Şă- rişte cea. mare 'curte află. Că cit 'diregători legionului brudear „* hiind şi nu matori” şi dea. bunuri plini şi vonicii (voinici) nă- -miţi nu vătraşi cum.a primenire i. Misiea ştire la mănă le „ sosă nu .pesti a cu-alalţi diregătorii şi moşneni întrebăciune şi slim făcearu .:. - ge ee a? 2 

  

; - Î52 îzvod în cra vară Iâud Arbure Hatmanit. sz Boldur Vornizu 'si Dragoș Vornic sz Costea Paharnicu dacă răzbim "Și fugări pe Lea? în vriuceala. ce acum. la codru Cozminuluy - „+ Întră în fara lor Ș7. Toate. . Fodoliea - Pădă și jărăşti aflăl Script pe lătinie limba noastră cea bătrănă de Iluru ceal mari. " caufălar a- ui Dragos Vodă a curtea unul :7ară. boear lea-. "o săşcu Wzşnoschi din Liov Și apucăi Dragoş. Vornic cari hiind Zătărescu Sola nul Putu. priceape cear hi Și hiind. cu mini Hcamolente :de pe fătuso. Dumitrașco Fine rime deatel mie şi . - cumul văzui pohhl al SCripti: pe moldovenie şi. mă Pohii şa : cuscru Dragoş ai scripti şi lui Sureatul esta car scosulam a *Zocma di pe ceal izvod Scr2pl de Fluru bătrănu. Dumnezău 
. Pa i 

  

"1) Fragment istorie scris în vechea limbă romînă din 1495, scos la lu-! 
mină în Moldova la 1856, lași, Institutul Albiner: Romine: Reproducem titlul, - „ctte-va rînduri de Ja început și epilogul. , i - Pa IP i 4 7 

, 
or - a y-
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pomineascăl că ni lăsără ştire de bătrănile datini a “moşie 

noastre şi hiind în răsuflu acuni şi în “pace de toate părți 

scosulani. di pi lătinie si scriptulam cu măna mea în lărgu 

in '-Vasluii veanii hiind cu. Mărica sa Domnul nostru Ştefan 

Vodă ceal Mari în âno.7003 Misța April 13 şt spre crea- 

zare am îscal si am pus si. peceatea mea... - N - 

DE Ea Petru Clănău veal spătar.. 

a - seal, 

Noe | (L. P). | 

MTăndu=cîndu. . | Sa. slimuească = să delibere. 

„Să jărăşti == să arzi. N  Jărişte = arsă, Ia 

L ; “Dicindea= dincolo de. .., «.. Brudeal = tineri. 

„25. Obilă mare== glas mare, > Nămulţi == mercenari. |. o 
Blemă == plecară. PR . Slim sfat, " - îi 

In disănea — între dînşii, - -: Neamotenie = rudenie. -. - 

pa 

  

Doe 

11. INVĂȚĂTURILE LUI NEAGOE î) i 
  N - - 

| Pentru războae.. 

aci Mad bine este moartea cu cinste, de cît vieața cu 

amar şi cu peară. i: Na 

„3: Nu fireţi ca paserea ceia ce se chiamă cucu, care-şi dă 

ouăle de. îr clocesc alte pasări şi scot pută; ci fiți ca șoimul 

"și pă-păziță cuibul vostru." A DE 

“Că” şoimul, feţii mei, ” are »altă, pildă, şi are inimă vi- _.. 

tează. şi „bărbată întru sine, şi multe pasări oblădueşte 2) şi . 

“birueşte, şi nici de una nuii. este frică nici se teme, și vi-: 

-- nează în toată vremea ; şi vînînd el așa, o dată prinse o pa- 

“săre să-i fie lui de. mîncare şi; umbla de,sbura cu dinsa prin. 

:: văzduh 3) şi sburînd, se. luă. dupe dinsul altă pasăre mare și *: 

„puternică fără de. seamă, carea se chiamă vultur, şi începu .. 

„N 

  

DE ae A ii 

-1) După, «Buletinul Jastrucţiei Publice» 186... ... 
„*2) Domneşte. ..- ._ Ta 
3) Aer. 1 m o 

7 
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a-l goni să-i 'iea vinatul ; iară șoimul, dacă văzu; zise în inima lui: a ' „ e 
«Mie nu-mi este frică de acest vultur, că eti multe pa- «seri biruesc, și pre el îl "văd mare și: puternic şi zlobiv :), «iară inima lui o ştii că este fricoasă ; “ci nu-mi este! frică de: <dinsul, nici îl bag. în. seamă, că de-ași vrea eii, numai ce «mi-aş lovi în aripe o dată și m'aș înălța tocma pînă -la cer, «de acii m'ași lăsa asupră:i,. şi l-aşi despica cu. unghiile, că]. <ştiii cine este; ci numai mă întristez 3) de “mărirea lui cea «multă, pentru aceea! nu mă voiii. bate cu dinsul, ci mai bine «se împarţ vînatul mei şi Să-i daii şi lui, şi voiii fi în pace; „iară eii dacă nu mă voiii: sătura cu ce:mi va .rămînea, nu ". «voii muri, ci-voiăă trăi pănă iar voii mar vina ceva. şi voii «minca de mă voii sătura,...x» — - Aa Și dete dintr'acel vînat ce-l prinsese cit-va, şi se împăcă cu dinsul. - aa : „7 Aşa şi vor, fraților, sînteţi ca.și șoimul cu multe: bi- ruinţe şi este vinatul în minele voastre, adecă avuţie; deci, de veţi vedea pre  nescari limbe păgine să se pornească asu- pra voastră cu oşti grele şi 'cu putere mare, voi nu vă po- triviți ior şi să vă bateţi cu dinşii -într'ace] ceas, ci socotiți ce le veţi slobozi din unghiile voastre! vinat; adecă avuţie să le daţi să mănince ca să s părăsească de vot 'cum Şi vul- turul lăsă pre șoim. A E | _„. ară dacă veți vedea 'că nu vor să se întoarcă, voi nu vă temeţi. de dinşii, nici de oștile lor cele multe, .ci luaţi pre D-zeii 'ajutor în inimile voastre şi vă rugaţi, zicînd: ”- «Stăpine făcătorul tuturor şi Dumnegeul cel .bun! noi <sîntem robii tăy şi n'am iubit lucrul acesta; că tu. ești sin- «ur știutorul inimelor, care vezi şi -cunoști toate inimele «cele bune şi drepte şi cele “rele și viclene; iar noi, Doamne «nu sîntem bucuroși să se facă această resmeriţă 5), dupe cum «ne-ai poruncit nouă ; 'nici voim să fie vărsare de. sînge, nici : «să se .ude minele noastre în sînge de om; iară ej poate. că «doară se potrivesc puterii tale ce mari, că.noi, Doamne < D-zeul nostru, știm că tot cel ce va veni către tine cu sme- -«reni€ şi cu plecăciune, nu-l vei goni de la. tine; — deci, și «noi am plecat smerenia noastră lor, iară ei n'aă vrut să 

1) Răutăcios, 
i 2) Copia modernă zice; cmă sfiesc>,_ IN a 3) Ne-pace,  - a 

, 
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„«priimească. smerenia noastră ci sai potrivit să fie mai 

«puternici de cit tine; că tu, Doamne, însu-ți mărturiseşti și 

«zici : cel ce se va smeri, se va înălța; iar cel ce se va înălța, 

«se va smeri. Pentru aceia, D-zeu nostru, acum nu avem altă 

«nădejde, fără numai singur pre Tine, judecătorul cel drept; 

«că toate bunătăţile de la tine pogoară, şi acum într'această 

«vreme de intristăciune la Tine alergăm, ca să ne fil ajutor 

«spre vrăjmașii noştri; nu oară pentru păcatele noastre, ci 

«pentru mila ta cea multă. Ajută nouă, Dumnezeul miîntuirii 

«noastre, într'această vreme cu nevoie și grea !>- E 

. De-aciă întiiii să te îmbraii în dragostea duă .D-zeil, și 

aşa să cşi cu veselie la boierii fă! şi să nu te priceapă 

cumua-şi că i este Jrică sai să i se fi schimbat fața, ci te 

arată lor vesel; şi-ţi chiamă, topi Sfebiicăă tă? cei bătriuă şi 

- boerit cel arh şi toată oastea ta şi zi cătră diînșii cuvinte 

bune şi dulci ca acestea grăind : | | 

«Iată. dragii mei. boeri, şi voi iubitele mele -sluge, că 

«veniră vrăjmaşii noştri asupra „noastră, nefiindu-le lor noi . 

«nimic vinovaţi ;. că cu toate cuvintele cele bune şi dulci noi 

ci-am mingăiat şi de ar fi poftit şi avuţie le-am fi dat şi-cu' 

«smerenie încă ne-am smerit înaintea lor şi ne-am plecat; iar 

„.„eei nu vrură să iea, nică cuvintele noastre cele blinde nu le 

«ai "băgat în seamă, nici avuţie, nici smerenie; ci” numai ai 

«venit. acuma să iea capul meii; şi încă nu numai capul ineii, 

«ci .şi capetele voastre ale tuturor. Deci eii.pre voi nu voii 

«să vă las, ci vbiii să-mi” puii capul pentru voi, că-mi -este 

«milă de voi; drept aceia,.vă -rog să vă înveţe D-zeii să vă 

„«fie şi vouă milă de capul mei cum îmi este şi mie milă: 

«de capetele voastre; şi să chemăm.pre D-zeii într'ajutor 

-eşi cu ajutorul lui să mergem la dinșii, că măcar de: sînt şi 

«ei, mulți, D-zeii i-ai îmulțit, iar pentru neplecăciunea lor .ia- 

«răși îi-va pleca D-zeii. şi ne va da. vrăjmașii noștri, şi-i va 

<supune sub picioarele noastre». pi E 

: _ De-acil să ți. Tocmeşti foăte. tunurile şi oştile, tot pre 

cete ciân le va fi rîndul; iar mai virtos să te rogi lui D-deii, 

„ca să-ţi fie tocmirea și orînduiala ta de la dinsul; pentru 

- aceia să-ți rădici. gindul şi mintea la cer, să-ţi pogoare și să-ţi 

fie D.zeii într'ajutor. 
- 

Iară tu. să mergi drept faţă la faţă spre vrăjmaşii tăi, 

fără nici o frică. . . 

ă 

x
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12: LETOPISEȚUL DE LA BISTRIȚA De 

Acesta e letopiseţul de. cînd cu voia luă Dumnezeiă sa început ţara moldovenească, e e N In anul 6867 veni. Dragoș. voevod. din ţara „ungurească, 
„*. După el domni fiul săă Sas: voevod,-4 ani. , „», După acesta. domni fiul săii Laţco voevod, '8 ani. Iar după el domni Bogdan: voevod,.6 ani. - Sa „Petru. voevod, fiul lui Muşat,. domni :12 ani, - 

„de Ja: Maramurăș, la vînat după “un zimbru şi. domni 2 ani. 

„o Tar după el domni fratele săii,: Român voevod, 3 ani. 

“anul 6917, Iulie în 20; din doamna Neâcșa." N Mieie „ar Ştefan voevod 'se născu din Stanca,. în anul 6919. . 

A 3) De:pe traducerea. d-lut T. 

__. "După -acesta domni fratele săii, Ştefan voevod, 7.ani. .. " “Iar dupe el' domni luga - voevod; '2 any... 

„Ţării moldoveneşti. 
„a 

dovenească 32 de ani şi. 8 luni, 
'arie.1; el fu îngropat în monastirea de la . Bistriţa, pe care. singur: o zidise; vecinica lui 'pomenire. 

Și i se născu 'lui -cel ' dintiiă fii, „numit: Ilie voevod, în 

In: anul 7012, luna“lui Iulie în'.2 Marţia, - răposă robul . lut” Dumnezeiă domnul Ioan Ștefan: voevod, gospodarul Țării. „Moldovei, cam pe la al'treilea ceas din zi; şi ai. fost în acdl. an: mai 'nainte prin Martie : iarnă grea și foarte. puternică, -.. Precum nu fusese! nici odată, iar - peste an ;aii fost ploi mari şi vărsări de ape şi potoape din pricina "multelor: ape. în În anul 7015,: Octombre în. 28,- intrat au domnul Ioan "Bogdan voevod în ţara: muntenească cu „toate .oştile la” locul ; Rătezaţii, lingă movila Măiata; pe cea parte a Rimnicului; Şi | acolo aii venit de la Radu voevod un sol, un călugăr cu numele Maximian, ful lui Despot: țarul _sîrbesc, şi aii-rugat pe dom. “nul Bogdan voevod 'cu. multă - rugăminte, să se împace cu 
Di ai Ma E - pi - “ Ă Da 

pe 

  

Bogdan. ! ei 

| „In anul 69o7 luna lui Aprilie 23: se. ridică. domn în ara Moldovei Alexandru. voevod, iar. pe luga voevod la -: “ luat Mircea voevod, Şi Stăpîni Alexandru voevod țara mol-. . 
și muri-în anul 6942 lanu- 

R
e
 

a
 

-
p
=



RE 37 — a 

"Radul voevod, find că <sînteţi creştini ș şi de acelaşi neam», 
„zicea. el); şi “multe” vorbe s'aii schimbat . între dinşii şi multă: 

rugăminte s'aii făcut.din partea călugărului ; iar domnul Bog- 
. dan -voevod. văzînd atita . rugăminte “făcu pe voia lui şi se. 
împăcă ; și altfel trimise. cu” el 'pe un sol âl săii la Radul 

- voevod, ca acesta. să _jure cu! “toţi boierii 'săi pe. stinta. evan-: 

z ghelie că. va păzi pace vecinică și hotârul după hotarele cele” 
_ Vechi ; iar: domnul. Bogdari Voevod, văzînd. atita -rugăminte şi 

:-_ atîta juruință, îi. fâcu pe placul lui şi se întoarse cu: pace la 

ale sale: îndărăt, + Pt a o ae 

ji Dă Si 

. . 
„. a N . . . 

; a 13 CRONICA ȘI ANALELE PUTNENE - 

| “In anul 6867 de lă. facerea lumet, cu voea lui Dumnezeu, . 

  

i s'aii început țara: Moldovei. Și s'aii inceput ast-fel :. Venit-aii - - 
„Dragoş voevod: “din Maramureș, "de la. ţara. Ungurească; la 
"vinat după un zimbru şi ati domnit 2 ani. . 

pe După el ai domnit fiul săii Sas voevod,- 4 ani şi ai: 

„murit. : : Ene . - 

Bogdan voevod - -dii domnit 4 ani şi aii murit. 
Fiul săii Laţco- voevod .aii «domnit 8 ani și aă. murit: 

u 

Petru! voevod, fiul lui Muşat, aii domnit 16 ani şi- ai: 

. murit, 
e - Fratele săi Roman voevod ai. doimnit 3 ani. = 

i - Tar după el aii domnit fratele săii Ştefan. voevod 7 ani. 
"Acesta ai bătut pe Jigmunt, „craiul uâguresc, la Hindău şi. 
“ai murit: : 

"-Juga Voevod. Ologul ai domnit 2- ani. -. SER | 

“In anul 6907..s'aii ridicat: în domnie Alexandru Voevod o 

"şi ai domnit 32 de'ani şi 8 luni şi ai. murit. - -. 

_Iliaş Voevod, fiul cel mai mare al lui,- aii domnit. 2 “ani,. 

„iar: împreună cu . fratele săii Ștefan Voevad. domniră 7 ani, dar. - 

„Stefan Voevod prinse, pe fratele săi iaş Voevod! şi-l. orbi şi: 

Pa E - 1 

: 20) De” pe traducerea d-lu! Bogdan. a ÎN 
.. î . Da N 

   



2188 — 

domni singur: 5 ani, pînă ce i tăie capul Roman. Voevod, fiul: 
lui Iliaș Voevod. . MD ae Sa , 

Şi ai domnit Roman Voevod lan. i 
Petru Voevod, fiul lui: Alexandru Voevod aii domnit 1 

an. Acesta ai dat cetatea „Chiliei Ungurilor. : 
Ciubăr Voevod aii' domnit '2 lunj. | 
“Alexandru Voevod, fiul lui Iliaș Voevod, aii domnit 4 

ani. „Pe vremea lui se duse împăratul grecesc și. patriarhul 
Țarigradului şi mare mulţime de - mitropoliţi,: la soborui din Florenţia, la, papa! vechiului Rim şi fură ademeniţi de Lătini „Şi. mulţi dintre -dînșii se. întoarseră cu bărbile tunse. “Tot pe vremea lui s'a sfinţit kir “Teoctist mitropolit de cătră patri- arhul Nicodim. | E a ae a dă __._ Bogdan Voevod, fiul lui Alexandru, Voevod, tatăl. lur “Ştefan Voevod, aă domnit. 2 ani. şi i-au tăiat capul Petru + Voevod, numit Aron, la Răuseni.! | oa SI 

  

- + 14. MACARIE p. 

Infeingerea, şi fuga lui Petru Rareş. ; | . 
Dar, precum mi se pare mie, nu este nimic -neschimbă. cios, în această viață, nici puterea domnească, : nici bogăţia, şi nu este fericire. în viaţă, care să nu fie turburată de întris- - tări şi vifore.: Dar ce vreau să zic prin aceste, cuvinte ? Dum.. nezeii: voind să ne mustre pentru. greşalele noastre, întocmai ca pe încercatul .Iov, şi-aii împlinit pe căi ascunse gîndul săii şi de împlinitori ai ales pe” boeri.. Ce şi. cum s'aii întîmplat aceasta, vino-mi în. ajutor, cuvîntule, și. povesteşte celor do- ritori de a sci lucrurile vrednice 'de aducere aminte şi de is- torisire. Aşa dar într'acelaşi an era «un oare-care Mihul boer „mare, Arbînaș de neam şi, cum se spune, om foarte viclean, care Ssumuța și răzviătea pe toţi. cei-l'alţi ' boeri ; pe faţă el se prefăcea că are iubire curată către Petru voevod, în taină însă țesea viclenii şi sfaturi -pline de clevetiri “şi îşi împrietenia pe toţi.cei doritori a, pune, mina pe lucruri străine, iar pe 

„„4) De pe traducerea d.lul [. “Bogdan. 
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ale sale a şi-le întoarce pe căi nedrepte. În curînd sămința 
necredinţei începu a da roade şi boerii trimiseră pe ascuns 
scrisori la marele împărat turcesc, cerînd ridicarea lui Petru : 
„voevod din scaun. : , 

Impăratul nu perdu vreme, și suflind ca vintul năpraznic 
de. la apus şi ca vijelia ce geme din greii, cu urlet: de leii 
s'a: sculat luînd cu: sine mulţime de leghioane. Pe lingă 

Turci se alipiră Tătarii cei cu chipul de fiară și căpeteniile 
“ oştilor Munteneşti, iar de la miază-noapte Leşii -cei greoi la 

o
 

minte, scurţi ia haine şi lungi la picioare, cari ca o apă tur- 

burată” — căci ei aveaii același gind :cu Turcii — cu vuet 

se' vărsară asupra ţării şi ca o tigvă  îngimfată voiaii să în- 

ghită cetatea Hotinului cea. cu ziduri și turnură întărită.: Cu 

“un cuvint toată păgiînitatea de prin prejur ai pornit-o Soliman, - 

prea îngîmfatul stăpînitor al Turcilor, întocmai cum o pasăre . 

cu 'aripele mari alipeşte 'pe lingă sine altele mai mărunte. In 

“mijlocul lor se tindea capul oștilor Moldoveneşti. De ajutor 

nici nu putea fi vorbă. lar cei ce plănuise acestea, adunin- 

du-se unii la alţii, îşi dedeaii pe faţă îndrăzneala și. drăceasca 

lor viclenie pe încetul se descoperi. : - a 
_O, minţi de pămînteni, rătăcite şi orbite în faţa celor 

viitoare ! Dar păzitorul patului domnesc, ce se chema Hira, 

aflind de acestea, le descoperi pe toate voevodului și-i zise: .. 

vai, nouă, voevodule, boerii se sfătuesc Să te. părăsească. Au- 

zind de acestea Petru voevod, i se cutremură şi î-se umplu“ 

de spaimă inima, lacrămi îi curgeai din ochi și oftări nein-“ 

“trerupte îi eşiai din fundul, inimei 'sale. Jalnică şi. vrednică de 
plins era înfăţişarea lui. Ce răutăți n'ai făcut atunci. boerii, 

care ca nişte câni turbaţi se repeziaii asupra:lui? Petru voe- . 

vod, porunci să păzească bine pe cel răzvrătiți, cu inima ră- 

nită şi cu faţa udată de lacrămi şi-aă- luat copiii şi aii. părăsit 

"pe răsculați, Septembrie 14.. 
Nu oftezi aci, dreptate? Ce vorbe pot descrie cele în- 

tîmplate atunci? Se pare că le aii mers vestea de la margi- 

„mele răsăritului pînă la ale apusului. Şi cum mergea el în- 

spăimintat și cu grabă, ocolind pilcurile de din dărăt ale Tur- 

-cilor şi cu ochii aţintiţi neîncetat spre munţii cei cu vîrfurile 

„ascuţite, ajunsu-aii. spre seară la minăstirea Bistriţei, unde 

fiind. primit. făra pedică, voia să se odihnească; dar mojicil 

şi răutăcioşii simțind de aceasta înconjurară monastirea şi ca 

nişte :capre sălbatice năvăliră asupra ei. Vazind el acestea și 

despreţuind toate, aii încălecat. pe un cal iute și aii căutat. 

7



pa 

scăparea prin fugă, despoiat de tot ce avuse,. întocmai ca un rob fugărit..O, a tot văzătoru 
cele :întimplate de aci înainte? 

* : -înaintînd în munţii, nepătrunşi, 
| unii fără. voe, alţii de “bună 

le soare |- Ce cuvinte. pot spune: 
“Mai ' întîiă soţii lui “de fugă, 
se împrăștiară -în - toate părţile, 
voe, .pină ce nu: rămase .ni- - menea .cu dinsul și fu „săracul de el, mai gol decit văz. duhul. ... Ne 

„ Fugia - neștiind : încătrăii. ca:.luceafărul ce se ascunde „Sub pămint .saii ca bătrinul Hroa, luna lut Septembre: în '18; "Şi dete de locuri. prăpăstioase “și muntoase şi de văi pădu. roăse, peste care nu Butea trece călare; își lăsă: dar: acolo iubitul săă cal, pe care alt. nimenea' nu încălecase, şi începu „a merge pe căi nepătrunse de 

“mergea marele în vitejii şi. furi 

" oameni şi locuite . numai de. "fiare 'sălbatice, pe piscuri inalte ; gol, rănit la mîni şi desculț . . 
osul. ca un. leă în. lupte —. mă : " “birueşte mila şi lacrămi îmi stoarce din ochi, „— iar munţii. : din faţă îi aducea aminte „ nenorocitului de perderea copiilor - şi a puterei., Ast-fel ai umblat 

cimile. sălbaticei pustii, fămîn 
rătăcind” 6 zile, măsurând adin- 

d şi fără hrană, fără să. vor-. bească o vorbă. cu cine-va.. şi fără. să vază faţă de. om, pînă-ce . Aa Ni + t “la un. piriă ce curgea în spre ţ ara: Secuilor l-ai aflat nişte pes- - „ Sari din acele părți — Dumnezeii se îndurase de dinsul — şi, „. dacă l-au cunoscut, l-aii' dus la căpeteniile lor, :cari cu: cinste “laă primit şi L-ai petrecut -pină la întărita 'cetăte a Ciceului, “în 28 a aceleiaşi luni, SR 

A N - 

N Despre Alexana 

„150 EFTIMIE, Si 
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" ostaș, minunatul Alexandru, carele 'se afla atunci în ţara. Le- 

N De pe traducerea: d-lui 1. Bo pda e e ii 

” Şească' cu foţi pribegi. moldoveneşti . și căpătase mult-ajutor: de la craiul leşesc şi. de la boerii cei. mari aj acelei țări: că- lăreţi viteji şi: mulţi , pedeștri, -pe care “după obiceiul! lor 
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numesc: Zrapi.. Şi acesta: este unul din feciorii în veci pome- - 
nitului. Bogdan voevod, dar. fusese ascuns 'ca odinioară lumina 

-- sub: obroc,. ori ca- luceafărul 'sub- pămînt. Acum. însă s'a 

2 

arătat ca o stea: strălucitoare de la miază-noapte. şi. şi-a în-! 
„dreptat, cursul săă spre miază-zi, spre ţara sa,.ca să ia dom. 
niă “Moldovei. Dindată ce ajunse la Nistru înpreună cu toți : 
pribegii şi. cu căpeteniile oştilor leşeşti, boerii moldovenești 

- şi locuitorii țărei auzind de aceasta se îndreptară spre: dinsul - 
şi-l primiră cu bucurie şi i-se închinară; iar Alexandru voevod. 
cu privire senină şi” cu faţa prea frumoasă se uita la „toţi, cu 

„milă “şi înduioșare, * ” - 
"Voevodul Alexandru: cel Bun şi Noii: ai. poruncit. apoi 

“să dea.:drumul tuturor. celor închiși în. temnițe ş şi aii ertat pe 
"toţi cei alungaţi din țară. lar” după .ce aii ajuns la Botoşani - 
-cu'oştile amintite, i-aă cinstit frumos şi i-ai dăruit cu multe .. 
“daruri pe boerii leșeşti, cari “se! întoarseră apoi în ţara-lor. 
“Tar: de Dumnezei. alesul Alexandru voevod. s'aii dus la IHir- 

1ău, unde: cu sfatul. tuturora și cu destoinicie fu ridicat în 
“scaunul domnesc şi miruit.:.. a 

" Deci veniaii din toate părțile şi din toate locutile oa- 
“menii ca să se îndulcească de. vederea teţei lui, de bunătatea, . 

- de blindeţea -şi de" frumuseţea lui şi se uitaiă: la chipul. voe- -“ 
: vodului :ca la - chipul lui Christos, căci li se părea a. fi în 
vis, iar nu aevea, cînd .şi-aducea aminte de foştii domni ne- 
curaţi din' neamul lui Petru: voevod. Cu adevărat, „creştines- 

cul. Alexandru . voevod. vorbia -cu dulceaţă. şi cu înduioşare A 
tuturor, ..avea cumpătare cuviincioasă în. vorbă și “blin-"_. 

"'deţe şi linişte-şi bună. rînduială, și toţi ciţi se uitai la .din- ... 

- sul înălța "laudă mulțumitoare Dumnezeului a-tot- ţiitor, find. 

„că era. bun şi milostiv. cu -toţi--oamenii. Boierii şi-a primit . 

cu toții - 'boieriile şi. averile de - mai nainte, iar celor “nedrep- 

tățiți şi“ celor ! ce în obeze: amare şi în temnițe pe nedrept, ă 

- fus se. osîndiţi, tuturor le-ai arătat: mila sa. -! - 

" In anul 7062. “Septembrie în :3; “Dumnezeescul domn : 

* Alexandru: voevod se aprinse de rivna Dumnezeească şi . de 

căldura iubirei. de Dumnezeii şi hotări a-și zidi. sieşi. o sfintă 

- mînăstire şi” un. prea! “frumos. hram . cu numele „Stăpînei. 
- noastre prea sfintei , născătoare de Dumrezeii şide a pururea 

“fecioarei. Maria precum şi a 'Stintului er acaftist;. şi se porni”. 
din 'slăvitul săi scaun Suceava şi se îndreptă spre. Salea Seacă, 

să aleagă. loc de. minăstire. și să înceapă a zidi. Dar» diavo- 

lului — vechiul ii răutăciosul vrăjmaşal neamului” omenesc, Za- 

SE i . DI pa i
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vistnicul binelui — nu-i venea la socoteală să sufere aceasta, ci precum un nour întunecat acopere razele lurhinosului soare, ast-fel şi el se încercă să otrăvească Cu scîrbă şi întristare pe - iubitorul-de Dumnezeii şi prea cinstitul domn Alexandru voe. "vod, 'ca să-l intoarcă şi să-l împedece de la bună-voinţa şi osir. "dia lui. a a Aaa IE Și să vedeți ce ati iscodit răutăciosul diavol! Mergind, cum am spus mai sus, Alexandru voevod spre Slatina, cind se afla între satele Corlăteşti. şi Todereşti pe la mijlocul aper Moldovei, i se împedecă calul şi căzu cu voevod cu tot în apă; riul era umflat pe atunci. Domnul Alexandru voevod se aruncă atunci pe un alt cal şi merse mai departe spre locul . „dorit, căci- ca un om cu minte ce cra, înţelese: că aceasta era „o faptă a diavolului și n'o luă în seamă, ci cu privire veselă în ochi și cu inima -slobodă merse mai departe și ajunse la: “locul hotărit și de Dumnezeii ales pentru a se zidi mînăstirea şi hramul prea curate născătoare de Dumnezeii. Si văzu Alexandru voevod , locul şi-l îndrăgi -foarte și mulţumi lui „ Dumnezeu şi puse nume mînăstirei «Slatina» şi alese pe Ia. cob, ce se chema şi. Molodeţu, de întiiul egumen şi proistos al ei şi întări. sfintul locaş cu sate și cu metoaşe 1) și cu alte rîndueli, ce sunt 'de trebuinţă | 

slăvita cetate a Sucevei. 

  

PALIA DE LA OREȘTIE 2) ! 
  

„+ Facerea lumi.  -.: 
o ĂnuenSma îba5$ avatneses NEDICAR WH DZMANTSA. € px e 

EI . 
* NAMĂUTSAn Epa "niSerire: un “N AELIEDTA. Lu: “MTS pen „SPA CPE ARH: UI AXOVA AwaiSaSui ce nSpTa cnpe ană. „UI Biice AMOAIEBES :- cie ASA: Lun BASS AMPAESES_ apă 

1) Metoaşe ,.,., Metoh == sucursală de mînăstire, . 2) Gaster, Crestomatie, IE : ” 

lăcașului, şi: se întoarse |. apoi. mărind pe. Dumnezetii şi pe adevărată născătoare "de. Dumnezeu “prea curată maică. Maria, şi veni iarăşi. în prea - 
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Dacă SSwenl. "UI ASAA Atari AIR CA caSitacnapuonuieni. 

cină avwlerk : cr'kacae, pă. Lit: See AAC CNE "TA pÎA 
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- Hkperth. ut BASS AADANESES,. KA E BHIIE. uit Ss ckpa unui 
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mănăstire de bistriță deaci nea to“mi' de! 
bună voia noastră între' vlădica agatton 
ep*cpu! de roma”. deaci miia“ dat o: țigancă 
anume frăsină şi u" copi! onofrei dea: ae. 
“mu nai"te nime di" ruda mea ca să nai. ! 
bă a pără aiastă păra. nice dineaoră 
în veaci înaintia cestii hărtir a noastră 

„scri? în suceavă ghen. 8. 7105. 

Intre = cu.. 
Ruda = familie. | 
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p Săs ştie cu" at me'sii moldoveaniu! | , | 
de în scoa'ța de pre-u" cu stănil ..  -;. 
naintea “lu! dumitru pă'călabulu! de în: ARE 
tărgu jiiălu! jăluinduse mo'doveanul 
cu” el ajungindu! vr““*me de lisă şi de | 

“ nevo“ el seaii du“ în. cătroo au, putut DE 
pentru hraniştea lui, ia ace on ce, .-.: .. 
scrie ma! su“ stăni! e! seaii sculat - . - 
de a“ întra: moşiia: mo'doveanulu' 
neavăntă e! ni“ .o trebă cu acea moșie -: 
ci numa! zicăntă că lai înzestrat. . .. pr 
socrusăii fratele lungulu! ia! dacă E 
aii 'venit moldoveanul de  . a 
ude aii fot el şa” găsit moșiia 

! împresurat și arat și cosit de stăni N 
„dec moldoveanul aă apucat vărto* .. PI iata 
pre stăni' în ce chi? ja" intra! în moşie, . O e 
şi ai mersă.de fa! amăndoi naintea. . - A i 
acestul boiari ce iatte ma! su' scri? 

"" dumitru părcălabu! de a" . , 
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- stătut de fat dec întrah chir nai, 
ştiut. stănil cumva ma! zid „2 
„naitea judecăţie! .ci a" zi că lau 
„înzestrat cu' acta moșie lu"gul cu fratesău 
“de au: trimi* de a! venit ş şi lu"gul 
“de. fa!. naiâtea. lu!. dumitru 

” părcălabul şi. seaii : 
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cu nau băgat nic) el ich 
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"„băgat el. întracea moşie nic” fratesăii 
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„ moşiia mo'doveanulu ni au. fort 
funa? cu e! :nic” nimic dec au 
-răma* stăni! de judeca! de''na 'ntea 

„ Părcălabulu şi a doisprăzeace 
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pen'ru credința: pusuncam ma... 

„Jos in loc de peceţi: şi deagetele. DR 
“Dreabă = drept. o 

PER : i A „Funaș= vecin de - moșie, adică proprietar de o fune. Tr din, DS 
"wT ram =tot de acolo. e 
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PORT ÎN A EATA “adi NSTSTh. Ve HSaan: asacra ex 
“Iu, Kz non HAdth -COROTIITI HSatan npe Sin H3EOA, ue 
TOATE KATE dm IISTST adsaa, rpesetpi, ui czpeeițini. un 
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au'ka. iBpauptacp, pWr pe ASaHia=BeacTpă, Ch ATA AH. 

"RApEAE AREA, KApEAE KSKATE, Kageade KSBBIU'T ESH, Rapeae “Muz 

RSIIpE, Kapeae ch A, UI CR pin Mackă npe ChpakBA p 
Kaca- ASH, Ra. Chi S ASGHIIA Atat LU HO -MIBpUuia url 4£ 

„Beuie, RS BSuă Aap'k acunSaSu „neerpS ie: XE, RT aueaSazit 
E acre „AplA 4 REuiA. E'kunawp; meedrguurr, AMR. 

- 5, VARLAAM, MITROPOLITUL ȚĂRII-ROMINEȘTI, | 

Prefaţa serierii „«Chela înţelesuiu». 

i  SEAPĂdAAUI, KS “atttaa ASu AsTuseS Apiicri cana 1, 
AT BENSAN'TI dh TzpreBupin. “UN. - dan cKASHSASH BSKS=, 

„BEpiaeg, €BapyA- NAaroaSui in a. TOATĂ. SrpoBaayiA.. Tg. 
- TSpeph NpABCCAABHIIUNAOPn RpELNHU, Kagin car: WăctSui- 

“NTpS anana noacrpz “pSarzrkena. CAINZTATE cr cuie peară 
ui ngpiate. RS TOATĂ HHEAA + 1 e 

Sti uit CAMEpEHiA --HeacTpa „Mare, KSeatirSa 
o eranaiiSaSu HSCTpS ASu ic XC, „nen'Tp$ caSra uk a kueue, 

Adi CeROTIITE: -NTPS untesta a: EA a ASATE PASTIA REALĂ 
aka, AnpenTă auka, ruB3Suio: ka ca NS az adaS.prpS 

- a'kne „NaTps merpunpt maaanrSa$u, apă, Atuica$ „par ie 
pa J i 
. . pa . 

ES
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- Mea. can auSAt” unt i sai “uesesă, ies ie. Xe. ve ES RAT "alia 

"du nSrkpa: ngiiu Enegin “alae 'cza „Mais nects : -NTpS. art 
MSah „Mies PSAANECRh.. AUH: AUaCTA COROT" "Raz UIH „FHBBSA4z 

“BINIHAL -NTpS Witeata MA: 8. _aSrepioa aiteaSA ue nerp'kue 

Man Ac A'ReSNpa, uEpropitaop.. -NTpS azpupk humus, Ile 
 PUNTEAE îpaRzTepIoA B bunatwpt, UI 4 'Sr$poph dpanTeaop: 

- anSnarSătaat, “unt ES. MSATZ . ov CpzAie AM HEBCHTI, un Ade: 
“ aan AE "Tinorpadie aa sasea: A cduiTa. UI A€ Mat neae$ 
Nz3uTA „aterpenoaie a. cnaSuiSaSu - “BSKSpeipiuaeph ui tat d< 

WEBATA UN AE: H3BHcaGz wnorpad ie AAENA 'TYnapI AE. 

THIzpHTSA.. KDPUMACpR: at: P2AHRAT: KS TOATE „mereuSrSpitae. 
KATE: 4$ "TpekSTa. tun tapzul” Aa A H3HOARĂ ES TOT dt2. 

| naauuieSar, ! conor'kaa - AH MEpueTape au. “AanST, 4£ BapTe: 
„Ap du. AE. WRAAAATA Man A€ doacc -NTpS trEmSa HocTg$ 

î PSatziteckn A C&. THNZDU, UI a CA Aa ceckpeuiit MOACTBE 

„Wen npanecaaniii. UI dat = adaaTa AUacT'A HApTE UE. cA 

KAAĂ căogen'biţe: , „FAISUZ, pasSavhui a“ .AAERZ UE -cA Bitue 

pSatarrkie, ka pueaeesasu. iaSra, um KSakeă. AMTpS 
: MSATE “ckpunTSpii cdi TE, KS.: BSuă cokoT'laă, . CROAcĂ npi 

ANAMBA „pScactă: AE. mp. :NEZUATSA! Evp. Tvanmntie ran 
.ToBeRI. " apyimaii pusa: uepriuroRSaSu. Rapk BINAR” ung 
“PUT, -NTpS BECTHTA. UETATE “4 ANBORSASH. 4 - AUACTĂ FAPTE. 
AA TSeh  CMEBEHIA AMA «| coRoT" Ea: BSat ga du AE £ deac 

Mape. reckpeunni uzpxii “ueacrpe PSatzEnţIu, 1uH ME Ai pen= 
mape â - mSauu cupe 4 o4scSa cSd;aerSaSn He: Sasu Heep, 

- Ciceu ai ASce, AENTgS ar oiepupik “ANMBiN- -cropinue, un n 
2 ANSATĂ, ScozAle dai Heer, “un aa EpSuaT, AeNTpS AM= 
PRIVTA AreuneuTa 4: m: E „RS MSaTa REATSTAAA AA Tor 
AITA MACRAAN MBZUÂNA, U a' ka AT. AuacTA RADTE A 
AVAS. coc: At .npe “AHmBz. pSekekz” NpE. AtMBa: NSacTpa 
pere pSazrrliţue uri ie p$. Ia ca- ce „pSanlera auecrra - 
Aapn ES mun ciSatn, cnpe uearbueprt nkaSaSu “uoerps. w- 
dât- nSc mYnapio. tS a iSTegiSA BSHiSaSni arieŞ: CPA LU 
Aa HeaeS. ic, Xe KApEAE MiaS Aa de AUACTA SNăEAtnape: um 
cas Sens A „ca „Tunzpu KS TOATĂHEBS MILA RS BSia conez 

. a. . i 

  

   



E 
mupe e Ra Sti “mara “SmSpops. pres. “npaocaazie Ac 

î -0BIȚI,, LU EOHTOPIO "Ac "TOT: BHHEAE, Slenauu RAPEAE. ACTE 

SN „man. eSch „ERpiteb - SR 4 . N 

i N | “De. znoavt = din not. ia a 

  

ă N - A 

i . i Da Ni „Pretaţa 1. E 

Nae Toann Vlaprua Rawrâoanuro Pacapătz BOEBS Ab, cu 

aaa AS - Adi H325, Peas” Un GHgSHTepIE 4 'TeaTz oyrpse 55 

BAIA.» e» IM „AUACTA am pzEST AA mzaitzstiiprk “aueipiin 

| cedire. expnarSpu, 4 ARIA MSATZ HEBCHNIA IL _AECTSAZ 

- = = REATSIAAZ, pECNpE: 9 "NAŞTE NS an. păckaani tisa ÎGCApTE 

AN AHMBA “Gamrkeza ne np'k „uieaeniTSa ue AEN'TpS Mace 

|" naau adech. IN ApNîepeS repAtano MHcHcR, LH, ASuz . nerpib= 

E. epil ASu: npe adun ape CAS -NTĂMNAAT;. “UI AECNPE ATB 

| MApTE Alt HEINpII “CAMENI: “du + AoRSASu IS. uSâan nea 

7 NTpS a UoAcTpă AHAB, de tim pe anaca Ganea ARH Ab 

AIM RA ca 0 TBdatat' benz, Fag ASH aSăttiută, | Lut 

penTpaare A3B9A AE: „BERI, LUN az TSpăHASa€ RS MEA EA 

ec. dă MEasp SE AACRAANt, ES EP “gh ASu. Ati u3zS o 

AS ze ApINHTI DE. kSai ca e'Eae, Ln atzâpă EA 44 OVilEAt 

iSeiire cz pie. doc: AoApTE RS: ueoe TZAAANITEpIASp 

„neurpS erpuatragiE AnaBin poatzuerțI, 1apz MEAN ABĂUA 

MHAAz 1IpE TzAdZAN TEI AATHUNASP uit case'kunep, npe 

"2 RSA AUEA AMA UI 4Hi NOIR, 4 RS azcar -Dpe KSAt. ca. wi 

„mec ad Wk eamrkcia, | ut ASnz nenpzauipk mzazliitS: 

AS aveti ţisaseureape un cdrire cererkat ASHA ASTI 

E KSAL. CA RAAE. MIM BOE. AEda căști ra uni aSata HSACTpA - Be 

„ekpara “k Mape, c cas: MT, -A Tuse paiție n me. € ca$ TuzpuT,. |   
. . a. 

* 

7: - - - 
=
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căsira arpenoate sa BSKSpeaji ătnaa aptiegat LUI IVZcz 
"Tepio KperiuneckSaSu auecTSa Hepoan. np'E căsui uaTSan. niz 

puniTeae HocTpS RHpA Pease AuTpenisauTSA. 

Protata n. 

up aSauritarrSaSu . Loan legati E. R ROERCA, . 
usi „ami necRpeuiu Tao, “KA. ckpunr&pa uk now pacite 
nur ina, ASIIZ H3ROASA, EA BERIO, LUN KS HEBoE. aaa - 
acz verii, AE, NpEVUIA eri, AE apa, 44: PĂUASTAAA 'Tunu= 

* BGASII - antec, cnpe: AECHE WETHpE W dn 'ToatiTn., SIqca 
RZA Hi TĂAMZUNT „N AiMBA pSatărrkeă, UI 0 an "Tit 
“NapuP UI ANHTpA Mzpini "Tae “KEATSIAAz, amak KZpuut 
Patătian abu. Aa: manu negii a că unu, Arpea 
uz ka 'ckpun'rSpa Taadizunii ASW pt AHaina pSataur EeRA. 
-A-AABE A CA UNTH W an ÎS2KST, E2 Ac Bp' “kate UE. ASNA oz 
ANTHUeIȚMdE. ACI, NS CZ. KaAE watSasn TpEKh, A US iţi az 
ae: rpeuitacp, KS RATA Epă Atari AHpENTa: Kperpuuîn pS= 
Mă, ex 1pie qeyeae AS Ani ne3z5, KApE ACTE cura ckpun= 
TSpz, un AMERZpATA “Aa pSanui,. caS. nanttTa KSEXUTSA 

„ anocreaSaSu iuaun, RApe AS Bich KATPA XA A RASA -Azpz= 
ekciu - " esiwnuacp, (Wape Sion * u'kae. ue: MUTE. RS 
RATA Mân -BăpToch Ep anu AE Min A€ aaSac Eu AZpIATA, 
Râpe Aa ovith. HO9OA, ATpEr Aa KSezH'TSA ASH Aarnazs .. 

„Ka cz ASauukae ueacp Aer. Kăcz an creilpuută. HSpoas, 
| Psannacg MOA dct'Enaop, WU, “Orpogaânaop.  ăpeapinita= 
"TAS căsti'rSa saaraScra Npe pSAHu, -npaj Ragiu tu AzkSu ; 
mogin - unerpSaSu „AH HSateckh akronuceuuiae - wat Recepez 

| „eat, -NEZU Ah Npe oului AEUTpZtUiiA Kâp'TE “un AM AMGA - 
= Eanu'kera, uim KS aka a$. “NEZUAT:NpE QEAAAAuN . . . 

“A ocnass MEU attaa AS: Aa naz$ Ilarpiagk cășiiren 
„erau TepScannmSaSu uim a moara NAAECTHHA.. pSrarepro 
E. ezurhmarik Magi mana, | 

Pedepsi = tnvtaţe E e 

  

SI
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7. DOSOETEIU . 
A : - 5 —— 

“Psaltirea în versuri 

aa ana PaniaoriSaSu | 

Mean, ME Mâgă A atSASu- 

_ Îead “ureaSA Ut DApHCzAĂt . 
"Aa BogOaBĂ Welle cp. MICA. - 

- Ilu ES Wc aAapă, 
“Tlpun Ciu, un nerpS apă. SI 

A Stan Ste Are -:* 
Ilaziyea KS Aakpaate vepaiurre. 

lu BSuniie :ipepekare,: 
Azezai NP EBA AHHATE: 

Ba AROAS HZITTPERApă, i 
due ue ue IOSAAPă 

Gat Suueat Bec "AE BAȘTE, 
„Verpata CTpENNATATE. 

“Bau cum mSureae GîwiiSa, 
"Buprrzp ue E.MITAA 44 Atta. 

— Meus. NC Ad AEAILĂ,. 7 
SL RATA APĂ CTBENNĂ. > 

 Aerbuu oviTa apă CuTă, 
= TSH Cai RIE CALMITĂ 

Iu. Anpbnra aa ca. oVHT6, 
- A cunaga Biepe, Mt AzSTE. 

„Mu Ca AICI NPUUSĂ AANBA, 
e tg BEAU ASAL ctp'Bd, 

de TAU Mă STA SVIITATE, 
LepSeantate UETATE. 

* Mamure qeniSr ant nSue, 
Lu IOALANIE IPAC CSE 

  

3) Lambrior, Cane de citire. -
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GanS ou, apatic cri're, 
AL Eawa ukS ăi KSeuuTe. 

| “Gutreu METAL, «ML NpOTHBĂ, 
„6 paS pt rSpă BacniiBă |, 
Pacat, 3HAIp HaaTe 

o AEMIEBTAL, A€ ESUATATE. 
T$ dara gagnawubera. 

: PaSa Ba care. 'Taz'kega. 
Ea dn maueaa năepnuc, 
„ei, Ba BEN CATE cTpuue. 

AZ UA CABA-HTOApuL AapSa - 

ES nennti 'TS KS nayapSa 
Eupia, KSronini "Tan e anaSp. 

Fop.3ApoBHi Ra ueijie XpaaSp. 

"8. DOSOFTEI 

Viaţa sfinţilor.) 

„Nurpanăern aSuaf. CBU'TSA dir net 1 înfi sonSa E 

HMESAMALA. o 

STuieT CRT NANA ÂULEBAUL A MABUATĂU aa ASezpa apa neSă 
MEAT. SARA, ÂRCAW AFGĂLĂ MISANMIE MZECIpINAE Wata ASiun. 
IL Ape EA <MIIpEGĂ CMIpură Aegir Spuicii RS Mâpep- 
ApABHIipe nps Ac na uSemps Ie Xe Amuszs. NU «MISA BSB 
ENAMIEAE. ii RS Văpe «Nponame «pă nosTpunzaipă. LL nge we- 

_ADBARB, FSA pa PH cA pă UNA. GaIn$pă akeSnpa KSinosâue. IL 
„ RSmSpaTur Ac âpâaa <p SRĂTE „pizaăt «pa MSuuripa. lu 

- AADOĂMR  AE MS MRHUSĂgA.. ui Marian pHTATIpAă uri 
RSA... a - ine | a. Bi | 

1) Ce pe exemplari! "de la Acadeniie. Am reprodus un pasugiii cu slove 
„ca să se vază ortografia şi un A passgiă € cu litere ca să se: observe stilul.
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Nrpauscrau 5% Noateniipă npbuSniweSa napiumeasu 

uSempS Oeonrinicinh” AENpECVILE ME „CAS > HEROĂNIh RS Aâpede e- 

„Shaie cETSAA XApIITSNh <A âptuuă âpSukânin CAS CAERpUItIMh. 

IeuTpa awp cEIITE pSut. Aatnaz$ AnaSâte uni 1€ CI CUjIE. 

  

Inte'acestă lună 8, pomenirea svîntului slăvit mare | 

* martur mucenie Teodor Stratilat *) 

  

: Acesta era în vremile lui Lichinie Împărat; nâșterea sa 

“avind din Evhaita; locuind la Iraclia Pontului cu frunseța -su-, 

fetului şi a trupului și cu tăria cuvîntului pre mulți întrecind. 

Pentr'aceia toţi iubea -să-l aibă pricten. Drept aceia: şi Lichi- 

nie dorea să vorovescă cu .dînsul, Să vai că aii zis că-i cre- 

ştin şi-i e grcţă de idoli. “Pentr'aceia trimețând de la Nico-. - 

„midia pe '6re cine de cinul lui, şi-i învăță să-l aducă cu cinste.. 

la sine pre mucenicul. Iară ei decă: se întârseră zicînd că fe- 

ricitul Teodor a.zis cum mai. cu sirgă trebue - să fie venit 

impăratul cu Dumnezeii săi cu cei. mai mari, Și îndată veni 

Impăratul în Iraclea. ară svîntul Feodor îmbărbătindu-se din 

__'vedenii prin vis ce i Sai trimis de la Dumnezeii, dacă auzi 

că Lichinie este aproape încălecă de i-ă eşit înainte şi i-a - 

făcut. cinste cum să cade. - Iară “el: dindu-i “mîna : direaptă şi. 

privitindu-l, intră în cetate şi: şezind în casă 'naltă pre ferici- 

tul “Teodor învita, Dumnezeilor săi jertfă să facă. Tară svîntul 

cerşindu-i Dumnezeii cei mai de hirea văz-Doamne “să-i cin: 

" stească mai întii acasă, de aci şi la norod să le aducă jertve. 

Şi dindu-i voe Împăratul,” luă bozii cei de aur şi de argint, 

“şi la miază-noapte i-a împărțit săracilor și 'mişeilor. - Şi dacă . - 

se face .ziuă, iară-și Mazintie Comendarisie, spuse că aii vizut 

„capul strigoaei cei. mare, :Dumnezoaei Artemidei, la un sărac 

purtindu-l. Şi îndată trimiseră “fuşpași de-l aduseră.. Şi întîi . 

- desbrăcat şi întins. la .pămint, fu bătut svintul de patru,- cu 

“şapte 'sute. de lovitură cu vine: de boii pre spinare, şi cinci- 

'zeri pre pintece ; și cu măciuci: de plumb bătut. De aci. stru- . 

jit şi cu fachiuri de vînt picat, și cu hirburi de scoici frecat 

preste .ranele cele bătute. şi. arse. Şi aruncat în temniță și bă- .. 

a 
: . D ” E -.€ 

D Ortografia ediţiunit şcolare, de 'unde s'a copiat acest pasagiă.: 

, . . 
„. E
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gat cu picioărele i în gros; | şi petrecu 7 zile  nenaişcat, Şi ia- 
Tăși. scoţindu-l îl răstigniră pre cruce, găvosdîndu-i cu piroane. 
minele și picioarele. Că şi pînă la. maţe îl străbătuse cu uci. | 
'săturile, ŞI Ghorbia și Copii,. împregiur săgetind pre svîntul 
la obraz și la ochi. Şi de sămcelele săgeţilor, picară luminile 
ochilor svîntului. mucenic, . Şi: pre cruce peste noapte trăind, 
părîndu-i. lui Lichinie că amu a amurit. - Iară: svinţia sa de, 

„- dumnezeesc Inger fu. slobozit și însănătoşat. Și era cîntind, 
şi” evlaviind pre Dumnezeii. Iară dacă să făcu' ziuă trimesă” 

Lichinie' să i să ia trnpul de pre. cruce, să-l arunce în mare; 
şi sosind trimișii dacă văzură pre svintul viii. şi- cu totul să 

, 
z
 

A nătos, crezură: întru Domnul Christos. ca la 85. de bărbaţi și - 
„după! dînșii alţii 300 voinici,- cărora eta căpetenie Antipatrul 
Chiest ; carii trimişi fiind să omoare pre cei .dintii, crezură Şi 
Ei întru Domnul Christos. Și dacă văzu Lichinie că glăceveşte 
oraşul, învăţă: să taie capul svintului. Atuncea' strigară multă 
mulţime de creștini oprindu-i, şi abia svîntul potolindu-i, fece 
rugă la Dumnezeiă Iisus. Christos. Şi-i tăiară capul. împlindu şi 
alergătura mărturiei, Și fu adus de la Iraclea la Evhaite, la: 
lăcaşul părinţilor săi, precum svintul a dat poruncă lut Avgar 
scriitorului săi, carele: i-ati scris mai 'de: amănunt, şi mai larg 

: de mucenicia nevoinței' lui, şi. întrebările și răspunsurile şi vre 
„mile, şi. multe feliurile muncelor și caznelor. ce aii văzut. . Și 
de: la. Dumnezeiă -sprijinele şi ..agiutor. mai larg ati însemnat - 

„. în mărturia lui de. faşă, fiind. Și privină. 
S 

| Pa . 

9. PRAVILA DE LA GOVORA |... 
- i. 

„Pretaţă. ma 

|  Ipigecastie RATAZ: Tout - MacTaBntntiait “cuie cuek= 
„putu. np'k ASmuntautaep apxienc onui, MHTBoNSanu op. 
Ut. I9GHTOpIIASpr ME AdnezeS, enc nnaepn, UI Npeetat= 

"A9p, “ui. TSTSpop - AX OB Haop. kapiii ES nslepe Mp 
her, A€ ad AA HEaeS cniiTh Ed matur. 

TEUAAIA. RS aaa ASii- at neaeS apynenneenn, min! „24 
MuTpsnieanr, « „ToaTA Măpa ApaibaSasn,, Nae “uni eri venite,



LI 

DID 
e 

npinat AX cdi Ta. HABOBĂ BEI ABC. NARATEAE, AZCACE | 

Bop acp. „unt “Sri ae Bela imurk, “umtikcegegh Ap. 
= GekoPINTAAt KB AMAN Toate ANMBHAE AS HapTE NE ANABA. 

awp. ES aka ESuerate uit, e PRESA AariiSaSu aieS: AS 

Î€ Xe, CZ. CROW h cr APTE, . AHSALE NBARHAĂ NpE AHAB 

“pSavzrbciă, - că rap “Roacrpe dipauit AXE pSazueițiii. 

tâpin CRHTELAL NzCTopH Witasp ucaep KSBziiTATeapE A TSpatent 

AS NE. Rap ape -NTpS crime AiSaTe Ap kaioput A€. BHHAE2 

Ezpu cSdaereawp - Epeiputnerţint.- EAophUE ezIVTh - PztTe KS 

D&RATE „NEA AMAN BPATOC “UI RAE AA „ADAPZUĂA UEpIoASU. 

Nea ma porn căi uuawp: BOACTpE ES. Map aa 44 BApE 

MR Ba „RZA awkeTă CĂI TĂ RApTE AMEAA că ANBĂ A. 

0 watt «| ape WWINCTE, IUNI CE „REBELE neTpS Ap TAN 

“Sat Ba BMMALRA ESĂAETEAE AMEIMAUP „4 nakare:  Iilga 

NTpS azHiă Ac apti ca uS-ce A, nuue Aa MZCEZPNU 

“ea. MS die. monatbacae căști uiawp aricati, “uși cât uavp. 

" DaPMUUA BATIRORSPHTE. - ADCII: BEGh Aa cam paTe 

„aveniinue. eS us Boo ank pna. Ueaa ue npîntavkiție 

TaHNASPHAE. (O AEILELȚIIL, AMATORI „HACTE.  NTpS cepunTSpA 

“paza „a dir, ez ce onpibekă A€. NSETE., CAPATA, UN 

RS ASkpSpe BSie. pe TOT wacSab ca ce poat ASti parntaes, 

“a cz Ak “RSEZIITI 7 AE MILNEAENUISNE. BA -c4 -AatipenTkae 

pe WEA, WE cRANă BATĂ azicSan. Ipă ATBAATE FUN 

NCSUIA AATEpIO -1acTE d. ncerit 'attepiSp'l. aur: autitegrk npecz 

+ pe Tor anSan. ES Nophtiuec cdti TEA: Wu, AA HEBEEIȚINAE. 

„npatnaf SAI AE Hapede Ba aBk, „peSui ca AB unt adz 

mo -a dpăue, apă de EA din, speSuIt - Help TepIo LUNI HE 

“mocnit. KSAIR “Bă pETEUA NpE aduin a daue. ASpSpe BSE 

uri Mute € NE „MEET, Ba AckSATA pe Eah, A€ KApEAE Ba. 

“ Tpaul. BB3ZHAR NpE -EAh Î;Zpă TPRAA4Ă, LH BEBE, MI 

NBZUAIIAL pe datini cz IS ce „pB'bre caS aa, EpeStit ASpS 

_ BSuh a nerp'kue, Rapeat entirSph -uS "4S  bzEST, AI A£. 

"ovpetii rpzAljie ckpenTSpa, ES AMEIO CokOT'EIJETE, W AN oBHIIIUIE. 

"neuTp$ WE Hz A€ EA NEȘU “uSatast W ADA MEHTPS MENU - 

TA aenTp$ AUHNAE TAME “CE EA RASA." AEP AE 4£ But
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căii ra Iau BAATSȚeTb da a"anie AUACTA TpBAUIE. ECE Ea 
AeASura HSatant SVHSAn. A€ Tang sie RSaiuezare, AS Sas 

"AVBepATA TeaTră cr ciia ca, eri cenSAh cas NONA. IA cSe jiaerSah 

- FACTE AE ( NEPIIDEATATA: AEUIEPTAUIONE Ape, EATA Hut SiS: 
BANTB. HS$ N9ATe nSue „MrantuTe. ue RS CoROTIIIIUĂ uiti ES ocupe 

"AE 'ToSAă, caSzup'k uit AStpSan aSu „Adi ueseS FACŢE d aut. 

RA TOZAUIE CEPHNTSpA, NpoRAATE UEAA ue paue AStoSA Mai n SaSn 

KS NE Ppuiită IAPA AApEAE Caciaie TOBE CA: HS TE Tene 

A WAz .ATpS kza'kprl ASH, Ea ca NS Aa 1Ipe ibîtoan aSu 

At na3t$ -NTpS avanunae weqep ie ACTOR, Ka ca IS 
TE PSUNNEBH AE  UNHEBA AE  mMapiu nzatzi SAS:  uunue A£ 

NESIUh VEAA ue NoapTă CPEAA ca NS KSăuitituli, HA paz 
BHAEME AAHEBEELȚIit NS AAcă pe Wen HENECTONIINUN CA ce 
KSAWMILEUE HApiN. ce coKOTECIth. FA: AFA, tâpă CA NS ce 

Bop -NTodpue AMABR AMEAOPA. UI „MEACpA. UE RSANNERA pe 
„eri. cookie -siue: eS 'rp'kaă Haatn. 'rS gepui Beah, auw'kerk 
NE cepu' NA3H pă. is. COROTINUAR, UN RS "PORAAAĂ UE Man 

„MAnnTe -MezuzTSpnae ruckpesin HEBAZTITE Ce A€ NABENIH. 

- MANTSUBEDH UI pe Tine “ua pe EA u€ "TE Boph ackSaTa. 

I|usra, ca îie, ine Ra -AApzBrni 4 npintatui Syereae 
un. HCNOBEAANiNAE,. apă MEzuzTSpa en ctenSaSn aucaSu 

"A0Rh. AMEAA NEAErICA npacuae 409 Bă Hpinătnt. Ka Sun Kaas 
KZATOPIO 4 Aa HESEEIIHAWp Npăniiae. KA ns HSatăn pe: cute 
ekS nitpaSTm. ue mit iau ckS nenoneaniT. aa Eat, He nicio: 
"BEAU CAUTE, UIH RAT AS AETAT Ut AESAETATR Lui ASIIă 
48 Npatnaă: 4  eaGspsaSu a FAPAAT ELA Ut ASR ar atte2 
ASR caBep. : 

 Nastavnic= 
născărict = , 

Slican — apostoli. «!
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10. PRAVILA LUI VASILE 5) 

  

„Prefaţa 

Toţi ceia ce sămtii creştini pravoslavnici cine va ceti 

* ca să înțeleagă. Drept aceia şi al nostru prea luminatii întru 

creştinătate şi întru credinţă Ioan Vasilie Voevoda Domnul 

și biruitoriul țărăi Moldovei urmând urma celor buni și înţe- 

lepţi Domni socotindii neputința și slăbiciunea- acestui locă. 

şi împuţinarea izvoarilor svintelor scripturi şi a altor învăţituri 

şi cunoscînd nevoia ce va veni 'şi scâdearia asupra oamenilor 

ce vor fi-lăcuitori în ţara Moldovei fiindă fărâ învăţătură vor 

fi de pururia însătaţi. şi lipsiţ(i), ca şi cumiă are fi întrun loci 

săcetosii fără de apă şi: mai vrătosii văzândii nedreptăţile şi 

asuprealele mişeilorii, carele faci cei neînvăţaţi și nzinţelegă- 

torii, diregătorii şi giudeaţele de pre la toate scaunele Mol- | 

dovei. Drept aceaia cu : multă osrădie sau nevoit . Măriia sa 

deau cercat pre multe țări pănă lau îndireptat Dumiădzău' 

„ deau găsit oameni ca -aceia, dascali şi filosofi deau scos den 

cărţile elineşti şi lătineşti: toate tocmealele ceale bune şi giu- 

- deaţele celor bune creştini și svinţă înpăraț(i) carile -ca o lu- 

mină lumineadză şi arată tot lucrul celor întunecaţii) şi proşti 

__şi ne învățații) ca să cunoscâ: strămbâtatia tuturoră şi să giu- 

dece pre direptate. Carele să chiamă acmu Pravilele inpărâ-! 

teşti. Aceastia învăţâturi neau datii şi neau lăsat noo tuturor 

“ rodului 
jaţă în veaci nescâdzutii şi ne svărșită dupâ tocmala şi nevoinţa 

Mării sale Domnului datusau' învăţătură şi mie unui mai mică -: 

şi nice de o treabâ a Mării sale rob Evstratie biv logofetii, 

"de am scos aciaste Pravile și leam tălmâcitii den scrisoare gre: 

ceascâ pre limbă Romănească ca să poâtă înţeleage toți. 

a — 

“Dispoziţia relativă la ţărani 

  

„Când va: fugi țăranul de la locul şi de la stăpinul săi, 

nime nicăiurea să nu-l primească ; iară de-l va şi primi deo- _ 

-dată de sirg să-l întoarcă înapoi la satul lui de unde iaste ; 

, 

» Ediţiunea de la Iaşi, 1875... 

Romănescii ca să ne fie n00 de puturia izvor de vi



iară de va fi avind vre-o-treabă ca aceea cu dins acesta ce” . 
l-ai primit ca să aibă a-şi spune treaba către domnul acelui 
sat; ară de va meșterşugui într'alt chip: şi va călca pravila - 
acesta ca să plătească la domnie... litre de argint ŞI... litre.. 

« Pujarinului aceluia ă. cui va fi țăranul şi într'acest: chip să 
"aibă îndemnare.de la domnie ca să întoarcă. țăranul să-l ducă 

"de -unde au fost, ară ci să rămie cu toată paguba şi cheltuiala.. 

4 e zi 

“Cum şi cînd. poate bărbatul să-şi bată muiarea 
IE şi în ce. chip | a 

  

„- “Poate să îndrepteaze şi să cearte bărbatul pe muiarea-şi -” 
“pre: lucru. adevărat şi pre dreptate, iară nu cu. înșelăciune şi 
fără de cale şi atunci cu: măsură să nu o prea treacă, iară ! 
nu cu vrăjmășie fără vină şi fără ispravă. . * m 

„“Doao lucruri ' oare-cari sprijinesc -pre bărbat să nu:să 

  
- cearte 1) cîndu:și va bate muiarea : “cînd.o va fi bătut pre: .: 

-. vina ei, a doau cind:o va bate -puţintel, -pentru;că de o va N 
bate fără „vină sai cînd o.va bate cu vrăjmășie. să va certa - şi 'mai vîrtos cînd va fi vina. micșoari, o , „Mutarea ce o bate bărbatul cu vrăjmăşie şi mult fără - „de măsură poate. să-şi ceară la giudeţ 2) să se desparță, fară. să cade să fie despărțeala cu lege să fie bătaea aşa de mare ” şi înt'acesta chip cît să stea lucrul în cumpănă, pentru-că de”. „va fi bătaea micșoară nu:se vor despărți. _-:-. | „?  Cela ce va fi vrăjmaș şi cumplit: spre mutarea. lui bă: tînd-o fără de vină saii. o va bate cu vrăjmășie pentru puţin. - tea vină, se va certa. îătr'acesta chip : să: piarză a treia parte - den darurile ce-i va: fi. dăruit muiarea, iară de nu-t va fi dat „daruri se va:certa să dea muerii sale-a patra parte din citu-i | va fi zestrea .., Ma E a aa „ Mutarea poate să se despartă de "bărbatul săi singură. | „Cu puterea ei cînd o'va bate. des şi fără de vină şi dacă să | Vor despărți să cade să o hrănească bărbatul şi să o înbrace - cum să cade... N e oa pi. 

m SS 

  

| 5 Să nu se pedepsească, DE Pc 
"n 44) Judecător, a -
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| - Fâră de înăsură si” cum nu i să cade şi cu  vrăjmăşie « se 

cntamă bătae- cînd se face cu toiagul şi mai vrătos cind să 

va : -svărima lemnul -saii să facă cu acesta rane să margă sînge. 

saii 'cînd o va lovi cu lemnul în "obraz sai: în cap: atuncea 

'deapururea să 'va certa bărbatul. pentru vrăjmășia lui, 

Bărbatul - "poate. să-şi bată muiarea cu măsură - pentru 

vina. ei. 
| Nu să chiamă bărbatul! vrăjmaş” muerii sale: de 6 va 

_bate numai odată, iară de o va bate deapururea şi mai de 

multe ori fără de vină atunce. să. zice că_este cu vrăjmășie 

asupra ei. - 
„2 Deşi va bate neştine” mutarea, cu pumnul saii cu palma, 

: nu să chiamă că este cu: vrăjmăşie. asuprâ ei, de. o ar. bate 

„cît de mult şi de des. : 

| 

  

7 p 
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Despre insălte. e 

| Cine va injura. pre cineva “ăcindu că. birfeşte, atunci 

...acel cuvînt ce i-ai zis că birfeşte. de se va afla că iaste ade- 

„vărat cum i-ati zis, atunci acela nu se va certă ca un. sudui-: 

toriu, iară de va: fi zis întru deşert acest cuvinț şi se va afla. 

„că: iaste el vinovat, atunci acela ce aii.zis celuia că birfeşte,, 

€l.se va certa ca un: suduitor. i - 

- Cela: ce va zice altuia, să mă erți că minţi, acela se va 

“certa şi nu' va putea scăpa, cu acel, cuvînt, căci. va fi zis; să”. 

mă erţi. | 
EI 

Cînd se: vor prici dat oameni și vor zice unul altuia - 

“ niscare cuvinte rele âsupra lui, cum. să fie făcut niscare rîo- - 

tăți, iară cela îi va zice de față că birfeşte, de nu vor îi ade.: 

vărate cuvintele cele de 'ocară. ce i-ail “zis că " birfeşte, iar de . 

_vor fi adevărate atunci ca un suduitoriu se va certa. Ma 

: Cela ce.va zice altuia! că birfeşte şi-i va da şi o palmă, 

măcar” de ar fi zis şi 'minciuni cel lovit, iară . aşa cel ce Lai 

suduit se va certa. pentru, căci l-ai lovit.” Sa 

„. | 

Editia Bujoreanu. e e 
Pai



„- Cînd va 'zice neștine altuia că birfeşte şi el va fi grăind 
-- drept, atunci celă ce aii zis că birfește, iaste datoriii între toți 
oameni să zică c'aii biîrfit el singur, iar nu cela ce i-a zis el 
„că birfeşte. i 

Despre ţărani 
  

1 
. 

| Un om oare cine daca va sărăci și va slăbi de nu va 
- putea să-şi lucreze viea sau curătura, sau altă ocină ce va 

. „avea, sau cînd va fugi de se va înstreina, atunci acea ocină 
- să fie pre seama Domniei, 'sau a stăpînului a cui va fi locul, 
aceia să o ţie şi să ia rodă ce va fi. Iară de se va întoarce 
acel om și va' veni la locu-și, atunci să nu aibă nimenile 
treabă cu ocinele lui, nici să i să ceara altă nemica, ci să fie 
în pace. i i a 

n Țăranul daca va fugi de în sat şi-i vor răminea pămin- 
turile,. sau viile, sau curăturile, atunci ceia ce se vor hrăni 
de intr'acela, aceia să. aibă a-i plăti dajdea şi toate. răotățile 

” cîte-s preste an, cum'au fost plătind şi el cînd: au fost de 
faţă, iară de nu vor vrea să plătească cit vor: lua ei, de în- 
triacelui fugit, atunci de două. ori pre cit au luat -să dea 
judecătorului. os. i ă 

„De va lua neștine vre un dobitoc, cal, sau bou fără de 
ştirea stăpinului al cu':'iaste, şi se va duce în vre o cale unde 
va vrea,. atunci ce va 'fi plata ce se zice chiria să i plă- 

» tească îndoit, iară de se va prileji să moară pre cale: atunci 
să i dea două vite drept una,.or ce fel de dobitoc va fi. , 

a De va lua văcariul dimineaţa boul de la plugariu şi va 
„fi boul sănătos de nu va-avea nici o vătămătură, iară seara: 

se vă afla boul ori cu piciorul frînt, au cu cornul sărit, au de 
vre un ochiu orbit,. sau și aiurea vătămat, atunci. să jure vă- 
cariul cum n'au făcut.el vre un vicleşug,: şi cum nu ştie ni- 
mica de vătămarea boului, deacia să fie: în pace. e 
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„de cină aă descălecat. Rominii DE 

  

“De aice -se începe povestea altor -Domni carii ai venit - 

pe urma Negrului Vodă, precuni arată mai jos. i 

"Mihaii Vodă aii domnit' ani 19. a. o 

Dan Vodă aii domnit ani 13. Acesta ai fost frate cu 

- Mircea Vodă bătrinul, şi lat ucis Șușman "Vodă, Domnul 

: Serbilor, cînd era- cursul anilor. 8864 (1356). - De 

iN Mircea Vodă bătrinul. Acesta ai avut mare răsboiii cu 

_Baizit-bei de la Nicopoie. Făcutu-s'aii acest răsboiii pre. apa 

Talomiţă; biruit-ai Mircea "Vodă pre. Turci, şi făvde număr 

ati perit trecind” Baizet-Bei Dunărea fără vad; şi alte multe 

"- răsboaie ali avut cu Turcii. Făcut-aii şi S-ta mănăstire din: Co- 

zia. şi Sta mănăstire Cotmeana, cind era anul 6891 (1383). 

Și ai domnit Mircea Vodă ani 29; şi ai murit în domnie, 

şi s'aii îngeopat la mănăstirea lui la Cozia. .. ai 

Ne Vlad. Vodă "Țepeşiu. Acesta ati făcut cetatea de la Po- 

„ienari, şi ati făcut Sta mănăstire de la Snagov. Mai făcut-au 

- şi“un lucru CU “orășşianii din “Tirgovişte, pentru O 'vină mate - 

„ca, aii fost, făcut unui. frate al Viadului Vodă, Cind ai fost - - 

7. în zioa Pascilor, fiind toţi orăşianii la ospeţe, iar cei tineri 

-- la hore, aşa fără veste pe toţi iai cuprins. Deci ciţi ai fost 

oameni - mari, bătrini pe toți i-ai înţepat. de ai ocolit cu ei 

tot tîrgul ; iar câţi aă fost tineri împodobiţi în ziua Pascilor, : 

pre toți i-ati dus la Poienari, de aii tot lucrat în cetate, pînă ! 

s'ai spart toate -hainele de pre ei, şi ati rămas toţi desvănuţi : 

„in pieile goale. Pentru aceea I-ai scos. nume şepeluș.: Doin- . 

nit-aă ani 15. Ra a] Sa 

„" Vădislav Voevod bătrinul ai venit Domn cind -ai fost 

cursul anilor: de la Adam 6935. (1427). Acesta ai făcut bi- 

__serica,. domnească din Tirgoviște, și ai perit: de sabie în mij- 

“ “locul Tirşorului.: Şi aii domnit ani 15... Da 

a Radul. Vodă cel frumos. Acesta ai făcut. mănăstirea 

_ Tinganil, și ai domnit ani 15: NR aa 

„„” Laiotă Basarab Vocă cel bătrin, 'care aii închinat țara 

turcilor, domnit-aă, ani 17- Avut-aii mare răsboi la Rimnicul . 

- sărat. După el ai domnit Aa 
E 

““Țepeluş Vodă şi ai avut răsboii la Rimnicul sărat . 

1) Magazin istoric.



cu bătrinul Ştefan. Vodă. Şi ati șezut aice în țară de ali dom- 
- nit ani 16. Apoi Radul Vodă cel mare. Acesta:aii făcut mă- 
'năstirea din deal și ai” domnit: ani 15... / A 

  

- .: Ia , s . : 

-13. CRONICA/ ANONIMĂ. D LE 

Despre Coţovlahi. -. | 
, Sunt dară acești Coţovlahi (cum: ne spun: vecinii lor, și " încă şi cu dintr'iînşii- am vorbit), Smeni nu mai osebiţi. nici * „= în“ chip, nici în une obicee, nici 'în tăria și în. făptura tru- „1. pului: de cât Românii aceştia, şi. limba lor românească „ca. - a acestora, numai mai stricată și: mai amestecată cu de _a- | ceastă proastă. grecească și. cu Turcească; pentru-că fârte pu. ţini,: cum s'a zis, ai rămas la nişte munţi trăgându-se de- „locuesc, cari .se întind: în lung -de lingă Janina a Pirului pînă .. spre Arbănaşi lingă - Elbasan unde-i zic, în sate numai locu-, „ind, Se vede şi. mari. unele :sate ; zic că. sunt şi Gmeni cu “putere în hrana'lor, de carii şi mare minuue este: cum și până - astăzi se află păzindu-şi și limba.şi nişte -obiceiuri- ale lor. Aceştia dară și limba și-aii “may stricat, și' el. s'aii.: împuţinat, drept. ca şi ei. desevirşit sub. jugul turcesc! cu acei Greci des- | pre acolo s'aii supus, unde! şi stăpânire, şi tot și-au perdut;-- şi pâte.fi că nici d'ântâiti așa mulţime nu va fi fost de dinşii, „» Ca eată acum și CÂțI sunt, mojici, ţărani, sunt, și locurile lor : cu greii. de hrană: fiind, pentru multa peatră și munţi ce sunt „unde locuesc se împrăștie şi se duc mai mulţi prin acele orașe * mari” turceşti de se hrănesc, şi. pre acolo mai mulţi. ameste- - _- cîndu-se, şi limba, cum am zis, frte şi-ăi stricat, şi în puțin „ai rămas, Zic şi aceasta, că de-i întrebă și pre ei nescine:. - ce esci?.el zice Vlahos adică 'Romiîn; şi: locurile lor unde. - locuesc le-zic Vlahia; iar. ţărir acestia ei- îi zic Vlahia: cea'.- mare. Pare-mi-se zic, că ei grăind mai mult îi înțeleg - ces. -: tia Romini de cât aceștia grăind aceia 'să înțeleagă ; 'insă, şi uniă și alții cu puţină vreme într'ân. loc aflindu-se, -prea lesne : se pot înţelege. De crezut dară este că! şi “acei: Coţovlahi, Ai - n A a ' Ă i e - 

1) Crânicele Cogălniceanu, ed, II, Ortografia de aco:o, . . ”



E 1978 = 
a ii 

dintr'aceşti Romani sunt, şi se trag; şi într'acele- vremi ce 

Galian. sai -alt împărat. ai ridicat o seamă dintr'înșii de aici 

“şi” i-ai dus de i-aii aşezat pre acolo, aii rămas şi până acum. 

: .. Coţovlahi le zic Grecii,  rizîndu-i şi batjocoră  făcindu-și 

___ de dinşii, adică şchiopi, orbi blestemaţi, hoţi, şi ca acestea 

„le zic că sunt; şi câţi aii fost de acel fel pre undevași, i-aii . 

“adunat de i-aii dus pre. acolo; precum și aceşti Romiîni dupre 

-aîcă rid, şi încă destule grozave cuvinte le zic şi de 'nimic îi E 

fac, şi că din hoți se . trag, povestesc şi. băsmesc între ei. 

Ci de aceasta căci Grecii aceştia dupre. cum rîd de Romini și 

grăesc aşa de răi aii socoteală. mare ;. pentru. că văzînd şi ei 

toată altă lume rizînd de; dinșii şi baijocorindu-i, aii stătut şi 

“ aii obosit și ei prin. gunoele lor, ca cocoşii,. părindu-le. că 

“ati mai” rămas vlagă, unde. văd zugrăviturile celor vechi ai 

lor, el între dînşii îşi fac. mângâeri şi bucurie, soții părîn- 

du-le că aii pre.cine-va. batjocorii. lor... Căci cu dreptul . nes- 

_ciind cele ce dre-cind şi stăpiînii lor aii avut mare ajutoare 

. - şi “folosiri împotriva: vrajmaşilor lor de aceşti Romini, cind şi. - 

Odriiul la izbăvit.. din mâna Frincilor, carii îl ocolise: a-l 

îua, şi iară lor Grecilor le-aii dat, “cum, scrie, Bonfinie într'a.- -. 

-. doua decadari. cartea a şeptea; şi altele. multe ajutoare le-ai, - 

făcut. cum mai. înainte voii arăta. Ei graiesc acele ce se par 

3 în:ochi şi în plăcere că sunt ceva, şi nu scii ce zic, aii doară 

" -“fost'un neam nemulţumitori şi ei, cum şi. istoriile lor arată. 

0 Şi: până astăzi ori. în ce țeri . merg,. cum se zice zicătoarea, 

" “arama şi. arată, faptele. lor cinstea-le -micşorind şi împlinind ; 

” atiimal bine-să zic să-i ertăm şi să ne fie milă de ci, căci 

_şi grăesc 'de acelea şi huluesc pe alții; . căci” fiind-ei scăzuţi -. 

“din toate şi lipsiţi, şi supăraţi sunt forte, Deci asemenea fac _.. 

“_si'el, ca aceia: ce sunt aii în robie a în închisori.ali în strîn-. 

joti de alte nevoi a la sărăcie aii la alte nenorociri! și mari 

strimtori, cum obicinueşte. lumea 'le .aduce, şi atita le .aduce 

cât _nici odată 'nu lipsesc. de la neamul' omenesc cu 'acelea, . : 

, „- când -unuia, când altuia: descurcîndu-se ;. deci de marea-i .su- - 

„2: părare îi -pare că toți 6menii îi. strică, şi el aşa pe toţi şi . 

bănueşte și huleşte, “părîndu-i că cu acelea-și . mai. uteşaste - 

„şi-şi răcoreşte dâră patimile: sufletului şi simţirile trupului. Că 

„ nimeni nici s'aii mai. aflat în lume asemenea lui Iov, carele. 

„tâte, pre nimeni. vinuind, pre nimeni blestămînd, pină în 'să- 

““virşit, cum Biblia sfântă în viaţa lui scrie şi adevărează. Ci.. 

„= dară, Grecii acelea . pătimind, de supărare părîndule că alţii: 

că sunt: nemulţumitori' şi “necunoscători „binelui, şi fârte ai
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ar f pricină, nu ei înşişi. dea fi așa, hulesc şi grăiesc. pe alţii 

de răii, neuitindu-se să vadă pre dinşii” ce și acum sunt. Dirept 

aceasța dară, este să-i ertăm și să le credem, pentru că zic das: 

călii şi înelepții, că crud şi tiranic lucru este și foarte fără 

de minte nescine să mai niustreze şi să mai pedepsească pre 

unul :ce în pedeapsă şi- -în nevoie aii căzut; „că destul - este 

aceluia aceea: nu trebue. peste răă' a mai adăoga, ci. într'a- 

ceea lăsându-l încă mîngiere pe cit . se poate și ocrotire să-i. 
arătăm, asemenea pătimaşi şi nenorociţi socotindu-i ne că putem 

| ajunge şi putem fi şi noi fără de, zăbavă şi fără veste. 

N .. 

4 1 14. GR. URECHE 1) o 

Predoslovia . 

” Mulţi scriitori s'a. nevoit: de ai scris rindul şi povestea 
țărilor şi aă lăsat izvod pre-urmă și bune şi rele” se rămăe 
fiilor şi nepoților, și'să le hie cele. bune de învățătură, iară 
cele rele ca să se poată feri şi să se socotească și celor bune 
să urmeze. Şi alţi. pizmuind, şi “însemnind, și scriind, cum și 
eii "Grigorie "Ureche, care den mila lut Duwmnezeii și a Dom- 

nului. meii am fost Vornic mare, cu. multă nevoinţă . am cetit. 
cărţile şi izvoadele, -şi' ale noastre şi celor străine, şi am “aflat . 
cap și începătură moşilor de unde aăi izvorit în ţară, şi S'aii 
înmulţit, şi s'a lăţit, ca să nu se înece anii cei, trecuți a 

toate țările i şi apoi să. nu se poată ști ce aii lucrat; să se 
"asemene hiarelor şi dobitoacelor. celor: mute şi fără minte. 
"Aceea urmind, şi măcar că se află şi de alţii însemnate lu- 
'crurile țărei Moldovei, apucatu- m'am și ei a scriere incepătura 

şi adaosul, mai apoi şi scăderea, care se vede'că aii.venit: în 
zilele” noastre, după -cum ai fost întiiul ţărei şi pămintului 
nostru a: Moldovei. Că. cum se timplă de sirgu și adaoge po- 
hoiul apei, şi iarăşi de sîrgu scade şi se impuținează, aşia sa . 
adaos şi Moldova,. care mai apoi de alte țări s'aii descălecat. 
şi s'aii aţi de sirgu şi fără de zăbavă, Acelea cercind, le-am 

* v. 

: . î. 

. 1) Cogălniceanu, Letopiseţe. Ed. IL.
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îndreptat 'cu nevoință, că nu numai letopiseţul nostru ce şi . 

mă aflu scriitor 'de cuvinte deşerte, ce de drepte; că letopi-. „cărţi streine am. cercat ca să putem afla. adevătul, ca să nu . 

seţul nostru cel moldovenesc aşia scrie de pe scurt, „că. nică -. 

de viaţa Domnilor,- carii ai fost toată cîrma nu alege, .n€ 

cum lucrurile din năuntru să aleagă, şi pre scuit- scriind şi 

stringe cărți; că de la locuitorii d'întiiă nai aflat. scrisori, 

că n'aii lăsat, ca nişte oameni neașezaţi şi mai mult proşti 

şi  necărturari, ce şi ei ai - scris mai mult din basne. și den. : 

poveşti, ce aii auzit unul de ia altul. Iară scrisorile streinilor 

scriii prea larg şi de ajuns, carii ai fost rivnitori şi herbinţi” 

nu numai ale sale se scrie, ce şi cele streine. Şi de acolo 

luînd multe, şi lipindu-le “cu ale noastre vremi potrivind, şi 

_am scris acest letopiseţ, carele şi de nu se va potrivi pe la 

multe locuri, 'cel ce va. hi cu minte, gindesc că nu-mi va 

nu poate să le pue pe rind și multe sminteşte -şi . a” spune 

mai “multe, ai: mai puţine; dar cele:de demult și resuflate de 

atitea vreme de ani! Ce ei cum am aflat aşia am. arătat. 

  

„13, GRIGORE URECHE, 

  

i imvăţătură şi mustrare celor mai mari - 

“In Moldova, aii cei mat mici despre cei mai mari acest - 

obiceiii, de pier fără judeţ, fără vină şi fară samă. Singuri cei: 

măi mari judecători; singuri „pirişi şi singur plinitori legii ! 

Şi de “acest obiceiii Moldova nu scapă, că mai mulţi dentre 

capete sînt iubitori a vărsare singe nevinovat. Apoi daii vina 

locuitorilor că sunt vicleni. Dară cine ar iubi să moară? Cine. .. 

nu doreşte să vieţuiască? 'Cu drag este celor mai mari să aibă 

viață ; cei mai mici, încă “nu'o ar lspăda. Crez mai bine ar 

hi den dragoste, : de cît den frică. să-i. slujească. Și de-s'ar 

“învăţa cei mai mari de pre nişte muşte fără minte, cum s€ 

„ţine Domnia! că toată albină îşi apără cășcioară şi hrana lor 

"cu acele şi cu veninul săi; iară Domnul, adecă Matca, pre - 

- vinui ş.că de multe ori omul însăşi cele ce vede cu-ochii săi 

însemnînd de la început pînă la Domnia lut Petru Vodă Ra- _ 

. reș, şi s'au stins; că de aice încoace nai mai scris nimeni. 

„Nici este a se mirare, că scriitorii noştri n'aă avut de unde 

7
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nime. nu vatămă, ce toate de. învăţ tura ei ascultă. Cum, dară 
“ar fi mai bine. pentru blindeţe să asculte pre cel mai mare, 
şi să-l iubească şi -cu dragoste săi Slujească,. de cît de groază 
şi de frică să i se plece. -Pentru-că acela ce pofteşte să „se 
teamă - de 'el atita: norod de om, trebuește şi acela. să se 

„teămă de toți. Că tot vărsătorul de singe. de. frică face, câ 
„să-i ia spaima şi să se teamă „toţi "de. el “ce ar putea face cu . 

blindeţe. 

| 6, SR. URECHE 
- PI i i 2 

Moartea ui Stefan: 

, In. anul 7012, nu multă Vreme dacă sai. întors Stefan. - 
- Vodă “de la -Pocutia, la. scaunul săi, la Suceavă, fiind bolnav: 
„si slab de âni, ca un'om. ce era într-atiţia. ani, în: patru-zeci --. 
„şi şapte, tot în 'resboe şi ostenele:și neodihnă, în toate părţile, 
de se bătea cu “toţi, Şi. după: multe răsboaie cu .noroc ce aii.- 

„făcut, cu mare jale ai răposat Marţi Iulie în 2, 
“ Erea acest Stefan Vodă om nu mare la stat, “mănios şi, 

„.. de grabă, vărsa sînge nevinovat; de multe ori:la ospeţe omora . 
fară judeţ ; era întreg la. minte, nelenevos, şi lucral săi ştia, . 
să-l acopere; şi unde nu' cugetai, „acolo îl. aflat. La lucruri de - * 

” resboaie meșter; unde era: nevoie, însuși se vira, .ca 'văzindu-l: 
al săi să nu înderepteze. Şi pentru aceea, rar resboiii de.nu: 
“biruia.. Aşijderea şi undel biruia alţii, nu perdea nădejdea 

„că ştiindu-se căzut jos 'se ridica deasupra. biruitorilor. 
Iară după moartea lui, și fiul săii Bogdan Vodă urma 

“lui luase de lucrurile vitejeşti, cum se timplă din pomul bun 
şi roadă bună se face. Ingropat- aih pre Ştefan Vodă în mă-: 

„nastirea Putna,.cu multe jeale şi plingere “tuturor locuitorilor . 
ţărei, cît plingea toți ca după un “părinte a lor; că cunoșteaii 

"toți că's'aă scăpat de mult bine. și apărare. Ce după moartea 
lui îi ziceaii sfintul Stefan „Vodă, nu-pentru. suflet, că este. în. 
mina lui Dumnezeii, că el încă aii fost om cu păcate, ci „pen- 
tru lucrurile sale cele vitejeşti, care nimeni; din Domni,! 

-- mai” nainte, nice dupe aceia, nu l-ai agiuns.. . | 
Fost;aii mai "nainte de. moartea Jui Stefan Vodă, i într'a- . 

celași an; iarnă grea Şi geroasă, £it n'aii mai fost iarnă. ca 

nice, 

N
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. aceea . nice odată. Iară peste vară ai fost ploi g grele şi "povoae. 

de. ape; cît s'aii făcut multă. înnecare. -. . 

-Domnit-ai Ştefan Vocă 47, de ani, luat şi 3 septe- 

măni; şi ai zidit 44 mănastiră. şi biserici ; , şi 'era însuși țiitor E 

peste toată ţara. -.. 

“Iară. înaintea _sevărşireă sele chemat: aii Vladicii şi toţi 

sfetnicii săi, boieri. mari şi. alţii toţi -ciţi s'a prilejit, arătin- 

“du-le cum:nu vor putea” ține” “ţara, precum o aii,ţinut el; ci 

socotind” de cît toţi mai puternic “pre Turc: şi may” înțelept, 

ai dat. învățătură să se închine Turcului. 

m î.  up. ADNOTATORII LUI URECHE - 
  N 

i Ijderenia Moldovenilor?) 

 Gugie Aevăuiciu Sa Wa Surspreă, KA CAPERANA, IE 

| AuecTe aonSpi AS „ecr. ABESULA, "Taragi, Ut „pASau ana Sce 

a aueaii. 'Taragi Ca$ mitic AE: AS rpeST un NECTE AMSHui Ma. 

 sIpaeaa,- IN pamiurătia, npe- BurSpi Aer ouiteat: ap Wa$ - 

mai nSTST a cSdepipe; ue ciurSp  AacaaS Rpaisa BurSpreră, 

kapSia “aun$ “na a$ docr B&pXoBHIK, cas cRSAar: AE cas 

ASC nd. „Ranzparsa PamSaSi ei AS uepuiSr. acre -AHTp i 

sKSTOp Mango TiBa - Epzit atat aep cei, EU „N uzgarsa Pr 

MSASi aa auSTep US. AS “aparzASuT,: ue AS AAT „pecuSiie. - 

min a$ aie: „63 cz KSpaT, Kana, adi cTATST. aa: „har 

NAPZUĂE, SA A£ IS AeuSA mes ca US - nic; neurp$ AEEA, 

= “ASaui oameni păi cas dan. -MI Ueapa atea,-uli KATE TEA: 

ÎLE, TOATE CBUT - DANIE ME Aznuuii, Ii Saal am.ue 4€- 

diaue; ue ui “Boi$ “A „ie, câ iau ÎBBZN AA. RS- zii. 

„Gaga "rs A uaga MEA CA Si aai AaSui, KA ui AZpSECE 

Mie li CPT AHBZUZ, Ad. crpinicega NpE TOUi, AE 

ia. ape minansptu „RanSasi, ME AEAS. AZpiReAIT.. rzpS4, KS.- 

  

1) Lambrior, Carte de Citire, | | e . E | 
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Su XEp MIXEpEzITAT; Râge ceai "Tpzeiţie ui NANA acrasi 

amu intapa Aleagcrei ui aa MapaatopSu, e ce uexaS= 
seRS npeSg an. deue Aacaz$ Rpais, mata as ASar avea 
A:STop. maațapeei ae aa „RainzparSa PzSaSi, a5 cezar aa 
LEAgA SurSpeackz, Wii A€ di Npe: KAUIAENiA€ EpauSuSaSi î5 

moara nSrepea ca ca$ anSkamr - pe. Tarapi ai Garepe ui ai 

ronige, A€ a$ TpenST MSH'Teac „pi utacra UEApZ IIpE aa Pon, 
pe RApE Kat -uui- ceaie gin cranui A€ NEATpA pi AeSA 
aonSpi ce aaz îacSre. pe Nacaz$ Kpais. II aura roninasi 
pen MSuui,. coca ui npe 'auenţii Taragi,  Ragii as. decr 

azuSirepi „pn AMloagcna, pe -iat reuir nzuz. ia$ rpekST ana 
GiperSasi.. dIncao acas Kpais, ue ce niaaia emerit Ga: 

"HÎCAAB, ETzINA Mi wzpaSpiae an, 4$ cTgpirar. SuirSperpe: 
„Giperea, Cipereai, AMEa: NAateati, naauemi, cas KSai Bia 
noi: ama ati naaue. - Alăi anci pata cas. AECRZAERAT Mapa, 
AE Ne SezuTrSa Si Rpais- ue a5 zic Gipereat a$ nSe nSateae 
anti: Gipersa. ASna mSara reânz; ue aş reni npe Taragi 

"Ai oare aqokSpiae ME SHAE Epa AESAUN, CTA „MI -ASATE 

- A9kSpi „pamiporiga cpiacp ASi_ Macaz$ Ipais AE e ela ue 
"ETA BATSUI Epa Ka US ce nSre cnpistini, ceapa -ueia ue Sua 

Ai CE Aa ASura >ptaituTe: ui cana. IIpe AEAE > BEA Ep 
AteipiepruSrSa Taragiacp, AE ce dizuea 4 Mape dec, lui anci 
-MIAa'Trz ce "ureputa acSnpa ucaop uzi renia: Ve ne ue Si cnop IS: 
AREA; KA RAAEA pH NpimekAli e negia, uri copi ue eaSpi 

A ureipepuiSrSpi RpEA îaue, "TOT. A0p EPA AE CAN TEAAZ, nau 
iaS coc pei TOT AckSa ulii ia$ AENApTAT NECTE Iierps a 

Ep Sie ui nana acrzsi 'Tpateă, | | 
e akoao cas „pirope Aacazi Bpais nS aaSaz. wi Biz 

pSipe; usi coc. a" hacz «pri zica azcaTii cznSASi AŞ uepuuST 

Ad. enickenii acp BaarocaoBenie ZA A4cA 'Tpri.SÎAE ca ce Bez 
? CEAEACHA RS: moaatntauri uli RS Boiapii cei, AaŞ: naarecaogir AE£ 
„AS AzcaT cat Aapui KS oara KSpTEA-ca; HApE  OBiMEIlO ce 
tine Aa Atta ap ti Mana AcTB3i, ME aacă Ca AMABUĂ Ni 
canTamzita nocTSASi uea mape. * ii i s 

 



18. MIRON COSTIN... 

Dă | Voroavă către cetitori 1) 

„Fost-aii în gîndul: meiă, iubite cetitoriule, se fac Leato-_ 

piseţul ţărei noastre Moldovei din. descălecatul et cel d'intiii, 

. carele aii, fost de Traian Impăratul, şi urzisem. şi începătura 

Leatopiscţului.. Ce sosiră asupra noastră cumplite aceste vremi 

de acum, de'nu stăm de scrisori, ce de grije și suspinuri: Şi 

la acest fel de scrisoare gînd slobod şi fără valuri ' trebueşte ; 

eară. not prăvim cumplite vremi. şi cumpănă mare pămîntului 

nostru şi noă.' Deci primeşte această dată atita den truda 

noastră, ca se nu se uite lucrurile” şi cursul ţărei, de: unde ai 

„părăsit a: scriere răposatului Ureche Vornicul. Afla-vei de la 

Dragoş Vodă den Descălecatul' ţărei cel al doilea, la Leatopi- .. 

seţul lui,pre rindul săi scrise Domniile ţărei, pînă la Aron Vodă “ 

“a doa domnie. Iară de la-Aron Vodă încoace, începe acest | 

Leatopiseţ, care ţi lam scris noi, nu cum sar cădea de amă-., - 

runtul toate, că Leotopiseţele. cele streine, lucrurile numai cele 

. mai însemnate, cum sint -resboaiele şi schimbările, .scriă, a 

țărilor megiașe, eară cele ce se lucrează în casa altuia, de 

amăruntul lucruri de casă 'n'aă scris, şi de. a lui Leatopiseţu, 

de Moldovanu scrisă nu-se'află. Eară tot vei. afla pe rănd 

scrisă toate. Şi. primește această dată această puţină trudă a 

“noastră, care. am făcut, să nu se treacă cumva cu uitarea, de 

unde este părăsit; 'cu această făgăduinţă,. că și. Leatopiseţul 

întreg să aştepţi de la noi, de vom 'avea' zile, şi nu va hi 

pus prea vecinicul sfat a -puternicului Dumnezeii. ţărei aceștia 

țeanchiu şi soroc de.săvirşire: - o i 

  

"19. MIRON COSTIN 

  

- Predoslovia cărții Descălecatului. 

Inceputul ţerilor acestoră și al ntmului nostru moldo-. 

venesc, și muntenesc şi în ţările ungureșci cu acest: nume ro- 

  

„„.. 1) Leatopiseţe Cogălniceanu. Ed. II. Aceasta este prefața Zetopisefulul, 

4
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" mânt "până astăzi, de unde sunt veniţi întru - aceste” părți de - 
| pământ, a scrie. “multă vreme .la cumpănă au. stătut.: “cugetul 

i nostru... Se începu osten€la acesta după atâtea -vecuri, de la 
descălecatul țărilor. de "ntâiu, de la: „Trajan , imperatul Rămu- 
lui, cu:câte-va. sute. de” ani preste mine trecute, -se- sperie 

“ gîndul. A lăsa, iarăşi. nescris, cu mare ocară infundat! n&mul 
acesta de o semă' de scriitori, . "este! inimei durere. Biruit-au 

“gîndul se me apuc 'de acestă 'osten€lă, se scot lumei la ve: 
dere feliul. nemului,. din: ce..isvor șiseminţie sînt locuitorii 
“4trei nostre a Moldovei şi aşa: și a ţerei Muntenesci, precum 
"s'au scris: mai sus, şi a “Romănilor din ' ţările” unguresci, că . 

„tot un nm sînt, şi odată. " descălecaţi? : de unde. sînt veniţi. 

”  stremoșii lor. pre aceste. locuri? subt: ce -nume -au fost întăi 
la: descălecatul lor, și de cănd -s'au deosebit. şi 'âu' numele a: . 
icâsta de acum Moldoveni „şi. Munteni?” in ce „parte de lume, . 
este Moldova,. hotarele ei pre - unde au fost ăntăi? ce limbă 

„in€ întâi și până 'acum?. cine au -locuit mai inainte: de noi 
pre. acest pămînt şi subt ce “nume scos, la scirea- „tuturor. 

i 'se fie : ” 
Ş _Zice-v -va cineva: prictine' tărziu estel.- 'Dupe sutele: de. 

- ani. cum se vor pute 'sci istoriile adevărate de atătea vecuri?.. 
Respunz eu: Lăsat-au puternicul Dumnezeu iscusită oglindă: 

„„miinţei omenesci ; scris6rea, “dintru. carea deca va nevoi omul, 
" celeutrecute cu:-multe vremi' le va putea sci. şi le va putea. 

„oblici, şi nu numai: lucrurile . lumei, staturile . Şi începuturile. 
țărilor, ce și, singură lumea, cerul, păriîntul, “că: sint zidite... 
de cuvăntul lui Dumnezeu celui puternic. -.. : ARE 

+ 
Crez .din scripturi, scim, și, din scriptură avem şi sfănta. 

crcăiaţă a“ n6stră. creștinescă, şi mîntuire! cu coboritul Fiului 
lui Dumnezeu, şi intruparea cuvăntului cel mai inainte de veci, 
şi în firea: .omenscă și fără de “păcat. Scriptura : ne "deschide 
“mintea d€ ajungem cu- "credinţă spre “Dumnezeu,  Duhul-cel-.. : 
sfânt. şi nevăzut şi necuprins.. şi neajuns de mintea.. şi de firea: 

" omenâscă. Scriptura: depă?tate lucruri. de .ochii: noştri ne'': 
face de le putem, vede cu. cugetul. nostru. Se nu “pomenim. 
de marele :Moise, carele dupe. atăţia ani au. scris L-eatopişeţul - 

_de la zidirea lumei;. „că: acesta 'au avut pre singur Dumnezeu : 
“dascăl şi. inveţătoriu,- cu rost. către rost:. 

Ormer filosoful,. in : : doue. sute și. cinci. deci. de. ani, au 
„scris dupe risipa, “Troadei,: “vesbâiele ce: au fost. Lui Filip 
“Plutarchus' in patru sute de ani. au scris: viața, şi faptele: ve-: 
stitului Alexandru ibperat in lume,. „Machedon, „Titus, “Livius: - 

 



- au scris, cursul a tâtă impărăția Rămului, in 'Ş&pte- sute de 
“ani şi mai bine, dupe urzitul R&mului şi cu .ostendlă au scos 

*“lumei la' vedere istoriile. ....: 
“:-. Iademnatu-m'au. firea. mai mult de :şciinţa 'aceştei ări, ie | 

"de: începutul şi de descălecatul ei cel -ântăi, -tâte alte țări. 
„sciind începuturile sale.: Laud osîrdea lui “Ureche ” Vornicul, -- 
carele au făcut din' dragostea ţării Letopiseţul.'s&u; însă de 
la Dragoș .Vodă, din: descălecatul al doilea: al. ţărei aceste a 
Moldovei, din' Marâmureșiu' scrie; iară: de 'descălecatul cel - 

- ântăi cu Romani, adecă Rămleni, când au descălecat Trajan im- : 
-păratul. Rămului. cu: Romani, nemica nu“ pomenesce, numa: 
cât însemneză la un loc, că au-mai fost .ţera odată descălei 

"cată, şi s'au pustiit de Tătari; ori cănu aă avut cărţi, orică 
au fost destul â scrie de mai scurte vecuri. Destul de dinsul 
şi atâta, cum' pâte. fi cine .se- zică: Numai lui de acestă ţeră !- | 
i-au' fost milă, se nu remâie întru .intunericul' neşciinței. Ca 
celealte ce mai sînt. scrise,. adaoseturi' de un . Eustratie. Lo- 
gof&tul. şi de un Simion Dascălul -şi de un - Misail. Călugărul, Ra 
nu leatopiseţe, ce sînt ocări şi bâsne, car€ și acelea-nu puţine. | 

A. doua îndemnare mi-au fost, că mi se.pare, bine.nu.. 
" sciu, că n'am văzut leatopiseţul 'lui: Eustratie Logofătul, dar 

“cum am înţeles din. câţi-va boeri, și “mai ales din Niculae 

Buhişiu, ce au fost Logofăt mare, pre acest Simion Dascăl 

Eustratie Logofătul lau fătat cu basndle lui,:și acel. mahlearu 

Misailu Călugerul de. la: Simion Discălul'a născut, acela fiu, 

acesta-l-altu: nepot; şi mult m& mir de unde au aflat -e! ace-. 

ste basne? Că Ureche Vornicul scrie: că patru-zeci .şi cinci. - 

de ani de: domniile .cele de'ntăiu nici o 'scris6re nu: se află: 

„de lucrurile lor, ce se vor fi lucrat, şi nici străinii incă nau. 

- sciut nemica de denşii pănă la“ Alecsândru:. Vodă-celu-Mare .. . 

şi Bun. Decii s'au. inceput 'istoriile leșesci: a: se “scrie, mai ,. 

ales :Bielscki şi Martinu Pașkovskie, pe cari iau urmat „rEpo- 

satul Ureche Vornicul.: Decă 'n'au fost :deră scrisârea ăntăiu: 

in teră, şi nici streinii n'au sciut şi nimic n'au scris, de unde 

sint deră aceste basme: că sînt moşii-ţărei acestia din tem- 

_- niţele -Romului, daţi: întru ajutorul -lui - Laslău-. craiul Ungu- - 

resc; 'şi Romăni erau -atunci, la aceiă 'vreme, 'în Maramu- 

.răşu, in zilele acelui craiu, a .lui Laslău, . iar .ceşti :dincoce, .. - 

unde este acum Moldova, iar cei din colo unde “este . ţera, ...- 

„ Muntenescă, iar prin munţi - pre Oltu, unde și :acum se nu: 
mesce țâra Oltului, şi Romănii. cei- descălecaţi” de Trajan: im- cr : | 

păratul Rămului în Ardelu.. e - 

 



„Eu, iubite cetitorule, 'nicăiri: n'am aflat, nici la un isto- 
„ic, neci Latin, neci Leah, neci Ungur. —— şi în viaţa mea, 
Dumnezeu scie cu ce dragoste. eram. pururea la istorie, iată 
că şi pănă la acestă. “vrăstă l—iar de aceste basne ce au sctis : 

ei, se dee sema ei și de acâstă.ocară Și nici „este şagă a 
scrie ocară vecinică: unui nem, norod; că scris6rea este yeci- 
nică; şi cănd ocărim întru vre-o zi. pe cine-va, este cu greu 
a răbda, deră.ăncă şi inveci? Eu voiii „da sema de ale mele 

„căte “scriu! 
Făcutu-ti. am isvodu: ăntăiaşi dată de . mare şi vestiți is- 

- torici, 'cărora irăesc. şi acum, scrisorile in. lume, şi vor. trăi in 

vecii așa am nevoit se. nu-mi fe grijă, dă: ar cădea acestă 

carte ori pe acui “mănă, Şi. “din streini carii caută! şi cârcă de 
amănuntul smintelele a istoriei lor. Ei sînt poveţuitorii mei ; - 
ei -respund și pizmaşilor n€mului acestor ţeri. si zavistnicilor 
şi atăiu unui Enea : Silvie şi cu următorii lui. Insă acest is- 
toric nu „aşă greu neprieten,. este căt numai acest nume Vlah 

"de pe Flah: hatmanul că. este, scrie, unde s'au alunecat şi se- : 
racul . Ureche -Vornicul, Credem neputinței .omenesci | Iar. este 

„altul. de nemul, său Lă&hu, Ion Zamoskie, carele orb năvălesce 
că nu sînt Moldovenii nici Muntenii din Rămleni; ci trecănd 
„pe aice,-pre aceste locuri, Trajan. împăratul Romului, şi lă- . 
sănd slujitori de: pază, au. apucat o semă de Daci, limbă. răm: 
lenescă. . - 

-Vede-vei apoi cuvintelor lui respuns şi. ocară, nu de la 
- mine, ci de. la istoricii: carii „sint. povețuitorii mei, la răn-- 
dul seu. . ... - „- 

Puternicul. Dumnezeu, cinstite şi iubite cetitorule,. să- și 
dăruească, dupe aceste cumplite vremi a anilor noştri, cănd-va 
şi-mai slobode vecuri, intru “care. pre lăngă alte trebi. se aibi 
„vreme şi cu cetitul cărţilor a face iscusită zăbavă, că nu este 

- alta şi mai frumâsă şi mai de folos în: t6tă viața” omului ză- 
bavă; decăt cetitul. "cărţilor si a scripturei cuhâscem : pre Zi- 
ditorul nostru. Dumnezeu; cu- cetitul laudă îi facem, pentru 
tâte a lui :cătră . noi bunătăţi ; “cu cetitul, : pentru greşelile. 
nâstre milostiv îl facem ; din scriptură “înţelegem minunate şi : 
vecinice faptele lui, a. face fericita viaţa, și nemuritâre ago- 
nisesce: nume. Singur. Măntuitorul nostru Domnul si” Dum- 
nezeu,. lisus Hristos. ne invaţă. zicănd: «Ispitiţi scripturile.» 
Scriptura depărtate locuri de ochii noștri ne învață, cu acele: 
trecute, vremi se. pricepem. cele. viitore. » 

. . EREI . . - RER 
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pa „20. MIRON COSTIN. 
  

Rădicatu-s'ait. boerii: asupra Tomgşei "Vodă 

Domnia lui: Ştefan Vodă. Tomșa precum s'au început, 

în vărsări de sânge, tot așa aii ţinut. Avea un țigan calăă, 

adecă perzător de &meni, gros şi mare: de trup; acela striga: 

de multe ori înaintea lui, arătând la-boeri:, «DOmnel! s'au în-. 

grășat berbecii, . buni. sunt de junghiat l». Stefan Vodă la.a- 

ceste cuvinte. dea și dăruia bani ţiganului. - N 

Ce cum a tuturor tiranilor, la tâte țerile în lume, urită 

este stăpânia, aşa şi a Tomșei-Vodă, II urise şi boerii, măcar - 

că erau de casa” lui: mai toți, anume: Beldiman Logofătul, 

Bărboiii Vornicul, Șturza Hatimanul şi Boul . Visternicul; că 

nici ei fară groza morţei nu erau, ce umblau “în tot ceasul, 

cum se zice, cu zilele 'a-mănă ; și hie.. când,. unde este frică 

nu încape dragoste, Pentru -ce, întrebând un Împerat: pre un. 

dascăl, cum ar hi Imperat s& hie drept tuturor, au respuns: 

«de nu vei fi Împărat groznic nimenui.» Fericiţi acei. domni 

cărora ţerile lor le slujesc din dragoste, nu de frică, că frica Ă 

face uriciune ; şi uriciunea, cât de târziu, tot isbucnesce. 

„Aşa sa prilejit şi la Tomşa-Vodă, în tote zilele pe: 

trecând boerii tot. cu prepusuri, tot subt grijă, s'au vorovit 

“cu toţii, şi au tras slujitorii, toți în “partea sa, și pre Mâr- 

- zeştii cer de la Mihaiu Vodă;. şi într'o n6pte au eşit cu toții 

la 'sat la Cucuteni, şi de acolo au poruncit lui Stefan Vodă . 

cu bine să esă din scaun, că.nu'pote nime suferi domnia : 

lui cu atâta versări de sânge, o 

“Se speriase Stefan Vodă 'de o tulburare ca aceia; ce. 

inbărbătându-l cine erau pre lângă dânsul, au strins  dără- 

banii, carii tot .pre un -cuvânt erau cu cei-alți slujitori. Ce, 

dacă au 'văzut banii versându-le Stefan Vodă, au stătut ei cu: 

domnia, şi au strigat şi târgul în leafă; şi s'au strins din târ- 

goveţi şi din 'slugile: neguţitorilor şi oameni nemernici cătă-va 

gloată şi la Ştefan-Vodă şi. s'aii prilejit atunce de venise şi 

din ţinuturile din jos nişţe steaguri de calarași la căutare, 

şi erau descălecaţi la Tomesci. Au repezit Stefan Vodă şi la 

acei. cu l&fă. si.iau tras în partea sa. - + 

Slujitotii ca erau cu boerii, auzind: că strigă Stefan Vodă | 

în I4fă, măcar că giurase boerilor, ce. pre obiceiul nemului 

nostru, au început mulţi a se : smulge din glâta ' boerilor şi,



“a venire la Stefan Vodă, şi în „Joc au început a slăbire “Par: « 
” „tea boerilor. i . 

“ Daca au auzit “boerii că nu va să iasă Stefan voaă de 
bună voie din: „scaun, au venit cu resboiii; cărora âu' eşit : 
“Stefan: Vodă : înainte cu glâtele sale, de: laturea tîrgului, de 

„_ asupra fântănei lui „Pecurar şi scâse şi tărgul tot Stefan Vodă 
“cu arme, ..cine cu ce.avea; şi despre: vii aii lovit călărimea 
-ce avea pe glota boerilor, "din dos. NE 

- Făra .zăbava au început. a se resipire glăta! boerilor ; 
deci, şi boerii carii în cotro au putut au plecat fuga, din 
carii îndată au prins pre Bărboiu Vornicul, apoi și pe fecio- 

_rulă lui. De ce, pre. Bărboiu. cel: batrin în loc l-au înţepat, 
_ delaturea tărgului ; €ră pre: feciorul lui Barboiu l-au trimes 
de l-au spinzurat în. porta. casei tătînu-seu. Eară Beldiman, şi” 
Sturza, si Boul, năzuiră în țara Muntenească, unde şi aceia 
toi nau hălăduit, precum vei vedea. povestea lor. mai jos. - 

Pre câţi şi aducea „prinși, pre toţi îi .omoria cu mustra-: 
"rea ce avea el în obiceiu: «Să nu teerte Dumnezeu cu.acel . 
„cap mare: al tăi l> Tuturor această mustrare făcea. 

A) 
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-. a “Domnia. lui Gaspar Vodă 

„Gaspăâr “Vodă era italian “adică -feâncă, om . nesciutorii 
rândului şi 'obiceieloriă : țărei, fără limbă de fară, care lucru 
mai greu nu pte hi, când nu scie domnul limba: ţărei unde. 
domnesce.. O, Moldovă | de ar hi domii tă! carii 'stăpânescă 
în tine, toţi înţelepţi, încă n'ai peri așa lesne! Ce domniile. 
'neşciutâre rândului t&u şi lacome suntii pricina! peirei tale ; 
că nu caută să agonisească, şie nume bun la ţară,” ce caută, 
desfrânaţi,, numai în avere să strângă; care apoi totuşi să. 
risipeşte şi încă și cu "primejdia caselorii” loră; că- blestemulă: 
săracilorii, cum se dice; nu cade pre copaci, câti. de târziu. 

Era. acestii Gaspar Vodă multă. vreme terziman la.îm- 
: părăţie adică. tâlmaciii tuturorii soliloriă creştinești, ce veniaii 
„la: împărăție, 5 și findă, şi. Ja „mijloculă . păcei « ce se . făcuse în- 

e 
- 

..



  

Ei 

Bd 
ăi ” - A . - 

tre impărăţia Neamţului: şi. între împărăţia : “Turcului, pentru .. 

- slujba aceea i-au dat aice în Moldova domnia, în locul Ra: 

„dului-Vodă. 
: Iară câtii s'au aşedatii la domnie, măcară 'că era  la:mare. 

credinţă 'la împărăție, - îndată, s'au: aşegatii cu. gândulă „spre N 

părţile creştineşti. 
” 

- De lăudat este fiecare: domnii, să hie spre partea creş- 

tinescă ;, că acesta ţară, „căci trăieşte în statul seu așa: până 

acum, pentru ţări creştinesci stă până astăzi în rândurile sale; -. 

însă, cu înţelepciune, nu fără socotelă:şi fără temei, ca în 

loc de folos ţărei să aducă peire, cum s'au prilejit şi în vre- . 

-mile noastre în- câte-va rânduri, de adusese a mulţi. nesoco: 

teala și nebunia mare cumpănă acestui pămint. ia 

| „Dumnezeu maj “bine ştie, că ă dă nu sare hi Drilejit o o 

semă dintre capete să. cerce  mijloce şi. să nu alerge la împă-: 

răţie, are hi fostii la perire ţara, aceasta: în câte-va a rânduri” de . 

" istov. Aşa dusese! a mare primejdie țara si domnia, lui Gas-. 

par Vodă. 2 a 5 
(Letopiseţul cap. va). 

  

aa. NICOLAE COSTIN 

  

- ț Ă ” - - 

“predoslovia la cartea descălecatului de mia a 

„Nime: mai bine” şi mai pe scurt- toată. destătarea. istoriei 

nalt cuprins, iubite -cititorule, decit acela domnul vorâvei Ri- 

. mleneşti, : Cicero, carele o ai numit ocîrmuitoarea vieţei ; , că. 

“cu acea vorâvă'a lui toată. roada a : tutulor, bunătăţilor - şi-a - 

„ învățăturilor coprizindu: .o ai deșteptat: viaţa oamenilor . către 

- judecăţile. istoriei ale ticsi. Intru această părere ! fost-aii şi Tu- 

- cidides, care pre istorie o “numeşte a fi cel mai ales și . mai 

“mare! al. vieţei omeneşti” visteriu, mărturisind, zice, cum că . -. 

- "nici odănăoară se nu fie istoria  osebită „din mânile stăpâni-.. | 

torilor şi-a sfetnicelor țărilor, ca. o. înfrinare celor desfrînați, 

“âgiutorindu-se cu citirea. ei.se „poată. isprăvi trebuințele și a se. 

feri de tîmplările primejdioase, cind se prevăd pricini ca acele: 

„Că nici o înţelepciune omenească alta nu: e,. decit “luarea a-, 

minte primejdiilor şi, lucrurilor, viitâre dentru. cele trecute ci. 

- dintr! un ÎSVOr scoasă: sciinţă; care: e singură istoria mai, multă.



, - 1186 — 

decit - altă -scinţă se socoteşte a fi.. Că istoria, precum pre 
toate sciinţele cu nemurire împodobește cu înţelepciunea sa; 
așa pre . cei tineri întru. ocîrmuire: înțelepţește, drept cu cei. 
bătrîni îi potrivește; iară pe cei bătrîni întru ispita -timplă- 

-.. . relor. şi .vremelor da. primejdii, cu .dovada întăresce.i, şi pre 
cei. neinţelepți cu cunoscinţa. vremilor celor primejdioase tre- 
cute, la cele ce-sii de față .mai trezi-i face. Că norocit se 
socotește acela pe carele-l fac primejdiile streine treaz. Vede:se 
dar ispita istorie! așa întru şcâle de sfat, “cum întru “lucrurile 

"şi isprăvile răsboaielor, că pâte mai mult, adeverit lucru este 
"-." decit o mie de intrebări soficeşti. Ie 

- Istoria - întâi învață pre sfeatnicul cum se -sfătuească 
binele de obşte, cu urmarea a. celor de mal înainte trecute 

„„ giudecăţi” obiceiurile primejdiilor şi învăţăturile care aduc mare . 
„folos către .părerile' sale, şi orl-ce. greutăţi întru ale giudecă- 

ţilor şi alegere sfatului -a deslega pote. Aşişderea pre ocâr- . 
-maitorii - oștilor în răsbâie tari şi norociţi-ii face cu pildele.. . 

„şi - ispitele. timplărilor şi vremilor trecute agiutorîndu-i de . 
„de vreme-ce, ca-:o. tablă zugrăvită - acelor prea puternici. Im- . 

„.„Păraţi, acelor prea * viteji” Hatmâni şi a multelor nărâde iz- 
„.vorul şi lucrurile isprăvite, mutările, stăpîniile- risipite cu tăria 

„și vicleşugul vrăjmaşilor, ostile vrăjmașilor. ostile meșterşuguite” 
” “mijloacele meșterșugurilor, vicleşugurile, . aflările, înșălăciunile 
„ Vrăjmășilor, dobinda orașelor șia cetăților, istoria dă soco- * 

teală. Așişderea a nădăjdui a nu seteme şi pre norocul: (carele: 
nicăiurea multă şedere la un loc nu are) cum se. mută, bi- 
ruitorul cum se' veseleşte 'de izbândă, gonind pre cei biruiţi, | 
pre urmă cei ce fug cum se fac biruitori “asupra. celor bi. . 
ruitori. mai întâi, cum bucuria de sine se întoarce :în scârbă * 
şi scârba în bucurie; toate aceste. de'ntru ceteala “istoriei . se 
cunosc. Marco Lucul nesciind nici un meşterşug -a răsboaielor 

„fără -numai de'ntru singură ceteală nepărăsită! a istoriilor, așa : 
de mare Hatman a Romanilor ai eșit, cit acelui prea: pu- -- 
ternic -Mitridat al Asiei şi al Mărei Albe. și a'lui Tigranes, - 

»„..ţerelor -armenești împărați, oștile cu : sabia şi cu foame de 
istov le-aii stins și pre singur -Mitridat, stăpînind neamuri. 22, 
“a cărora și limbile - sciea, le-aii isgonit de la Marea şi din 
Asia şi din țările armenilor, supuinduile locui subt stăpânirea 
ROmulu i a 

____ Se pomeneşte în istorile Ungurești, cu mare laudă Ma- ;.tiaşi Huniad Craiul Unguresc; se fie avut acest obiceiii la os- __” peţele' sale, după: ce părăsia de 'oştit. avind . Omeni învățați 
.
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de asculta voroavele ; şi mat mult pe cei ce era sciuţi întru 

istorie, făcea voroave cu aceia, de lucrurile împăraţilor și al- 

tor oameni aleși şi vrednici; sai poruncea.. cântăreților. de 

cînta. în 'canoane faptele. a oameni bine numiţi şi. îndrăzneţi 

la răsboaiele cu Turcii în stihuri, scrise pre' limba alor de 

moșie. Care obiceiă, şi în Italia și la Turci și în ţara Ser- 

bească şi în alte țări, şi aică.la noi în ţară, vedem şi pină 

astăzi, la mesele Domnilor,  cîâtînd: lăutarii cântecele Dom: 

nilor trecuţi cu nume bun şi, cu laudă celor buni, iară cu o- 

cară celor răi și -cumpliţi. Aceasta şi Ahilevs: avea obiceiii, 

șezind subt cort, fără altă zăbavă- cînta în cobuz, faptele oa: 

menilor viteji. De vreme dară că am arătat -lauda şi rodul 

” istoriei, socotit-am, iubite cititorule, ca și-aicea în ţara:noas-  - 

tră mai mult folos va face letopiseţul ţărei noastre, arătînd - 

descălecarea ţărei - noastre, de cine-i _descălecată, şi pe ce - 

vreme: ai venit Trajan împărâtul ' Romei întru aceste părți 

de loc? şi din ce pricină și cum o au aşezat? Aşișderea vom . 

să. arătăm mai înainte de. venirea lui Trajan împăratul, ce 

ncam aii locuit pe aceste locuri. şi ce nume ai avut? şi de 

unde ati nemerit pre aceste locuri? Cu care vom arăta semin-: 

ţiile şi altor noroade, începînd de dupe potop, şi: vom arăta - 

şi ce stemă aii avut ţara încă de. mai înairite de „venirea lui 

Trajan, măcar că mai pe scurt de cum ar fl datoria se scriem; 

că nu puţină osteneală este a lua “de câte-va sute .de ani tre- 

cuți peste mine. În care: ani nime n'aii amelițat cu scrisoare,.. 

fâră o seamă” de basne a unui Misail Călugărul, şi a -unui 

Simeon, despre cari s'aii fost alunecat și repaosatul Gregorie 

Urechie Vornicul, ear mai pe urmă tatăl nostru Miron Cos- 

tin Logofăt şi în oare câţi ani ai inceput a scrie descălecarea. . 

țărei de Trajan, ear mat. pe scurt de cum vei afla acest. le- 

topiseţ al nostru, căci vremea. nu le aii lăsat a scrie mai pe 

larg. Insă de la dinsul avem : începătură şi lui i-a fost. milă 

a arăta ocările şi basnele a lui Misail Călugărul şi a lui Si- : 

meon, Și după ce vom: arăta. descălecarea țărei noastre. cum 

sai pomenit mai sus, ar&ta-vom pre „urmă cîtă „vreme au 

trăit pe aice descălecarea:lui. Trajan, şi pre urmă cine o ai 

pustiit și pre ce vreme? şi de ai mai: trăit pre aceste locuri 

vre un ncam după ce sai pustiit? Pe urmă vom scrie des- 

călecarea ţărei cu Dragoș Vodă, pe ce. vreme s'a timplat? | 

încheind şi letopiseţul scris de -Ureche Vorniciil pînă la Dom- 

pia lut Aron Vodă; însă mai pre larg vom. scrie, „pomenind 

şi alte stăpiniri megiaşe. și ce s'aii: lucrat în părțile megia- 

,



_şilor. noştri: și. de la -Aron “Vodă de „unde aii. început a scrie 
Miron. Logofătul, pină unde. ne va lungi Dumnezei vremea 

şi viaţa. Iar a pomeni de niște letopiseţe. pre urmă scrise de - 
o seamă.de boeri de ţară, nu.socotesc altă fără cit o ocară 

-„li se .face la vecii viitori de i-ași pomeni, că 'și la' istorie ale 
„„. scrie. deplin și. pre larg trebue și învățătura” și -sciința altor 
"ţări, care aceia nu:0 au. avut. E ” e 

„- “Aşa ce am putut, nu cu puţină osterneală ce! cîţiva ani 
_am Împreunat toate şi din toate unul acest letopiseţ. Nici să 
“socotească oare-cine că este puţin lucru a scrie șia lăsa . în 
veci scrisoarea cu: faptele a stăpiniilor, şi de vei ceti letopi- 
sețul “altora, și uitindu-te și la acesta unul și întru unul toate 

"vei cunâşte pre larg. osteneala. noastră, și. că .printr'o: oglindă ” 
vei privi şi a megiașilor lucruri, Primește dar, lubite cetito- 

rule, această a - noastră osteneală“ care '0 închin cu buna pri. 
„vinţă şi voe plecată; pre lîngă care, .rog pre Dumnezeii să-ţi 
dăruească . cuget .bun, și citește: cu inimă. bună şi cu înde- 
mnare, privind ca prin+ oglindă, viaţa domnilor. trecuți "şi a 
noastră. trudă neuitind pururea. Amin.. 

23. ACSINTI URICARIUL n... 
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a „. Dea doa domnie a lui Nicolai. Alexandru Vodă. y 

a Ephuaa pie a AoSa ASatuie a asi Hitodai. [oa i 
Bak „Antenepe. je Suie aS npheir phihocaTSa “Ilikoaai . - 

„Boeriu îue aS ipoer Aorsdam. atape. Rapeae 'aS. ckpie- Ata 
2 Mea” AÎUTiS 4 ASI. Hioaai. Bega ui -aS. ekpic mmm AS. 
„aepe . Iikoaai, Bosm.aa: Fanaui ui AS „rpensr ASubpea 
ateprbiia; enpe Ilapirpaa,; uri aseae nhprhcitt as -MuenSr - a "ERpie. E Acătlia' ASI ASairpatuanco "Bear * Baumeatig. “ Ritue= 
„BA, Map £S. a ckpie pt Side a$ “ARCAT -ASătieaaSi, Had 

A BEAT HENOMENITE - ici ueae ue - CAS NITA AMnAaT ui c“a$ 

  

  

= ASipaT aa masiala ASI Mineaai Boa; Epeătiue Alina "Ac! 

Mu > Dupa Lambrior, Carte. de citire. o e gl 
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noatenipe; ina ra. li, A “AA WEAE UE ce BRA. A. qi coRe= 

Tede. atiui, nor$ : uei “Mii baenui « a ce-doaeci” mi a ASA AS2 

Mini, dt ASH. icrepia, HEATEBIA, HE neateniTe Stat At 

ea: mal” mul "ue CAS AITAAnAaT. dă AMaiaia “ui Aa 4 Aa 

: ACdtie a. ASi Ilioaai Bea, ui dat MUuEnIST, ASNR ue” a, 3 

"TpeBST "pei ani "ain A. Aa -Acatie 4 ahpiei Cade A erp - 

Ul dA MUTBAT „MTB aa Na'rpSae -ah. 

2 Gocinig, aa lapirpaa, Mioaai E A ctategie 25, Mie. 

siSa Manmegii: „AcanSaSi SC TpS: licSc Npicroc, ui -AEprbua, 

„ApENT AA RACEAE -UEAE npiuueţi ME ABEA “ad Pup; pi Epa. 

i ESp'TEA Aurie wi. Toui aeiepiniauii "ASI crpitui AH ToaTh. 

“ Bpeatea, ui MEpIIEA ngierenii ME CE „painpeSua „Mi oare ai= 

-aeae; mpratirea i ceaii we -epă. „pm. Ilagirpaa, ne- A paroatanii. 

aop. aa Ilikoaai” Foam AEi aiuea koandiatenTSpi - MA A 

rhia a ch NS ara BCE: Ea: Ae "avută "TaANAape a Masini. 

“TeiaicaS un PesipSa. ae: a$. HEAT, ne Misoaai Rea: 

MAT RS. nepSIisa, arh pa TSasi ii _nenrp$ SA EBA. 

Mur; KB uS epa. KS: Boia “heaipSaSi atita Masiale. npekSa | 

cas NOAENIT aa Matia AȘi „gina, AA9. Mai . „BMToC AS 

EMA RA cehă „NUT pEGE. A Bei; Alia atepc AERSp'BHA, 

AECNIDE. AuEcTE nbpui E d; ui a$ biST Pali” CROW RUA, 

“ne Teui adapa ui a$ „Pbaiac. uSaai „dB Asi; MSATE KS=: 

BUTE A€ MRULTBEpE iaS. aic. amSnueă -hesipSa mi nSai. imi NE 

ECTE. CASBA ueă _K$ Apenrare ESHocRSTR AE. Min mpaTSa, 

"uri "cb NS dan Boie pea,. Kb: “dp. AE SBEABh Î CE BA: 

Ad “oaia “A Sub aueta 45: -NITBEBAT, nemmgS Bei Ange... 

 nspuiae” peminenții “ue ce aSc ui ue ce ASRpEA3R ui neuTp$ 

enjtiae” Alccniuerpi: SAE ce aaa, “Makag Km ciiae “Alecii= 

- uenpi mit arSnuta dai iue: a$: aaa Bine AE CTpkATSA, * 

„muii,: neuTpS aueea AsBitia, “dirhph . A€ BECTE Trorașii MI: 

* Spaina AS ponim aSare. “eSiaeTe - necme. Caat'h. Pocra$ RS 

“duci Torrăgi Su. Gsaran wii Îoege ASA Hioncki- KS. Aeini: AE! 

= ASI uii cas MiTogc „Manci KS: Maus, “A BA: “MSAT 

nara wi crpikmuiSue ui NIKE pauă. AE: “ASiSaspi. Aa auea= 

se ere -MTpeGrbnistle 4 A Besipsasi mata TB cokOTTIA ui „ia L 

a
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lisoaai Ea KTD prenSueSpiae CANT RS atape npiMetajie 
„dă o Bene IA AUEEA, HE miinaSce AA UE. „edbapuir ga Etui 

"Ppeniat KApE ce: priuenSce; dp npe$ SA ia ASatinar A Saitree 

Be miuTe 4, a5 phenSuc aa oare, ui AS cnSc ue: ag ApiST 
“ui ME AS COROTIT, RApE Aah ata$ enSe esipSa „Mut paz 
"TSaSi, enSu Eh ÎaS. NABKST oapre 

24 MIHAIL MOXA. 

i) 

NIIPAIIA sar maitona IIdAGGAONI. | 
  

Gris N Ai diro- es Alanenat NIbpaTa. frSuue 
„CE esa MSaTă ASANAAME A€ "Î'Spun Ut -puenSpă a NpăAd 

“uta. ASa what um meri: aSapă tin Slantopea uit A paz 
“od MBHă dă AaaaTria tun, Teară Mapa Spnănamnaoșn: 

“puenSpă a crnk iSrrkga pepe; m HS ap'k 
mutate nSpkpe e ne .crmls. „pane. Aku „ce 4Scepă: un 
„Gpmair. dn “Rurda ARSAO pPR3B9I. Aapt, IUN AMSATA chuue 
cas. “BpheâTb, IŢI] MSauu iapa uSapn a$ NEpIITA; ATSuue 
Sin Bou aniSate Alnaomn. Regnanun, guTkaa un ape 
cara SS. Acu meijepuSrSu AE. CE ANpONITE UI CNN TERĂ 
KS Sun Nanu kpio npe ASpaTrh=zeru, ui aula nepui. Ilpe aua 

Bpkate Sunce. uni IISmaaun aoatiSa Ilkaopa - “npe Aann 
ROEBOA, MASA pSmănectn. Arkutu ce ph nă Daaur.aera, 
îbeuopSa aSu Spa, e ce actnpă: ES asapn . AattiSa 

7 

cpBEcEb, Wiiza BupSH ea Sutice, unu AER MApA CphBAckăă - 
„SNP cute chei k Aaa, UI „Â€ NSce -AȘattin nige Gre= 
„dans aneneri, -aun-6897. (1389].| Akai ce phAnaă haz: 
1d3HTk KS TSpuin cnpe Psazu, Acu ce soBnipă RS Alupua 

„ BOEROAh, int 5S$ pnaaoio Mâpe KWTS ce -NTSHEKA Ac "NS ce 
i Real, ER3ASNSan Ae MSruuavk Chu Ereaopn, usi Man NiepAS 

+ Batasuri wacril ASu ES "oTSAȚ) rapa Năulin uiti BCERoSII 
e. fe Î. .. !
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nepupaă Toni, aTSrue ftp Beeranrittin - Apare “ut 

AMlapre Bpaaeniun, "au pe ce Epheă CBE MSATR. KDTh 

"EpA RBA KPSITE, AEUNI - CE. CNhpE aaa ut ÎS A 

"PpekS A Snăpa, Ii nSce “COROTIITOPH. NE AA TOATE BAAS= 

“BIas, UI HIpiitice npe IlSuratann acasa. Jlr'kuiaepr Aa 

ms, atm 6903 [1395]; dmSnue aSapă Spui mapa Ulnrkue - 

isp RS roTSan: 6905 [1397]. Munatoin Kpatoat SurSpecih 

"AASHĂ TSATĂ T'b9'A Afcnipe anSe: Ani, Roegosin, Gerapiii, 

Hemuin; unt Pphuiin, un pe Sexara ui npe ASnăpe, 

mira sS ce Rear ana: pe MSatiutav repaBinacpa: Alupua 

goepean ES PSavautiit, tun Aeaa Aanentan Ilaaewacra Bz 

fingă KopaBin Sare nanie: pe Bentiituti; AE A Ilapurpaab, 

ai AC A Brel 30 qe RepaBii;; EU AMEpUA Egan 

. 

npE. SchkâTa Mi mec npe ASnăpe RS XBAdă . Mape mn HS 

AWIȚII TORAITE „ANATOLIA, DSAENUAL, UI CRPHITA MEU 

NBA Kh PBCApE . COAPEAE; LIN Khil, COC Ad ueraTik - AE 

Menenee, can Ep ch A Îleencă, tăpă RaraauTh CTphiice 

"Tspuin RS: ToTSan_AEENpE PMeăpuTE UI MhaHpă RSpBHAh 

AE ce A0Biipă dhuuiuiS Sutu stenpe anSen, uni 45 cdaaă 

Mape pi aSară Bprliaie, UE „NBEnicepă Tspuiu . npe: &urSpu, 

apă Epare căBNA «ATp'o9 Ropasie, tapă hatasiiTb1aS rotita 

nr da ĂSnape unt Saua ce. Henâpă pi ASHApE; Acu 

EPA BS FATĂ BAM BENMICE, RS AMAN Mape pSUIMIE CE pe 

“Toapee, Wheuib niepaS Bonnnuiui RS TOTSA WIIE ABcă AWAcE „E 

amet nTră uSzut OST'k-apa Wadtenin npe duet BA. 

“Mucă arasura NS sipenra, ue pa anu 6906. [1398] ce. 

“prbaiită -p cScn_npe ASILape. enpe AnSet 4€ ASa cpnnpăuini 

“uit mpWtICE ! (OutME ut npe -Gpanitatiiph „piibgăTSA AE=Ah 

- NSce €SNTh CHHE GHPURKR, UN avkpee «n mapa. SrirSpibesă 

AEV NAN O Apce MB 44: ESaa;. un ce .NTeapce 

KS aan porni dp nSatăpr. Abu nSpu'bee Dara 

KS TSpuiiti 'cnpe UApHPpAAb Ha ChzAh  AOBAN AReRă, UI. 

OTBEUA pet Wapa Fpeuaciă Un EA [pruni A€ MI ce ARH, 

„cab HS21 „NBBASTA NpE Hate; ACB'BIIAN un GOapioa; Aeuu, 

"cocu aa upurpagb; uernubuin ce cnbpkpă ES Mano 

, Da , 

. 1, 
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ACE Ch -NTgE N WeaTE ; “can US uris ue EA aus, ue 1Sz 

Mani e THUAĂ, AITBUNAE KBTpA MEpIO TIT) pSra pe ASniieae$ 

„n ce cd TSH ES - RSŞTA ez Hi: TpBANICEpĂ, Aâph” ctSainn 

um "uepuiSpa: Mâut, Kb CR de AR AA AE;. tag Eh HHUE 

i AapSpnae : Hs ap$ ch -a€ td, - ue Biice Eh BA NTpA. A ETATE: 

uit geto. ASa uevârl RoACTpA,- Apă NpE ECIL BT BOlo COATE. 

roati AE Eh BEUH ASue Sie Bet pb. Akka aSsipă Fpeuiu, 

, HiS man ue Senna BTA. ASatniese$ AEUTpS 44 DukSân Hr ft= 

E avent AopR. Iu ce anpeniagă. T'Spuin ae 3HASa, veruiear, 

Acu “ATTATA. AC! Ahcă  CRUATE nperSrunaeurk N UETATE,.- 

ET “u$ ce Beah coapeat E rpocnavk” 499; UN SUAECTpura,:: 
"EaS _ce. pmeSnia EBBASĂSAn Ra Ac: Sun; ue nea HS NS 2 

“- doasen ES a Ap - CANA, BEI AAN BAIA! pe. enapire: 
nŞ nSuănie ut K$. CDIȘAATBUIEAE, AEUNI. "CE “Nă&NScrupă Aa. 

7 

- Tanara AE dir: ui axoao rpoasă: Iilpa Bataaiira craTS 
-NTp S-A ASRh „NIAATR ME EB3S căsmira -Gozdie, acun romu - 
iaTpă Borapu AS: anoark „Beto: AbuSu KS MStapa . ar 
Au: Haep'k "POLE BOdpin=ulh nula nenSpnae. Ac: AST 

- Sniae Beal eckpeun îpSatoace. eur CE “N puticepă -NTBI 
A€ amara cn W AeRBHAieă, EN «pUENSpă a BATE: 

: RS TSuSpu, „uni WBOpIIA Baii UETTBILLEH, dvpă irb'roSu AA 

ua nrhpein; Acu . ear crputa ÎSpuiu, aSa, noanT'k sis 
: Aa orruiut ; uiti: ce dinipă TSpuiui „th wo nepik Eau Ba Sa 

“Nrpihra; Acu HS=u „dpeaprre - PBIALA,- Khz. “Apoulsa - tu. 

E puiu AF. ETATE RS "TSuSpriae. AE zu “acaSura. AENApTE... 

„Nes. W. A4Th HREBANBĂ.. "T'Spuiu un -NTBApă „eSnTn ez. E 

mame, . aSniue” ce -cn'bpkpă “bprrivin, UE. POBEHPA; Teeuiu. - 
AER “TI APHEBA An . EH - AN papă. “Acu auă aSra Sun 
AATEpA- it ce enpeenti Sin NE Aa Ac RBTpA: Ep 

mat Toata 6 ati; unt A ApSua Ai, TpaneaSu ga tu 
“acu Baza BSkare ui fapte un ASmopa, ui. AE Den oare. 

" Avempcănede KBTE NS ea: ASaTE je TSpuir; un AE A Baieuia 
NR Beni A£ AE AASUA” Xpan; tt. ce cSra Tpeuin um 

- ui) Run put TSpuSpnae METTUMIAop rez W Mpa” npe
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AenapTe ne TSpun ES cautelue, &S caraaruue ut RS 'TSuiSpe;, 

Ut CRNAPĂ DPILA MatăiTh PASPĂ A£ EUliA uoanrk Ac 

sierave un Sună:E aiSatni  TSpun. Aeun, Bm3$ araaurt 
-NTBS ATATA ep'bate “Krk HS=H cnop'kiie nea, ue HSaan 

KRTS=H ME BOHHHUIN, EAS ce PANE AWRHWCA UUM FS:. 

pSunane pl pe ce ASce aa A9RS=Uuh. N o 

„25. CONSTANTIN CĂPITANUL!) 

Domnia Radului-Voevod Negrul 

"Cînd ai fost cursul anilor de la Adam l. 6798 (de la 

Chr. 1290) Radul Vodă Negrul, care. avea scaunul său la Fă: 

găraș, de la moșii și strămoşii Rominilor, cari.venise de la. 

Roma, în zilele lui Traian împăratul Romii, s'aii socotit ca 

să-şi” mute scaunul dincoace peste plai. Pricina pentru ce; nu 

„se găsește scris” nici de ai noştri, nici de streini, numai mi 

se pare, pentru două pricini „să-şi fie mutat scaunul. Dentru . 

care, socotind bine, una tot va să fie. fost. Căci potrivindu-se, 

oleaturile și împărații turceşti, greceşti şi pe alții den preju-. .- 

rul nostru, aceasta găsesc. Şi poate fi pentru frica Turcilor. 

„Că într'această vreame s'aii rădicat otoman turcul, fiara cea 

rea şi cumplită de.a supus multă parte a răsăritului ce se 

“numeşte Afadol, carele înghesuind pre împărații grecilor. cu 

„luarea pămintului lor de la Anadol, poate fi că făcea jalbă 

gărilor creştinești, dind ştire de întîmplările acestea. De care 

auzind şi Radul Negrul Vodă, ş'aă mutat scaunul: dencoace . 

de plai, pentru ca să-și facă întărituri locurilor de paza oa- . 

„_menilor, și săi fie mai lesne.a păzi pre cei den Ardeal, . de. 

s'ar cumva apropia Turcii. Este şi altă pricină a. socoti și 

poate fi să se fie învrăjbit Domnul Rominilor cu Domnul Un- 

gurilor și cu ai Sașilor, 'de nescaiva.. pricini, şi de-aceea să se 

fie mutat dencoace. Și nu este a nu să crede aceasta, că după: : 

ce aii trecut Domnul dencoace, n'zii mai avut stăpinire peste 

- Rumini în Ardeal, iar nică pre dinsul să-l stăpînească .cineva --: 

o > - 
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p'aii fost, ci i den. plai încolo stăpinea- Unguriy,. şi den plaiii 
încoace stăpînea: Domnul. pină în Dunăre; şi pentru ca să arate 
că nu este supus nimunui,. să scrie în: hrisoave Samodărjăţ 
(adecă singur stăpinetoriii). „Ci ori așa, ori într'alt chip să fie . 
fost, nu. se smiteaște istoria ; . că ori una să socotească cine- 

vași, ori alta, nu va greşi. Ci dar Radul Vodă -s'a aşăzat în 
cîtăva vreame în Cimpul lung, unde: şi minăstire frumoasă şi 
mare. ai făcut. După aceea “Sai dus la Argeș. de ai făcut 
scaunul acolo, tăcind cărţi domneşti, şi bisearică, care și pînă 

„astăzi este, Şi ai. început a-şi tocmi. şi a-și “drepta. ţata. cu, 
judeţe, cu judecători, cu. boierii şi cu. altele ce era de folosul : 
Domniei: şi al țării, lărgindusă pînă î în Dunăre şi pînă în Siret. 

„Alt ce aii mai. făcut: acest Domn întru 24 ani ai Domniei hui, | 
„nimeni nimic nu pomeneşte.. -. 

In 'zilele acestui Domn,: după cum se veade. văleatul, ai 
„fost împărat. la Țarigrad : Mihail Paleologul, .carele. a scos . 
--Țarigradul den mănile,. -Frănţilor, (că-l luâse mai nainte cu 70 
„de ani). Iar Otoman mai marele Turcilor mergind la Sevastie . 
“cetate o aii luat, şi:aii „prins. pre. 'Domiiul. Sevastiei. de: l-aăi 
omorit, supuind toată ţara. lui.” Şi pînă la acest, Otoman'aii, 
fost la “Turci multe stăpiniri, unul ţinea o parte de loc, altul 
alta, şi nu putea. fi între dinşii unul mai mare. Iară. acesta 

fiind. mai ficlean, ati muncit în tot chipul, şi aii supus pre | 
„ cei- -lalț Turci, şi le-aii luat toate locurile ce le avea la Anadol, 
„şi s'aii făcut el stăpîn mai mare, și:multe războae aii avut cu 
Grecii, luîndu-le' multe locuri de la: răsărit. » Pre carele istoricii 
il mărturisesc că aii fost mare viteaz, $i mai vărtos Gheorghie 
Frănţi, care aii fost” Logofăt. mare la Împărăţia Grecilor pre 
vremea: ce s'aii luat Țarigradul, carele rămăind vii după lua-. 
rea Țarigradului,. multe istorii minunate -aii scris, întru care 

„scrie și pentru acest Otoman, dentru .care sănt. Impărați tur-: 
„cești, cești ce sînt şi pină acum, neamul lui Otoman de unde 
să trage, ş şi. cum s'a înălțât pîn la atît;: carele zice cu ade-. 

“vărat, că: otomanlăii aceştia se. trâg ' den neamul Impăraţilor” 
greceşti, Komnini, den loan nepotul lui Ioan Comnin impă-. 
ratul; carele zice cu adevărat, că într'o vreame.ce âvea. Tăz- 

"boii cu "Persii, pentru căci:i aii luat unchisăii calul î în vreamea 
războiului, ș și-l ai dat unui viteaz slujitoriti căruia îi cazuse.' 

"calul, şi: rămăsese , „pedestru, 'și dintr'acea - pricină - fugind la 
Perși, l-ati primit păgânii cu drag, şi lepădindu-și. legea . crești- - 
nească, și păginindu-se, i-ati dat şi fata cea mai mare care o 
chiema- Camero, „pentru că. era om de toată Jauda, în. chip, şi
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". în: minte întru învățătura - elinească. şi hărăpească. Acesta a. : + 

_ născut fecior, .carele “ai. stătut om. minunât''ca și tată săii, 

şi învăţat şi. viteaz. Şi în -vremile ce: avea. războae. Grecii - 

cu Frăncii: (den. rea chiverniseală a Comninilor, “şi .ale Pa- 

“leolâgilor, carele” ati -fost. peirea' și stricăciunea Impărăţiei, . 

„după. cum: scrie istoricul Gheorghe Franţi), ai. găsitpirlej . 

“de ai luat 'multe locuri grecești, ' afară din ce' luase tatăl : 

” săi” Celebiul (că. așa“îl'numise den Joan Celebi). Deci feciorul 

„> Celebiului, ai născut.pre Ertogruli, iar Ertogruli pre Otoman IDR 

p.", „acesta de carele pomenim acum, că se :trage neamul împăra- - 

_-” ţiloi turceşti, de acea, se şi numesc Otomani: Patişah, de ca-. - 

> “rele “putem zice în oare-ce chip, că cu dreptate. ţin Turcii împă- 

- - răţia Țarigradului, fiind .a lor de la Comnini: împărații. Insă. : 

„- acest Otoman aii ţinut acea stăpinire'ani 28 şi ai murit, Jăsînd 

în urma lui fecior.iar înţelept și viteaz pre Orhan... îi 

Intre această. vreme. era: Craii unguresc: Ladislav, pre - 

_ vreme ce ati: eşit Radul Negru din ţara ungurească, și după 

“un an al doniniei lui, murind Ladislav Craiul,. s'aii pus înlocul ' - 

lui Aridriaş Craiii. Şi la. anii 6809 în domnia 'Radului Negru, 

2, sai făcut. cetatea Făgăraşul,. precum se vede pină astăzi. Scrie 

*- în istorie din" cetatea Făgărașul, să o fie făcut Ştefan Vodă 

-. : Măilat Domnul Ruminilor,, dar nu este de ctedință, că Dom-: - 

“nul Ruminilor Radu Vodă Negru, . s'aii: fost mutat de.la:Fă-. 

găraş' peste plaiii dincoace, precum Sai zis mat: nainte, şi alt." 

Domn la Făgăraş.să se fi pus în locul lui'nu s'aii auzit, nici 

Sai găsit scris... Ci dor'ori cine să o fie zidit, cetatea întru 

“ această vreme stai zidit. Radul Vodă Negru după ădinci bă- . 

“ trîneţe, aă. murit în ţara lui şi cu cinste l-ai îngropat boiarii, .! - 

domnind ani 24. . 

  

7. 

  

d 262 RADU LOGOFĂTUL 5) 

e, mcepătura 

2 Istoriă iețiă. luminatului şi prea creștinului Domnului + 

zărit -Romineştă - ÎN . Constandin _B. Basarab V..V., de cînd 

„n Dummnezeiă cu' Domnia l-aii încoronat, pentru vreinile şi întânt- 

„0 plările ce în pământul acesta în zilele Măriez sale sai întîmplat. 

„2 Multe şi vrednice istorii fiind lucrările şi întîmplările. ce a 
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sai întîmplat în zilele. luminatului şi: prea creștinului Domn 
Țării Romineşti Iw Constandin B. Basarab Voevod, şi de vreme 
-ce'ale altor Domni vieţi și istorii mat de nainte între neui- 
tare de alții aii rămas la leatopiseţul ţării, aşa şi not 'a .po- 
'meni de viaţa acestui: Domn Iw Constandin B. Basarab V. V,, 
ne âm ispitit numai de cîte a ținea minte am putut care în 
zilele noastre, şi prin vederea noastră sai întîmplat, după 
multe vrăjbi și turburări, care de la o vreme încoace între 
împărăţia turcului. și a neamţului .s'aii întîmplat, de cînd răpo-. 
satul Şerban-Vodă la Beciu aii oştit cu Kara Mustafa Vizirul, 
dinpreună împărățind Sultan Mehniet |. 7191, căci războae și 
turburări între aceste două împărăţii s'aii- întimplat, care la 
viaţa acestui Șărban Vodă paremise că scrise vor fi, iar noi 
de aicea incepem viaţa acestuia, care mai sus am zis, cum şi 
în ce chip s'aii și rădicat Domnia aă luat apucînd strămoșescul 
scaun, de vreme ce strănepot bătrinului Matei Basarab-V:V. 
se trage. a o 

_ Cum al venit întracest an multe “poruncă de la împă- 
răfie, cereri de bani şi de altele, de aii venit ţara la mare 
greii şi de trecerea Tătarilor îar prin fară şi de mergerea 
Doianiei da Tirgovişie.- IN 

După aceea avut-aii Domnia pace și linişte de iarnă, iar 
„cînd aii fost despre primăvară încă de la luna lui Februarie 
1. 7204, începind Turcii a face iarăși gătire de oaste în multe 
părți, multe grele orîndueli peste această ticăloasă ţară ai 
rînduit, nu numai sume de bani mulți a da, ci şi cai mulți, 
şi boi, şi oi, şi care multe cu boi. deosebi, unele să trimiţă 
Ja Beligrad, altele la Timişioară, altele la cetăţile de la Vozia, 
fiind poruncă ca să dreagă acele cetăți şi asupra acestora ve- 
nea fermanuri după fermanuri, cu grabă mare, tot cu Agi de. 
la' impărăţie, cît şi Domnul și boiarii îşi pierdea mintea, și 
sfatul; care poruncă mat nainte să facă. Toate. grele fiind şi 

„grabnice, carele nu. s'aă mai pomenit mai nainte ca aceste 
„greutăţi pre această saracă de ţară.: Săvat că de va. fi fost 
pus şi împărații mai nainte, far s'au fost rădicat ca acestea cu 

„țara Moldovii, şi cu țara Ardealului, iar în: vremile acestea 
ajungînd: ţara Moldovii la mare slăbiciune, de multe și nespuse 
călcări şi prăzi cînd de Tătari, cînd de Leși, şi ţara Ardealului 
fiind stăpînirea Nemţilor, rămas:aii tot greul pre această ţară
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şi numai de aicea le cerea toate cîte trebuia, care nu putea 

_ zice nimenea că va mal sta 'cinevași pre pămîntul acesta, în- 

cepînd şi satele a se răsipi de păsul ce era pe ţară. Pentru că 

jalbele Domnului şi: ale săracilor nu se asculta la cei.mari 

stăpinitoră, căutînd ca nişte lupi răpitori, numai să-și plinească 

_ale: lor cite le trebuia, ci numai la Dumnezeă era nădejdea ; 

„şi măcar că. cu nespusă nevoe a săracilor, iarăși cu multă ne- 

voință şi chivernisire a Domnului, ati ajutat Dumnezei de sai 

ădicat toate cele peste putinţa porunci. A 

| 
-
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"5 ANTIM IVIREANUL 
  

predică la dumineca a doua a lui. Luca 
“ . . N 

«Precum vă este voea să vă facă voaă - 

" oamenit, faceţi şi vo! lor așijderea». 

Cea d'intiiii. şi firească voe, a prea bunului și întru -tot 

milostivului Dumnezeii, a fost şi. este ca să se facă omul cit 

„este cu putință asemenea. lui Dumnezeii la toate faptele ceale 

bune; mai mult dreptatea are puteare a face pre om Dum: 

nezeii, după dar, precum iarăşi nedreptatea este cea mai mare 

răutate, care desparte pre om de la Dumnezeii, şi-l face. to: 

varăş cu satana. Dreptatea este o măsură aleasă, pusă. şi aşe- 

“zată .din dreptatea lui Dumnezeii, ca să ţie toată lumea în 

“starea et; este o cale dreaptă pre care cine va umbla și va 

"alerga nu se teme” să. se poticnească nici într'o parte: și îl 

duce tocmai în rai; este o cumpănă potrivită,. în care nu prii- 

meaşte nici mult” nică puţin decit se cade; precum este. pro- 

ţapul la car, așa este -şi- dreptatea. la- om, Sar mai mult la 

creştini, căci creştinul ce nu va umbla, -nici va face dreptate, 

acela nu se chiamă creştin. Socotiţi. acuma dară, cîtă puteare 

ate dreptatea, că perde toate păcatele, și îndreptează viața 

omului la bine; Yar. vedeţi . acum cîtă  puteare rea "are şi ne: 

dreptatea, că ştearge cele-l-alte bunătăţi ce le are omul şi îl 

duce pre om la perzare: Pentru unii ca aceştia, scrie. Isaia, 

miarele, glăsuitor prin . duhul sfint şi zice: «înfricoşată este 

“ urgia lui Dumnezeii pentru ceaja ce nu fac dreptate; toată 

jertfa şi timila și laudele voastre, le-am urit, şi cînd veţi ridica 

“mînile voastre către mine, eii mă voiii întoarce de către voi». . 

Şi ce este pricina de nu priimeaşte' Dumnezeii jertfele noro- 

_dului? Este că nu păzim cuvintul care ine. înveaţă: «dreptate 

vă” învăţaţi pre pămînt», nevoiţi-vă, zice, a face dreptate pre 

pămînt, izbăvind pre cel năpăstuit, ajutînd cu lucrul și cu cu-
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vîntul aceluia ce “are: dreptate. și n'are „ajutor, celui sărac şi 
; nemernic, care este străin şi caută: să-l înșele și Să-X Ya munca 
„luă; tu, putind, fă-i dreptate şi nu-l lăsa, Acesta este cuvintul 
„care zice sfinta Evanghelie: +<Precum. îţi este: voia să-ți facă 
„oamenii, aşa fă şi tu lor».: Nici” priimeaști,: nici. poftești să-ţi 
facă cineva nedreptate, nu face nici. tu'altuia, aceasta este 
„dreptatea 'lui' Dumnezeii, cu care voeşte Dumnezeii să ne ase- 
mănăm.lui.* Inţeles-aţi. acum..cuvintul  proorocilui. ce a fost? 

„ne-a arătat că urăşte Dumnezeii' nedreptatea, pre care cine o: 
„are nu-i foloseşte nici un bine 'de ar face, “ci unul: ca: acela 

"cu totul se află în urgia lui 'Dumnezeii.- Şi cit. iubeşte Dum- 
„nezeiă dreptatea, pre care cine o vinează, foarte lesne află mila 
lui Dumnezei,: cînd. cu ispovedanie se:roagă lui  Dumnezeiă, 
pentru -păcatele şi fără de legile lui; iar -a celui nedrept nu-i 
priimește Dumnezeă bunătăţile lui, şi se' întoarce de la. rugă-. 

„. ciunea 'lui, ca de niște" necurăţii. lar cînd se: nevoeşte crești- 
“nul cu această zpa7//imă a dreptaţii, atunci are mare frică a 
face. păcatul, de vreme ce cunoaşte că fieşte.ce păcat: este. ne-: 

: dreptate înaintea -lui Dumnezeă, iar cel nedrept : umblă 'tot:- 
afară, din măsurile lui, şi bunătăţile. care le .socoteşte că le. 
face el, sînt toate rele și urite lui Dumnezeii. Zice Domiul. - 
Christos: «Că fără de ajutorul meii nu veţi putea face. nimic». 
Cel nedrept .n'are ajutor de la Dumnezeii, căci pentru nedrep-.: 

„tatea. lui s'a “depărtat Dumnezei de la dinsul. Fieşte-care om; . 
cînd face. vre-un bine, îl face - pentru sufietul lui, iar cel ne. 
drept este vrăjmaş sufletului săii, căci pentru cine va să facă 
binele ? -precum zice David: «Cela -ce iubeşte nedreptatea, 
uraşte sufletul săii.>: Suflet ce va să zică? 'zice :' însuşi omul, 
„căci dacă lipseşte sufletul omului, rămîne mort;: deci acela ce “să” uraşte'el singur pre ssineși. cu nedreptatea,. nu “poate să facă 'vre un bine, de nu se va -împăca întîi cu sineși,. să. lase | nedreptatea, şi să facă dreptate, şi-atunci va” auzi pre Dom: nul zicind: cde vor fi păcatele 'tale:ca finicul, ca zăpada 'le .. 
-volu 'albi.> . a pe A paca 

O nedreptate! pocăeşte-te cu îndreptarea care ţi se cade “şi atunci. de: vor . fi păcatele tale amestecate: cu sîngele ne... dreptăţii, le voiu albi, adecă le votu curăţi. şi le voiu face albe 
s 

. 

tocma ca -zăpada, iar de-vreme ce Domnul Dumnezeii ă. ve- nit,pre lume“ şi. precum ne-ai arătat 'noaă credinţa cea desă: Virşită, așa “ne-ai arătat roaă şi dreptatea lui cea desăvârșită, pre care am zis mai sus, că.ne învață astăzi pre. scurt și. do- vedit zicînd: «precum 'voiţi să, vă facă voaă oameiii, faceţi
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şi voi lot așijderea.» Foarte Jucru lesne şi bun este la creştini, . 

"- ase: păzi dreptatea desăvirşit. O creștine |. tu,. oră care vei fi-.2 

acela, vrei tu să te iubească: pre tine alţii? iubeşte şi tupe 

alţii. Nu iubeşti tu să te vrăjmăşuiască cineva? Nu. vrăjmăşui  - 

“nică tu pre alţii. Nu-ţi este -voia să..te pîrască altul? Nu piri 

mică. tu. Nu-ţi este voia! ca să-ţi facă cineva vre-un rău? Nu 2 

„face nică tu altuia. Iubeşti tu să te laude și să: te.cinstească . 

"o alțir? Laudă şi “cinstește şi tu pre alţii, şi cinstea aceia se în- 

_“ toatce iarăşi la tine, şi în scurt ori ce nu pofteşti nici prii- 

- “meşti tu să-ţi facă ție alţii, nici să auzi de la -ei ceva de răi, 

“nică tu acelea toate să nu polteşti a le face la alţii. -Iţi este 

ție urit mînarul: şi mândria, - urăşti pre iubitorul de “argiht, 

A: „pre “ răpitor, pre somnoros şi pre alții: cu alte. păcate * 

„5. carele zici că le ati? Să nu faci dar nici tu-vre una -din- - 

" twacele care îţi. sunt urîte, şi atunci cu adevărat eşti drept și. * 

i după dar te faci asemenea” cu Dumnezeii.: .Oare mai "mare 

-: "bunătate decit aceasta foarte. uşure şi bună, poate să afle ci-. 

„1 neva undeva? Auzit-aţi ce zice: Șă nu faci bine numai ce-  '-.-: 

“:" lora ce vă fac. voaă bine, căci nu vă este nici de “un folos; = 7 

N. adecă de vei face, creştine; binele tăi, aceluia carele “aştepţi - * - 

- Xarăşă să-iei de la el bine,.atunci. să ştii cu adevărat, că nu: 

„.* ţil. plăteşte Durinezeii, ci “acela ce ţi-l dă binele îndărăt.; ci, 

„1... să facă bine aceluia. carele îl ştii.bine că n'are..nici o putere " 

"să-ţi răsplătească, "fără numai pentru unul ca acela, îți răsplă-. 

“teşte: Dumnezeii. Ce folos. este cînd 'vom lua noi pentru un. 

"-. bine'ce vom” face aici, plată; căci ne pierdem plata cea mare 

2 şi bună 'de la Dumnezeii, care este vecinică şi fără de sfirşit, * - 

împărăţia ceriuluă, -vecinicile bunătăţi, pentru care plată şi-a -. 

vărsat :sîngele ucenicii, și-aii împărţit săracilor averile lor, prea 

cuvioşii 'aii fugit” prin pustietăţi aşteptind numai plata. cea ce- . 

“ rească, 'care este: fără de preţ, care. cu multă dragoste o-aş-. 

“teaptă să o ia, pentru -accia cari ni sînt împotrivitori, şi ne:". 
a . 

păgubesc, și ne pirăsc,- şi ne bagă în nevoe,. pre aceia să-i 

. iubim, şi să 'ertăm din toată inima noastră şi de.am “putea a 

„să le facem răi, tot să nu le facem 'răsplătire, ci să-i: vorbim. 

„de. bine-și săi lăudăm, ca. să” avem plată de la Dumnezei. 

;... Cu acestea ce am zis. pînă acuma, se arată afi omul aseme- 

..- nea cu Dumnezeii după dar, precum iarăşi astăzi arată Dom-" 

> nul'ce este asemănârea- omului cu Dumnezeii, care o zice la... 

.* sfirşitul Evangheliei : .<Fiţi. milostivi, precum şi” părintele vo-' | 

“stru. cel ceresc, milostiv este». lată: că nu vă învaţă nici vă . 

„.-. zice- să. faceţi strimbătate şi să împresuraţi 'ca diavolii, ci.să . 

5 Vă
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fiţi, milostivi și voi unul către altul, precum este și ziditorul' 
vostru cel ceresc milostiv, cu totul drept și. îndurat cu toate 
milele sale. Aceasta este în voia şi în puterea noastră ca să 
facem binele care îl poftim noi să ni-l facă şi noaă oamenii 
şi atunci vom putea zice: Dumnezeule,: luminează-ne: pre. noi . 

„cu îndreptările tale, că drept ești de toate care. ne-ai făcut 
noaă, şi a ta este slava și puterea în veci nesfirşite. Amin. 
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AE AS pMrietaT Toarh ASauk. Gaara unt Libatepa cas 
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KAT € AS "TZĂNAAT A. AS. dsoc pui Biata tea. ESai as aai TpEBSiT: icropit cTpaint ca wemeck- wi ez CRpIS, KA aS door - . . . .- N? - < - ckpice «pi îniăta Ata. Acui Bz Ticdreck _ueriropiaeg, npe Sie 

. 1
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ap di pei nou aiSa MS: ca apti, CA. ns rzugină KA 

ASâp5, NE goita' KSiBA cas MI nică “Sia, UE DpERSA. cas 

Tata RS AAEBZp € “AS crpic; 4049 uickai BtataTSpi A ântiasg: 

AE cop di rpemiT, CADA UEAEAAATE „pu'rps AAER'AD cas crpic. 

Mai CSKA! aa ui din aereniceuSa ASI Enemparie Ade 

“ vodamSa, ui a AS Giatiou. AacaaSasi, uni a ASi Alicaia 

 WzaSrzpSasi. wine Spire RZTEBA, A US AEzddt Macar CA 

uS ae. crpiS, ue Afzadal: crpic, MAKâg d ASauieaaSi, Aipeu 

- Acrei bzSa, ari ns" Jlineaai dis .czS, NS. atza$ crpic, wii: 

OKZPELIE, ii ce BAAE czi OIGGEACIEA, "Supe. “daue RA CANT 

Asa deBeuii ini Taavagi; Bite daue Bz CKAPELIE, ui iu 

- KA CANT BACIIE. Gap. neiTps ASAMEBARA. Pomie KSa na aS 

apare ÎnorAant heaa ES Aemii, Alipeu AoroiarSa AS AACAT 

AEH "95. cepe: Ap aueca sit ca HS- îi Baciie; neurpS rea= 

MSa- Aloniăerpiasp ui: KSa ai cas. uSatiT. AUECT SAE, ainTpS 

"Giant oaza uea BSU “Moriaa, cap Si Bacuz; Mi AATEAE 

MSaTe, top i pis icregiuii KA. CA AE.- DSAtENIE aci moare. 

Ac e CAM A£ ierogii Mai date ui tei US “AGza AACAT, 

cca HS ae ctpiat ș. NICA NS atzăai epic: AA PaHASA dp, UE 

cas NSc- AEO NAPTE;, „Anain Tea asatulizi A agite oa” cas 

- cngic; We UÎNE BA BPSA CA AE, oa, ine Bă i, cap sine 

- MS A€. BA RPM capauui “Bine: Ba die ini Sa pa di, 

poiza ama Ba pate. Ba MSani ierogiai crpaiui AF AATE WEgi, 

NS ae IpiS "TOATE GATE. cE: ipanS MIT AAT MBANRUT ș TOT 

mai ine pis uri E. 40, E. FAT ui erpaini ș „Pica ue ce 

| ăaue N Bia, 499, EApA US -MataSurare Epeati. Cap icTo= 

“piiae utâe Beni - Mai Giue „E is. ierepivii, EA AE as ct pice 

„£apz us asaiTe. 

Aeui i spatniasp ueriregia“p,, îs. SAT EA netă „Meat 

4 "ueripe NpE ANECT A€Toniceri, Atai . MSA'T, 4S ATATA Beui ii: 

„d BA: degipe, ae npiaeit ali, Uli eemi ji atai “MBZUANĂ AAApE 

- pacnSucSpi: ad cdaTspi opi A€ Tainiz, 9pi A£ cripte, pi ne . 

„“Bepoane 4 poat li AA NSPOAĂE E. VÎHCTE: | 

a DOM, NERSAIE 
n cit eră! “Bopnik,
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-]. NECULCE. 

Caracteristica lui Dosofteii. 

Suecr Aecodiră. Alimponeairs A US pa oa rpecr AE 
deaSa: ASi;: epa Hed e atasa „nea -MIEZUAT; MSATE aiuni. 
pia, Gane Azrinee, Gaeineţie, ui are: az Ain 
Ezpui 1pia, wi Aenai zaSrap “ui uSuepuik ui BaziiA Ea 
Su atita; pu ue USACTpA pe auecre npeati uS ce aaa 
Oi - Ra dead. ASiz ue aS atepe aa Meancia, «pa nSuea 
„puls Gonieupi e ce „pinpaa RS new mirese uese ckSane 

| opcapeat Alirponeaici mapii noacrpe, uri caSatia AimSprie - 
da ine magi, ui Iopaan aa hoboreasa KS wepeatonie ASna 
oBiueiSa ' wazgii usacrpe, ii ce aipa KpaiSa ui "reni poatnii . 
Aemeni, wi AaSaa : spSmcaca pepe menie ue epa pi nicepina 
uzpii HeacTpe. 

  

5. NECULCE!) 

Tradiţiuni 

| Eară Ştefan Vodă mergind de la: cetatea Neamţului în 
sus.pre Moldova, a mers pe la Voroneţu, unde trăia un pă- 
rinte sehastru, pre anume Daniil, şi bătind Ştefan-Vodă. în. 
uşa sehastrulii săi descue, aii respuns sehastrul să „aştepte 
Ștefan- Vodă afară pină şi-a isprăvi ruga; și după ce şi-a is- 

„prăvit sehastrul ruga, l-ati chemat în chilie pre Ştefan-Vodă, 
şi S'aii -ispovedit Ştefan-Vodă la dinsul ; şi ai întrebat Ştefan. 
Vodă pre sehastru: ce va mai .face,. că nu. poate să se mai 
Eată cu Turcii. Inchina-va țara la Turci aă ba? Eară sehastrul 
ai zis să nu o închine, -că răsboiul este al lui, numai după - ce va isbindi, să facă o miînăstire acolo, în numele sfintului Gheorghe, să fie hramul - bisericei.. Deci ati şi purces Ştefan- 

Vi 

  

9 Cogălaiceanu, Letopiseţe. -. 
.
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_„-Vodă în sus,pe la Cernăuţi și pre la Hotin, și aii strins oaste 

“fel'de. fel- de. oameni. şi aii purces în jos. Eară Turcii, înţele: - 

“gînd că-va.să vie Ştefan-Vodă cu oaste în jos, ii lăsat şi-ei 

cetatea Neamţului. de a'o "mai bate, şi ai început :a îugire 

- “spre Dunăre , eară- Ştefan:Vodă aii început a-X. gonire în- urmă 

şi a-i batere pînă I-ai trecut de Dunăre. :Şi. întorcindu-se îna-. 

„..poi Ştefan-Vodă, s'ati -apucat de aii făcut. mînăstirea, Vorone- 

“țul, şi ati pus hramul biserici sfintul-Gheorghe. Aa 

„1. "Ştefan-Vodă cel bun cînd sa bătut cu Hroit Ungurul, : - 

precum zic unii, la Caşin, eară letopiseţul scrie că s'aii bătut | 

la. Șkee, pe Siret, aii- fost căzut calul cu Ștefan-Vodă: în .răs- 

- boiii ; eară-un Purece, aprodul i-aii dat calul lui; şi nu. putea 

in, grabă încăleca: Ștefan-Vodă,: fiind om mic. Şi aiă zis Purece * 

aprodul : «Doâmne, ei mă voii face -6 moviliţă, ” şi vino de,. 

-te-sue pe mine și încalecă !» Şi sai suit pre dinsul Ştefan- 

- Vodă şi ai încălecat pre cal; “şi aiizis. atuncea Ștefan-Vodă: | 

„«Sărace. Purece, de oii scăpa. ei, şi tu atuncea .ţi-i schimba - 

“numele, din: Purece Movilă.> Şi-aii dat Dumnezeli şi aă scăpat 

 amîndoi, şi l-ati şi făcut'boer; armaș mare, pre Purece, şi din. îs 

"“tvacel Purice aprodul s'aii tras neamul Movileştilor, de ai âjuns.. - 

:de aii fost'şi Domni: dintr'acel neam. Dâră şi 'aprozii, atunce, - 

“nu erai din oameni proşti, „cum sînt acum, ce erai .tot fe-- 

„ciori de. boieri, şi portul lor era: îmbrăcaţi cu șarvanale cu... 

“* cabâniţe, “ Aşa . trebue.şi acum să se- afle slugi! să “slujească. 

- stăpinului, și stăpinul să miluiască pe slugă aşă. i 

„2. Ștefan-Vodă cel. bun; vrînd să meargă la biserică, într'o *-, 

“duminică dimineaţa 'la . Liturgie, în tirg în Vasluiă, şi eşind în + 

„“pălimari, la: curţile. domneşti ce eraii făcute de dinsul, aii auzit, 

un glas mare de om, strigind să aducă boii la plug. Şi mi-: 

“rîndu:se ce Qm este acela că ară dumineca, îndată. ai trimis 

_ “în 'toate părţile ca .să-l găsească - pre: acel 'om'să-l aducă la . 

“ dînsul ; şi l-ai aflat pre om, în sus pre apă Vasluiului, cale. 

de patru "ceasuri, arind la o movilă ce 'se chiamă acum mo: .. 

vila 'lui- Purcel ;-că pe acel. om încă-l chiamă” Purcel.. Şi du- :. 

” “cîndu-l pre acel om la Ştefari-Vodă, l-ai întrebat Ştefân-Vodă, .. =. 

el aii strigat aşa tare, şi pentru .ce ară dumineca? El ai zis, . 

-că aii strigat el să aducă hoiă la plug, și ară. dumineca, că: | 

este om sărac, şi 'întralte - zile.n'aă vrut frate-săii să-i deie 

„plugul, şi acum dumineca i-ati dat. Deci .Ștefan-Vodă. aii luat fu 

| plugul 'frateluy „celui bogat și l-aii dat fratelui celui sărac să 

Beal 
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SA doua: domnie a lui, Constantin Mavrocordat vodă. 

-ASnm ue aS genir anpoane ac Lauui HoueranTiu Boa, 
euiTSiaS „paine Boiepiaea, nS aiSarm BSnSpie, tpiin Sa iu 
ACAMHIEA. AÎt'Pi KW. EcTE CA Baza uli BSu. IN AS ue 
a$ uoiepir “npe. Reaiui” Boiepi, a îbrnSr - ui adr ESROTEAAh; 

“AS nSe pri noiepi îSaemTogi „pi Lauui, npe Loan IeSauea 
Big” Bea opus, pe Teparii ASarepiSa Tpe: Big! Bea Ile: 

“Peaui, uri npe flpierapy. XpiceeiSaeS aie nea Dan, ca sie 
„<MinpeSu'n. RS geqiuii -Boiepi. aa 'Toare Tpecide :ESAek'bujide 

uii ccaTrSpiae Heainciui, uri. Atza$ PRHASIT uri Aa uBTE 
"50 adi ne aSum cpieie EBpSia-Boiep.. suni: jepea aS mai daci 
ui kmTe Su peiep atazia, ii îa$ dans Tenpagniui npe - Aa 

=. „oare uinSTSpiae, „ul aezaS. sar uinSrSpiae uS caSineae „Au 
MBHEAc dcp. IS mai aqec_uui Npe dau Beiepi Aaziai, kapii 

PAS. pui ST aa noiepii ui aa “IenprRniuii, uri AS djcer 
“MI păsa Beaiuiacp Goiepi; npe 'Toui „auita a$ nepSnuir 
ci IISE da cAS:KRE, «ui AczaS PEAIRAT Bila, ch US per 
„HeatisB, niui deuiepii ap. Ilpe maziaii sin PBUASA A€ mice 
“AP4S ISe qitai -Suloape, PrapitaTaS pastiaea TSTSaop ath= 
uacTipiacp, ui a "TS7SAop Npeeuidep,. tii a pianetiasp ch NS. u£€ Heath. ÎBTE Seul „ce :j'Buea "moare die cipiea 
Ad. Roti SieimTogiti pin Tauui, uni enpanniuii : e aa uiuSrSpi. rani, cheta - pinanSpi. “oare. ASSET ae A£ 93 
phuaSia. aa Boiegii: Mit Lai, caS aa Ienpanniuii nuiuSrSpiaep,. 

„APR AR NS -4£ NAuta cameniaep; BEntia “Aa ian KS 
avhpTSpiea Boiepiaep, mi „pricSui ea. "uepuera AhpTrSpia. wi 

AE "TâlNh AE CTA -MainTea ASi, ueria prh&auiea€ ui: Ac dnuea 

ASI Sat cokoria aula uri NoThpia, flaecaS rece asrodeui. 

„. pheniSueSpi; cap perii Aoredn'r: nSnea neuerea AO AHeaci, „Uli "TOATE phBaultae ie. cipieă Aa Begin. pa. Ianaura cai 
N . 

e 

1) Lambrior, Carte de citire, Ă a
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AÎHI .KSp'TEA “AS; ameaa - eTpittigea TOATE phBAUIEAE AE dd 042 | 

atenti, ui ae ckoTta pmhenSuespi dp Ac Hiui 0. REATSEAAD; - 

UE HSatai u£ Ad “sietiaop KITE A0h. MABA4€ pmeatmuSa. Leni= 

COauEAt KETE AEPIAA 44 AbtieSa TOATE 4€ CEpiea qă ROHAIRh 

- AtibeTigidop AS dar ociueiS geuiniacg, ch ASKpE3E ASnb 

Sa AS aSkpar mi atai Maini Te; capb “aaui oaateni crpmhini 

apii BOp LUEAE Npe _Monniia€ - 499, Ch ASpE3e Sal KDTE 

12 iat, ui ch E Ace A BEA All TOATE, Boiegpiaop ui 

masidiaop 4£ a$ d;mnnSr 'oniueiS. ch. ASKpE3€ aS oaatenii ap, 

„Ragii .9p UIAA pe mouilae dop tm ae Ba dpi pole ui BT 

- op nSre.: „um uSatai auiea ue Bop IWEAE Npe mMouiiiae Ap. 

cm. ASEpE3E, Eăpmh pe, dare mMewmii 4 darep caen ch HS 

ce „privat a eram. AuesaraS că aie 4 udeprSpi „pr 

mp'Sii an; me” 105” mnapaae ch A ien ue ca Khcap; 

“xoaTeiSa ua ES Nhgitiui K'BTE 55 napaat; Ut At AS MAT. 

_ neueuli STSpop -TinmgiTe, anSate ne “detine: a0p, HSateae usi 

Nopead, Ii Ad Bicrepie ae AS cpic aa ROUA. PneSTas 

“oruei$ aaorauii cu. US cSnepe.-fipe caatenii Seat, E 

ainrpS aueat d Nagaae Chuli KSAMIEDE ABIRApE, iu, rpho 

Sute, ui ee. ap 'Tpersi; moare: ES Bani Chuli RSANNEgE 

lame orueiSpi pede “ue epa ai .MIdinTE ch: US “pie, uiui 

enSpRaTSA uni criyepea HopoASASi, duza RS Sate SpiT Bz 

img, (nSatai Fpruidep Apar îpoapre,) ch uS die, „iul ittaz 

iSpi me uskoi cb u$ “ătgae npin cameni acSnpinaSi. Uimpei, 

„ME Mioc ae Atspijea' npea Bine, căp up pe eSe dia noa 

A€ otpenă, uri Mincu A BIUE, 4€ “Atepuea dai PpeS;, Kai 

- Sea in uri enpaui, cap ui tai RS NS Epa AMSate= 

Mini. ĂATaS Mape. CTpINCOApE A MEpră DpE catenă, “ui ni 

Suae „pi aaa «pi BBTEA; Ep NE gepuiuii tapii rnrbASiă 

npe Samteni „pi pa me Sale iii rrpimerea aa otii.  Alai 

7 amenepiraS Kb Ari Ea ti coat ESI A£ Bani, 4 pbaiiă 

Acem'Titiă ui BRihpiTSA “geiepiaop “ataziai uri Mbiiberipiacp; 

wi 'reui CaS BSKSpaT. Boiepiaop ueaep magi AS AT FBTE 

56 cameni ciSTeaniui, a4Tep noiepi asia KhTE 20, ARTE
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15, rR'Te re 10, RTITE 5, wi BE. “catei * înSreaniii- 
o“ AaTas. mi "aa giSrir nec Chpaue. isire' 15 cas. 10 sateni 
“ekSTeanittă,. cenoTinA An. Gelepiea BepBauiasp Ap. 

N > — 
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“ Apretieri, despre Constantin siavrotordat. 

Constantin Vodă viindu- veste, de Doria Părer” Mol! 
““dovei, nu s'a bucurat; căci-.era deprins: în Ţara-Rominească: 

pină.a-veni şi. Skimni Agasi, Măria-Sa. ai: purces! din, Bucu: 
'reşti, care viină “la Focşani, după. obicejii i-ai. eşit 'cîtă-va 
boerime, şi slujitori inainte ca la un” Domn ngă. şi 'viind în 

“ “scaun: după- obiceiii: s'aii cetit Fermanul Impărătesc,. îmbrăcind. 

“ci după. 'obiceiii, aii răpezit Caiimacami aleși, : şi gătindu-se . 

1 

pre boieri :Caimacami. cu caftane ; iară a doua: zi ai început. 
a.da. boieriile şi isprăvniciile,. care ispravnici întiiași dată acest 
"Domn i-aii scornit,-aducînd această muştră 2) din -Țara- Romi- 

. nească,: scorhind :şi: alte multe, făcînd pe ţară - ca „să-și cislu- 
'ească, făcînd, zece bucate un: cap, fie-ce bucate, și.. „capul :pu- 

“ îndu-l la -fieşte” care sfert cite „un oit, și „meșteșugul era" ase-: 
_menea, care - lucruri -ca "acestea: n'aveaă număr. Uşele divanu-. 
lui „erai. deschise: şi 'multă vorbă -cu. prostimea. âvea,. cit 

- atita, le! dedese dbraz, cit nu putea . nimeni. din boieri ca să 
zică măcar cît:.de puţin lucru vre-unui țăran, că îndată striga 

“la Vodă, şi pentru 'un' lucru .'de nimica a unui: ţăran” cât de 

| "nimeni. St . y 

„prost, făcea. pe un boier mare. mascara și-l" închidea. Şi mai. 
'.. dăduse o. poruncă în ţară ca să nu. fie volnic - nimeni a 'lua 

cui-va: măcar.: un oii fără „de bani, nici slujbaș, nici. altul 
i 

“Iar Constantin Vodă î în . Moldova. doninia,: cu pace, apu- 
. cindu- -se 'de capul preoţilor să-i i învâţe cărte, . frămîntinduă în, 
„tot chipul; intiiaşi „dată . „aă "poruncit de ai „scos; pe i ieromo- - 

iz . RE 4 i - E | - | DIR - PI LE Ie - 

1) “Cogălniceanu, Letopiseţe, Ediţia a a doua, i . „e = 
: 5) dugtră = notate, i ae Da
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nahi, călugări greci, de. prin minăstirile” cele mari, orînduind . . 

“preoți de mir, zicînd că Grecii “cînd 'tămiiază în biserică pe- 

imuicri, stă-cite” un minut” înaintea -fieşte-căreia. niuiere de..0- 

' tămiiază şi 'o priveşte din talpă pînă. în. cap. Poruncit-aă de-ai. - 

adus şi cărţi pe înţeles din Țara-Rominească, căci în Moldova 

“mu se afla Evanghelii, Apostoli şi Leturghii, dind poruncă Mi- 

tropolitului âcele cărți” să. le -cetească pe "nţeles:pe la biserici; ._.. 

“mai 'poruncind: Domnul: Mitropolitului şi Episcopilor să facă 

tipografie fixşte-care la Eparhia lui, ca .să se tipărească cărţi... 

pe. 'nţeles. Ai mai dat Vodă: poruncă. prin toate, ţinuturile ca, 

să cerceteze - ispravnjcii ținuturilor pe preoți, diaconi, cari   

“ixor, fi fără de biserică neștiind. şi carte, -adică . orinduiala bi- ” 

„“sericii, pe 'unii- ca, aceia să aibă - voie :ai pune în bir cu ţă- - -. 

““ranil ca Să “plătească și ei: bir.-ca şi altă” ţară. Şi aşa de mare -- 

" frică 'ce. ăveaii bicţii preoţi. şi -diaconi, căci” începuse - Cons-..- -.. * 

“tantin. Vodă 'a: orîndui preoți învăţaţi de umbla. prin toate :! - 

- ţinuturile. şi prin toate satele ca să-'vajă ce fel de cetanie fac | 

"pe la biserici, la-care nu „putem scrie ce frică trăgea bieţii - E 

“preoți, că se: apucaă-lă băţrineţe să învețe carte. 

i “Viind. Constantin“ Vodă la. Iaşi, în domnia â treia i-ai - 

eşit toătă boierimea îndinte. aducîndu-l- după 'obiceiii cu alai > , 

-pînă în :curtea. domnească: citind fermanul după - obiceii, și." 

îmbrăcind pe boieri cu căftane: Ati mai .scornit că! nu trebue ” 

i boierii 'să aibă vecini 1) prin“ satele lor, 'dind ştire -pe: la toate 

"ţinuturile unde vor fi „vecini să „vie la Iaşi ca să se desbată - 

"de vecinătate, poruncind şi-“ boierilor celor” de. aii: vecini şi... 

„.. sineturi pentru vecini, să “vie, căci este să se:.caute- această ja i 

„pricină cu:.Divanuri.. Şi stîngindu-se vecinătatea - de -pretutin- . - 

“dene- la: Divan cu Q mare obrăsnicie, căci îi făcuse Constantin 

„Vodă de nu 'băgaii pe nime în seamă, viind „şi boierimeâ de 

„pe: fară cei ce aveai vecini; “carii după ce s'aii- 'strins cu. 

“toţii; s'a orinduit ca să se. facă mare sobor în .Minăstirea. . 

_Triisfetitele: Și aşa - mergind "Domnul. cu "toţi boierii, acolo, - 

ai început. a:face mare “cercetâre: de cind. sînt. vecini şi de - _ 

la: cine i ai. cumpărat, 'şi încît i-ai cumpărat. Atunci aă răs-, 7 

- puns “toţi boierii, :zicînd ; -:eNoi . nu “i-am "cumpărat! "ci i-am..- 

” "găsit vecini “de la moșii şi strămoşii. noştri, şi-i 'stăpinim şi a 

      

: moi; iar-a-i vinde. nu putem săi vindem, ci-i punem. cite la NA 

„„.. o.slujbă.a casei de ne daii „ajutor>. Atunci ati poruncit Vodă. 

i îi 1) Vent = şerbI;: Pa £ - Da : — . 

- - CR IP cai . , ; : 

S . . E DE 

    
 



| 24 — 

-cu mare hotărire:să nu mai fie vecini de aci. înainte, numai 
pentru. că șed prin satele boieresci 'și se hrănesc pe moşiile 
lor, să lucreze cîte 'două-zeci și. patru de zile întrun an boie- 
rilor "vara și iarna; a să dee cîte doi lei de fieşte.care casă 
şi să lucreze'cîte 12.zile pe an, vara și iarna, ” Şi 'hotărînd 
într'acest chip,, s'aii mulțămit şi. boierii, “învăţind Domnul ca 

„să dee vecinilor și cite o ţidulă Domnească cu pecete gos- 
pod 1) arătînd că de aici încoace să nu 'se mai numească ve- 

„; cină şi să aibă a sluji acele. zile de mai sus pomenite, dind 
pe. acele ţidule un leii lui Treti Logofăt și cite-va parale 
scriitorului. | 

  

"8. GHEORGACHI?) ! 
  

Ceremonia dela sf, Vasile. 

În ziua agiunului Sfintului Vasile, are: purtare de grijă 
Hatmanul cu Aga la atitea ceasuri. din zi să se afle toată 
slujitorimea la curte cu zapcii lor, şi cu. puscile a-mînă; şi 

* Domnul eșind la biserica cea mare cu. toţi . boerii, după sfir- 
şitul slujbei bisericeşti de! seară, mergînd Domnul la spătărie, 
merge şi li se dă tutulor cîte un pahar vutcă, cofeturi şi: ca. 

'fea. Insă întiii Domnul cînd ridică paharul la gură, îndată 
se face. șănlic de. slobozirea a toate tunurile,. cu focul mărunt 
şi cu mehterhan€; după mehterhan€ ţiganii obijnuiţi ce cîntă "la masa Domnului, fac şi ei o: zicătoare .de un scopos; şi. alte rufeturi încă vin cu semnile slujbei lor, de fac ţeremonia 
anului noă. Şi -eşind Mitropolitul, cu Archiereiy şi cu toţi boerii merg pe la casele lor. După aceasta dacă înserează merge mehterhaneaoa de face un nobet: şi. despre Doamna; şi la Beizadele, apoi la „Mitropolitul şi la toți veliții  boeri “cei cu. boerii, luîndu-și. mehterbaş şi cei împreună cu el, bac- şisul cel obijnuit. Eara a doua Zi, în “ziua Sfîntului Vasile, ese: :Domnul la biserică, cu aceiaşi rinduială de țeremonie după 
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.— 1) Gosgod == domnesc. 
>) Cogălniceanu, Letopiseţe, Vol. III,
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“cum saii arătat-înapoi la „ziua Sfintei» Naşteri, făcîndu se. şi 

„polieleii cu dare: de “făclii de ceară. Deci după sfirşitul Sfintei .. 

Liturghii, eșind Domnul din. biserică, toate rufeturile curţii . 

_- aştern pe Jos năfrămile lor, cu semnile cele de slujba lor, de 

la uşa bisericii şi 'pînă în Spătărie, şi vel Vist merge înaintea 

Domnului, dindu-le . bacşis. Mitropolitul, Archiereii,. boerii .cei 

- mari, fiind chemaţi lă câfea în Spătărie, aruncă "şi. e bacșis . 

numai pe covoarele .copiilor din casă“ şi merg boerii pe: rin- | 

": dueală de sărută mina Domnului pentru anul noii. - Apoi şe- 

zind fieşte carele pe rindueala sa, le dă vutcă, conteturi şi 

“cafea, şi îndată ce face şănlic- de slobozirea a toate ti nurile 

şi începe și mahterhaneaoa în medeanul. curţii din lăuntru. 

- Eară alte rufeturi a curţii, partea slujitorească cu această rîn- 

dueală,. că. după ce merge toată boierimea de _sărută mina . 

Domnului, vin şi toți zapcii, „întîi at curţii, a Hatmanului,. 

apoi ai Agăi, și sărutînd mîna 'şi poala Domnului, li se dă 

de vel Vist obijnuitul bacşis, după cum sînt legaţi la. izvorul 

- Xisteriei Domnești. Este obiceiii de a: merge Mitropolitul, cu 

Archiereii și cu toți Veliţii” boeri, la. Doamna, şi la Beizadele, - 

_ de sărută mina pentru anul noi, şi li se dă cafea; şi de nu-- 

- este masă mare, fără zăbavă vreme ese Mitropolitul; cu toată 

boerimea, şi merg pe la casele lor. . i 7 a 

  

9. RADU POPESCU) a 
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"De aiuea sint uele ve aă 'skrisii- Kirii Rafail Monayul, Kare nre nume mirenescii - 

îmi baii”kemat Radu Ilonesku bis sel Drornik. : 

Tiekmndă mi aueste întristnri We penise lui „Konstantin 

: Bodm, Buzundi Eh u'au dres lukrurile desnre “Iloarth Sh 

numai, aibm vrijn de măzmwlie,: se „bukura, se peselia uli se 

“Imţia în domnie, în avuţie ue stringea.. din ţarm, (kare altă. 

” 
Ss 

—— 
Ei 

  

1) Cronica aceasta sa publicat în Magazin Istoric, tom. LV 1547.. Re- ă 

producem pasagiul cu iortografia - timpului, ca model de alfabet de tran 

zifiune. N ae : n E
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Dâmnii i n ai stransi, niuf sa i imboreaţit ka el dă ind este 
" înuenutul țari), ai alta grijn nu avea numai să se nrimble 
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ne la sate, ne la pinaturi, ne: lapii ne premea kulesului. 
| Koiţi- -pa ani darm' trecundi ku: aueastm.-- odiynm-a lui! 
Konstantin Bodm iatm. km zine un Imbrixor al Îmumtmtului 
ku. norunkm sw'l r-ndice sw'l ducă. la Odriii unde era Împ- 
ratul, i nriyina' nentru ue nimica nu wtia, deui el-de inima! 

„rea s'aii bolumait, dâr Imbriyorul tot ajui-aă mezut mun S'aă, 
„mai îndrepntat: “din boaln, d eui Lai rudilat: ui Vaă dus unde. 

„- i-ati fost norunka, ii merrnndă la "Oiăriiă. aii mezut. 30. de 
„zile, ui nu i-ai. dat nimika noie sn se îmnreune ku uinena, 

ui akea mare întristare, k'l nor. maz:nli, nentru kare umblmadă - 
Kanikeyaelile. ini boiarii ne la unii pe la alţii fnrmduindă bani, 
“niyi un rnsnunsă nu miătea smn 'ia,:în' uea duin urm “temnn- , 
duse: de nr'o urimeudie.: rea sm nu ie kum-ea, a fnkut adaos. 
de Xarauiă 240 de nungi neste 280 ue: era ţara mai nainte; 

numai. Sh i dea domnia, ui binele kasiă. lui, iar ure Staka - 
ţarn- o ai înrreuiat ku atmta Xarauiă kare. nu. nutea sn rn- 

2. diue,. ui. era” totdeauna în: kasne - wi în. paete, „mii în akrami 
-nentru- rreul lare le genise. .. -- ARE aa 

„Nusm dunn ue-l'aă: slobozit: -de la Odiii, wi a renit „ 
“în ţarn, ua: skimbat firea, sai. fukut mai rmii, mai cumnlit, 
îmnrumutmnri, ai nus ure boiari, nre -mmuwnstiri, biruri mari 
nire sraka -ţarmu: kmt- 1 "anea nutere sm le îmnlineasl, ui se. 
Bnita. uii blestema. Duiimn aucasta iar. lihimte 'aii nenit'Dom- 
nului, fnkmndă: wi altă - Xatimerif. Îmiirrnteskă, ka sm! fie 
Domni. în nieaţa lui, dup Kum fusese -uiri uelalaltă: lare” s'ai 

- zis -mat. sus, uni Ikmnţi-na ani-.aiăi trekut. firm -rrij“n, dar tot.nu 
sm odiynea lonstantin Bod, 'Bmzmnndiă . nre Tsrui În. sînt. 
nâstatorniui, nu -staii “la norbele lor, ui unele zik “imi! altele: 
fak. Ji gmznandiăi ui ne nemți ku sai înn! wat lu Tsruiă, de. . 
“nu era. niui. un ajutor, nivi un razim desnrekdnnuiii, ai în- 
„uenut 'a se, ajunge ku. Mu- Faliy, în norbm, totdeauna” trimeţindii 
oameni! ku' skrisori. îndeninmndii: ka- sn nie ku” omti asunra . 
“Tsrcilor, ka sm. ia. .aueste. fară, ţara: Roninneascn. mii ţara | 
"Moldorei, ka sm fie sunt” stmnmnirea - or, wi. sai  uerut: i 
__XYrisoaBei almnduse wi pe: dnăsul uii pe.. "feuiorit lut” Knezi 
"de: Moskoeia, wi le ai dat. II, ku: aueste furmduele se lera . 

„Imtre Iarul, ku piindiă „snre' nnrţile-: “acestea “îl pa. ajuta ku - 
"uele ue" por. trebui.. ontilor,. zayerele,. lefi: mi: owti ale” lui, ui 
„-strine knt pa nutea. IILi ania arin multe rurmuiuni ui: îndem. . onară ue: vea Constantin Bod. saă., „nornit Marul ku outi 
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de aă penit.asunra Turcilor, mi „piindă la - Iau în Moldosa, 

Domnul Moldosii Duimitramku “Bodm 'Kantimir s'a  înkinat. 

„ Varului,- ku toatn ţara, lui. DR ERE 

- Tsruii. înkm auzind de aueasta, ati fnkut rmtire. mare. 

desnre -toate nărţile wii ai fnkut, nod “ieste Dunmre, şi-tre- :. 

„ kmndă TSruii Dunmrea în mare ritm eră nemtiindă slmbi-"- 

", uiunea Moskalilor, rmndind km. nor fi Gunti multe. Moskiueiuti, i 

  

„ui ku toațe putirile âniniu de uele: trebuinuioase lor... iC 

ă Capichihae = trimis al Domnului Ia Constantinopole. 

„ Haraciu = tribut phătit Porții de ţările romîne.. : .. i E , 

sm o "Hatigerif == ordin! emanat -de la Poartă. III E 

Zaherele: = provisiun! ale armatei, e A z 

1 1o.DIONISIE ECLISIARHUL)) .. i 

2 „Nevoile țăranilor! si-n 5 

7 “ar a doileaSan vodă Hangerliu ai pus: pre toți lăcui- .- 

"7+oriă ţării să dea dajde pe vite- adică, văcărit, şi chiemind bo- : IN 

“erii veliți, şi pe mitropolitul: cu! episcopii . eparchizi, di sau... 

„citit anafora . dominească, .zicindu-le' să. o iscălească, câ să facă 

- porunci, să se scoată dajde .de bani pentru lefile ascherliilor - 

- celor adunaţi. la cetatea .Diiului, căci i.se cerea dela căpitan 

paşa, și așa s'au găsit 'cu' cale a “se face. E Da 

uz Dar mitropolitul cu episc pii şi cu 'boerii au răspuns: . 

cum, că această dajde grea văcăritul a pune pe țară s'au oprit 

“cu mare blestem şi” cu „groaznică 'afurisanie, cu- cărţi pătrier- 

” -şeşti, şi. cu chrisoave : domnești, : de „mai nainte” vreme, 'care | 

„cărți şi: chrisoave se găsesc la mitropolie, și nu îndrăsnesc a isi, 

„e căli a se,pune această dajde „pe. ţară. Vodă- a zis (fiind de -. -. 

1. * /alţii 'adăpat) că nu cu nume de văcărit să să dea dajdea, ci -cu | 

„nume de - goştinărit. Mitropolitul şi boerii s'au apărat, și în 

-. ziua aceea au rămas. lucrul jos. Hangerliu vodă a scris la pa». 

"triarchul: Țarigradului cu grabnic olac, cum câ i se dă. mare 
p 
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zor de bani pentru, lefile_ascherliilor ce. sînt adunaţi la cetatea 
Diiului de către căpitan-paşiă şi de către: cei-l'alți pași să tri. 

„mită baglosloveni€ mitropolitului. şi. boerilor prin carte, ca să 
priimească a iscăli de a se pune dajde pe țară după vite cu 
o analogie ușoară, fiind-că fără blagoslovenia prea sfinţiei 
sale se sfiesc: de a iscăli și i-ai scris să priimească de la che. 
heiaoa ce o are la Țarigrad şo de pungi de bani, plocon 
“pentru osteneala prea sfinţiei sale. Patriarchul citind scrisoa- 
rea Hangerliului n'a mai socotit blestemul altor patriarchi în- 
tru nimic, nici greutatea săracilor şi a văduvilor ce 'vor să. 
pătimească, ci lăcomind la bani s'a bucurat şi îndată a po- 
runcit de a scris carte către. mitropolitul şi către episcopi. și 
către boeri. să se iscălească la cererea lui Vodă cu blagos- venie, fiind-că are trebuinţă de bani a da oștilor lefile. Vodă - „Hangerliu dacă i-a -venit :scrisoare de la patriarchul . s'a” bu- „Curat, şi arătind mitropolitului, a răspuns că el nu. îndrăs- neşte a -iscăli, fiind - legătură și blestem de mulți -patriarchi 
iar nu de unul, iar- măriea sa să facă cum îi va A voia, și 

_S'a dus la ale sale. Vodă a chemat. pe vre-o ciţi-va din boe- rii cei mari pre carii a dovedit că sint mai lacomi la bani, - și arătindu-le cartea -patriarchului a zis: boerii mei, priimiţi 
a, iscăli că "veţi fi cinstiți de către domnia mea, şi să prii- miţi din visteria domniei „mele unul cite 3o pungi de bani | milă domnească. Boerii lăcomin lu-se la b+ni, spun unii că "patru boeri mari aii iscălit, banul Nicolae Brincoveanul şi 

7 

Cornescu și alţi doi. liră Voda. sa. bucurat, (n'a socotit că „după această bucurie va: să-i sosească mare întristare şi” cur- marea vieţei, precuni 'obicinuește lumea aceasta de lucrează „cu cei ce fac voia -lumii deşarță și amăgitoare).. Deci ne mai indemniînd şi pe alți boeri să'se iscălească, ci indată a: poruncit de s'ati făcut porunci pe la toţi ispravnicii județelor țării, să rînduiască slujbașt în plășile. judeţelor să scrie toate vitele. oamenilor de! prin toate satele să nu rămiie nici una 'nescrisă; nu mar viţeii. să nuii scrie, şi-de grab să trimită catastișele' la domnie, rinduind mumbașiri năprasnici asu- - pră-le, ol vai de ţară.: e E Deci fiind într'acel an iarnă grea, și zăpadă maăre de 3 “palme mare, începînd a ninge de ' la: Dekewmvrie 5, care ţin minte că. abia s'a luat. "pină la blagoveştenii, şi - scriindu.se vitele pe la Ghenar n'a putut bieţii creştini -să scape nici un cap de vită cit de mic, -de. mărimea zăpezii, ” ci vitele se afla ale fieşte-căruia în .bătătura. casii naintea ușii. Scrisa și vi- 
D
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„tele mănăstirilor. şi “ale boerilor, cu' cuvînt să dea şi boerii 

văcărit, dar de la ei nu sa cerut nimic, iară. mănăstirile ai 

plătit. Şi fără zăbavă isprăvind scrisul vitelor a trimis catas- 

-tişele la vistierie, şi vel.vistierul a arătat lui Vodă;. şi văzind 

Vodă suma vitelor mii peste mii sa bucurat, nesăţiosul; şi 

tot nu-şi aducea aminte de blestemele și lăcrămile ticăloşilor 

de săraci, că va să vie pe capul lui ; şi îndată a rinduit tac: 

sindari, şi aii «trimis porunci” strajnice la ispravnici, să rîndu- 

iască slujbaşi, cît mai îngrab să stringă de la oameni. banii 

văcăritului, de cap de vită doi zloți dincoace de Olt într'a- - 

-_ceste cinci judeţe, iar dincolo de Olt cîte doi lei de vită, şi 

rînduind de la domnie mumbașiri, peste slujbași, Turci, Arnă-. 

uţi, şi pe alţi ciocoi, şi măcar de era slujbaşii și miumbașirii 

şi creştini, era mai răi de cît Turcii, şi ca să nu scape cine-va cu 

câte vre-o vită aii adus tacsindarii țedule adică răvașe pecetluite. 

-cu roșiu, pecetea gospodu, după câtastişe fiește-care om cu nu-. 

mele lui și cu cite vite are, şi plătind îi dă pecetluit, și ca-. 

tastişele unele era la vist., alte asemenea. la ispravnici și altele 

- asemenea la slujbași. Deci presfirindu-se- slujbaşii cu bucurie şi 

cu mumbașiri prin plăşile. judeţelor, şi mergind prin sate ca nişte 

„lupi flăminzi şi ca nişte holtei de cîni leșinaţi, să fi văzut cine-va Ă 

nemilostivirea lor, şi- ce făcea cu creştinii. că-i apuca de a. 

împlini banii. şi dind zor cum. ai zice în zece cinci-spre-zece 

zile să se istovească dajdea- văcăritului, oamenii nu prea avea 

bani fiind în mijlocul ernii, tirgurile iarna nu era să vinză. 

oamenii vite, vremea de coasă şi de sapă nu era să lucreze : 

să ciștige bani să se plătească, bucate, încă nu prea era să 

vindă ; ci numai o seamă de.oameni care mai avea putere 

să plătia.. lar slujbaşii inchidea oameni. şi muieri: prin . co: 

şare, şi i: ineca cu “fumuri de gunoii şi cu ardeii îi afuma 

şi-i ţinea. închişi ziua şi. noaptea flămînzi să dea bani, pe alţii 

„îi lega cu miinile îndărăt şi cu spatele de garduri, şi-i -bătea 

cu bicele,- pre alţii legaţi-i băga cu picioarele goale în ză- 

„pada geroasă, aşă chinuia pe creştini. O amar de bieţii creș- 

„tin că plăngea şi se “văeta, și săracele. văduve ţipa de ger, 

dar nu era ' milostivite la barbarii de slujbaşi, că avea ure- 

“chile astupate 'ca aspidele, şi ca -vrăjmaşii ucidea oamenii. 

Incă preste Olt aii şi omorit mumbaşirii Turci. pre-mulţi, din 

“care pre unul rudele. lui lai dus la Bucureşti şi laii băgat. 

“cu carul în curtea domnească să-l arate lui, Vodă, şi înştiin- 

ţindu-se Vodă, a zis, să dea bani că nu-i va omori niminea. 

„Tar. nu i s'a făcut. milă'să poruncească slujbașilor să mat slă- . 

A 
z-
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„bească pre creștini, ci zicea :să dea "bani că 'nu-i :va .omori 
„.niminea. O vai de sufletu lui. nesățiosului domn, şi nu ştia 
„Că peste puţină. vreme “nu va. fi milă “nici lui Dumnezeu nici! 

- - “norodului. de el ticălosul şi. vom spune şi sfirşitul. nesățiosului 
» “domn, că după ce aii început a duze la visteria lui. bani cu: 

--. carele mulţime! multă, el se bucura. Iar, boerii. unii şi gelepii. 
cumpăra vite de 'pe la oameni pe fie-ce,:de --făcea: cirezi să 

; cîştige :bani sîngeraţi, și “lua. boi. cite 10 sau 12 lei bou 'ales 
"mare, vacile cite 4, ş lei alese, iar. mai de jos vite cite:2 lei. . 

-- Sau 3,. încă şi:cîte 2. zloți junici,. că. oâmenii.-nu. avea cui: 
„să le yînză iarna, precum aim zis, ci le -da de mare nevoie: 

„că-i muncea tiran... N Sai „us Așa dar de-la Decemvr. pînă. la. Fevruarie 15, cu iu-"- 
_“ţime și munci grele mai istovise_dajdea văcăritului” slujbașii 
“cu mumbaştrii, şi. trimitea. banii” la- visterie necurniat ziua şi i 
noaptea de.prin toate judeţele, că venea. de la domnie cu. : 

„Porunci, mumbașiri preste „mumbașiri, .. ŞI slujbaşii se. silia ca. :.. să iasă bani să ciștige și ei, 5%: mănince. carne de creștia,-şi-. -. -măcar că a fost porunca lui Vodă să: se ia văcărit şi de bo... 
eră, mari şi mici, şi de. la slujbași, dar n'a luat de la ei,.ci. - numai de la lăcuitorii: țării şi de la minăstiri, precum am spus”. 
"= înainte, că porunca a fost făţarnică, că necum să îa de la. bo.; 
„eri văcărit, ci încă le-a și dat "bani din dajdea “văcăritului, că., „ nu- cumva să se unească boerii și să: dea--arzoval la împăra- „tul pentru el, și. fieşte-căruia ' boerilor celor: mari: cei. din Bu: - curești și. celor din Craiova le-ai trimis, căruia, cite o pungă. de bani, altuiă două; și la unii încă mai mult, precum ăm şi |. „Văzut cu.. ochit, 'cu cuvînt că li se “dă. milă domnească. 'O-.: Doamne, . multă este răbdarea ta şi îndelung, "nu „răsplăteşti =: - În. grab această nedreptate,: că domnul: cel: nedrept “ia. dela - săraci bani. chinuindu-i 

„ gați- și. îndestulaţi ;. zice “scriptura că -Duimnezeii: este milostiv... - şi adevărat că, este, 'dar este: şi “drept judecător .și răsplătitor. | - binelui și răuluie, a A tc ee 
a E ” . 
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| “anul Pitigteanul 1782, August 22 

ia i Săi “Poteetul ni Turnavitu, i 
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Aaaa aa  precuvintare N 

Din vedere cu Cani şi a. tace minunat lucru este; jar . 

“. nevăzînd şi  din' firească epimelie. a: întocmi, de minune și de 

"ase povesti “ucrul este. Dar cu şi mai vîrtos ieste a "sofisi 
4 

: cinevaşi nu numai cele 'ce ar înțelege şi ar: vedea, ci şi. din. 

_mintea sa.a. potrivi toate cele ce de toată mintea nu s'ar pu-.:. 

„tea tăgădui ; la:care şi-eii nu cel ce mi-ar zice -cinevaș. cun i 

că mă potrivesc inţeleptului istornic (care mal-o: doreşte inima - 

si nu pociu). ci cel,ce din' de' tot puţină -minte, a' mea. lumi: 

 nindu- se simţirea din alcătuirile cuvintelor acestei vrednice. de 

“laudă și netăgăduită la unele istorie ce este făcută “dintrunce- DE 

:. put şi scrisă cu însuşi mina dumisale. biv. vel stolnic Dumi-: 

trache. Cum. zic,: nu 'din „vedere, - ci: întocmai după coprinsul 

“ma! sus arătatului proiinion m'am, îndemnat şi din cuvint în . 

“- cuvint am “trecut-o. într această carte: cu mîna mea ca ori-cine .. 

“ar citi să nu se minuneze că am scris o sai numat - să-şi treacă 

- vremea: cu citanie ;:ci de va fi minte întreagă s să cunoască ŞI. a 

să: înţeleagă deșteptul, cuget al dumisale şi perierghia ce are . 

Aa-orl- ce. . “ 

"De Nicolae Pitişteanu. fiul. raposatului biv tori comis. 

„e: e 

n ENI - 
-. az ' 7, 

i . a E 

pu . 

  

i. 

N 

d 
“a 2. PITARUL HRISTACHE si 

  

a Avea: în. cap o căciulă 

2 “Țuguiată ca o sulă , 

3-7. Şi o -ghebă în spinare. 

„...De,nu făcea cinci, parale, 

A po ia A 

  

că . Cronica e pablicată de d. V; A. Urechia. 

-2) Precuvintarea s'a păstrat. numat fragmentar. : 

2). De pe eaiţiunes din «Biblioteca pentr Tape 
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De aba roşie ruptă, 
„Cu aţă.albă cusută, 
Cu poturi, cu iminei, 
Se deprinsese cu ei. 
Iar să-l fi: văzut călare... 
Chiar vătaf de haimanale, 
Cu-o grămadă de voinici 
Tot arnăuţi, socarici. 
Avindu-i pe lingă dinsul 
De 'nu putear să-ți ȚiI risul 
Şi da prin tirg cîte-o rată 
Ca să-l vază lumea toată 

„La ce treaptă a ajuns 
“Şi cit s'a "nălțat de sus. 
“Aferim. Dumitrăchiţă, - 
"De-ar mai fi vre-o razmiriţă 
Şi un Mavrogheni domn 
Ştiii că tu te-ar face om] 

„Acum ia-ţi nădejdea, frate,” 
Că ata nu se maj poate, 

„Ce gindeai? că-a ta domnie 
„Pînă “n sfirşit o să ţie? 
De umblai aşa pe sus 
Cît fu Mavrogheni dus? 

* Nu socoteai că'e vint 
Asta. ce umblaj făcînd, . 
Care suflind. te 'ngrozeşte, 
Apoi iar se potoleşte? | 
Nu ştiai că. lumea- este 
O roată ce se 'nvirieşte; : 
Care altă treabă mare -! 
De cit să sue, pogoare? 
Cu toate aceste dar - 

„:Să zicem că e un dar ă 
Şi un noroc .negindit | 
De la Dumnezeiă venit; 
Că toate la om cînd vine. 

"Ori rele vor fi ory bune 
Sînt tot. după 'norocire; . 
lar nu născute din fire: 

i
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13. ENACHE VĂCĂRESCU 5); 
—— 

Din prefata gramaticei 

“Ip uuneriirSaSu, “GqunuirSasu, torurr&prs AS ae 

ASâmeai$ enicsen acâjiiuren enicsontu PatnukSaSn uri par 

INVBEH Găarr IISSasu Genepiin, hvp Diaăger. 

N 

II Adurite darr$ cr Sarinie cb prompt atent $> 

rSA nSnatrSaSn? AB RAT Ad MiapenTrsTSpSA Ah ESBAUTSA_. 

âATehpSaSu urii aă ut ĂAT. Ch NSĂTE uepă: METAASA AS= 

„PSaSu iu dpi TSaSi AB RĂT Ad MaTpa uk MEpETRTOĂPE... | 

Adp RAUAS LUĂ FPAMĂTIEA du era caS aan - Brie Ch 

35 Onceprăuţiui dcSnpa Larisa ANMEI MCACTpE NI 

„crâpk uf Ch dat ânSat ASnt PerSanae TpAAMATHUEN NS 

" 1ĂETE Ah: “ATB ANMBTh; UE dierpreuu - “Răpe NS. 4$ ile MS, 

„uitate PPM MĂTII, uri icre AE ARABA park, ue uS 

„pe A crâgil Zu „unu: Sua năub ânSat, AMMBa nârpien 

MOACTBE pui RĂpE RSBANTÂA, AABA ES RÂgE HE, „AU At 

măgtaStt AS auie3tS „NpecăzBiiti AS TPS “cuaurrirk TypSu 

Mint En Ah W dinu, AAA RS: RADE ESRAUT NAS 1I€= 

TpEutat nieuSiip'b. durea BpEMEan HIT Lit RASA, 

AB BA, âu Eu craS puse WE CTph ASHA 4 w RRIIMTA.- a... 

| " PRO AL ATIT, PSALĂIL GRI 

_ BAPTE A XNTĂIO 

Toamna dee mereu SrSa HSBANTS, Sai HApE îpare Bo | 

“ erpSnumSA CAS cVIiAadăie,  AAMHKh: dasnTSiipE nâputacp 1 Ş= 

 BARIVTSASIL LU Spsorpădta, ES Kâpe Ch moda neapâne a 

„ cnplepe Eie ut ALEE SIE IE. 

Casa lăcre % năprre MIRE â „raăesasu uit „us ch 

s zi. 

  

i) “De pe exemplarul afi:t la Academie.



„NnăpTe ui Aa nou căn'T$ CASGE.TpeuBeuni ui Tpiu a, 6. 
BTA 8, ÎN Ra an en, PT ad 
MTB A MU N ap 

  

o ARH TPpauterik căt raaenuie now. a, 6 in, er, 
2 W, Vi IUL Heradciue Aodwzeun uu NATpS: n, B,... etc. 

i Ia 

14. ENACHE VĂCĂRESCUy 

Dim Istoria. împăraţilor otomani - - 
| „ Intr'această vreme se. afla domn “Țării-RSmîneşti. tot în" - ţeleptul Alexandru Ipsilant, care -aă domnit 7-ani în Ţara 
rominească. Cu trei ani “înaintea” mazilier, mă „făcuse. pe mine - » spătar al țării. La văleatul 1781, August, făcuse: după . mine . 
spătar. pe Georgie Mâvrocordatul, „şi logodise pe fiii:săi cel . „mai mare beizadea Constandin. Nu .ştiii “însă -din. ce pricină. „S'aii. intimplat,. că luminaţii fii ai acestui. bun otcirmuitor amin: - „doi, la Dichemvrie -a. acestui văleat, - să fugă,_ nu 'numai din „„ curtea, părintească, ci și din Țara 'rominească, şi să treacă în. „ Ardeal, . Eii ştiind libovul părintesc al:domnului ce avea asu-. "“pra fiilor,. şi-mijlocul -cu care-i creştea, și. silința ce făcea: pentru: ca să-i străluceaşcă în. lume cu -procopseală de multe. 

ştiinţe mai virtuos văzînd și multa credinţă-cu care se purta - domnul. Ipsilante către prea puternica împărăție, căci am cu- „„„noscut în faptă, atit în vremile visterie cît şi în vremea spă- 1 tărie, ce m'am 'aflat slujind” într'această - domnie. a':înălțimei - -* sale,-riu 'am putut să dati Ja. alta fuga acestor -dOuă, îndestu- "late odrasle, de cît că, deosebi de dascălii . elineşti, deosebi, =; de hogii turcești, avea şi dascăli evropei, şi de limba franţio. -zească- şi de limba talinească, oameni vrednici de laudă, și "impodobiţi cu multe științe, şi poate din istoriile -geograficeşti. "+: luînd. sevda ca să, vază şi ţările Evropei în simţire, și mijlo-_. „cul cu; care se otîrmuesc, şi nefiind.cu putință casă meargă, sa'cu „voie împărătească. saii- cu voia părintească, ai cugetat, - 
+ AZ 

* 

    

: i - A ÎN i i a i „. 54) Tesaur de Monumente istorice; sub redacţia lui, A, P, Iazian. * - 

pi
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“siliti fiind de .rîvna 'vederii, şi de căldura vârstii, să, meargă. 
| Y , d». 

cu acest mijloc. S'aii făcut neyăzuţi într'o noapte din palatu-, 

rile domnești, și cea mai mare mirare aii fost cum âi putut 

trece în a doua noapte călări, şi cu două slugi, oameni de 

fel braşoveni, potecile plaiului Prahovei, care cu grei le pu- 

tea trece și zioa cei ce se călătoria în toată vremea pe. din- 

sele.: Rămaseră părinţii acufundaţi într'o nepovestită și jale şii 

temere.; și jale, căci perduse doi fii, ce putea fi pierduţi amin-: 

" doi_şi trupește şi sufisteşte de a pururea ; şi temere,. căci se: 

afla domn, *şi domn al împărăției otomănești şi cu toate că 

prea înaltul vezir ce era Îzet-pașa în al doilea rind, care în. 

rindul d'intiiii acesta era ce dedese domnia mai sus arătatului 

domn, şi măcar că mai sus zisul vizir n'aă lăsat mijloc de min-- 

giiere 'și de cinste ce nu ai facut domnului Ipsilante,: dar vrăj- . 

mâșii” se înarmaseră, căci găsiseră îndemînare de vreme de a 

pir. "Prietenii se trăseseră, căci. pierduseră îndeminarea de 

vreme de a mai ajutora. Serhaturile după marginea Dunărei | 

însălbătăcite pentru nizamul “Țărei romîneşti, ce-l “păzea mai. 

sus zisul domn” cu. niultă străşnicie, striga întru o împrilegire 

de vreme ca aceasta: Acești ce fug, nu sunt încai. slugi, ci. 

"sînt însuşi fiu at :domnului, locul de la care fug este prea înăl- 

tul .devlet otomănesc, fericirea care părăsesc este îndestularea. 

Țărei rominești, locul la care. nemeresc este devletul  chesari- 

cesc, unde cît bişug? şi cită abonidanţă? . şi cîtă materie? de 

a gîndi și a cugeta veri-cine. va vrea. Inţeleptul . domn după: 

- scrisorile,.după sfaturile, după blestemele în cea după urmă 

cu care prin mulți trimiși făcu fiilor săi, pentru a se întoarce, 

şi fuseră în zadar; dar întîi ălergă “la prea înalta Poartă și 

făcu. prostire domnie: rugindu-se să-l: mazilească, și arătind 

că nu mai este destoinic de a oblădui, 'măcar că se mai 

prostise mai înainte. şi nu priimise Poarta, despre. altă - parte 

“mișcase toate, lucrările prin mijlocirea solilor de. la: Țarigrad. 

În acea după urmă hotări :să trimiţă şi. soli-la Becii pentru, 

aceasta, şi acel hotărit de a merge sol fuseiii eii. Ei şi cu 

toate că cu un an și trei luni mai înainte. pierdusem „soţia 

cea d'intiiti,: fiica lui Iacovache, rămiindu-mi trei “copii fără 

de oblăduire : de mumă, pierdusem și pe. mumă mea întra- 

ceastă vreme, şi-mi rămaseră; fiii şi mat fără de oblăduire, gazre- . 
a 

“tul! însă ce am către credinţa. prea înaltului. devlet, despre o 

parte, căci socotiam: întoarcerea acestor două. luminate odrasle, 

“a fio slujbă întocmai către împărăție, despre altă parte, da- 

toria ce aveam către domnul 'Ipsilante, 'pentru dragostea în-. 

++ Se . 15 

+ 

. 

y 
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tru care mă avea, mă facură ca să las i- casa şi. copiii făr 

"-* de oblăduitor. şi pe însuși soția mea de al doilea, Elena Ca- 

ragea, fiica tergimanului Iordache Caragea, Du 

J 

“STIH 
  

Ie O picătură de” noroc, nu un borcan de minte, 

“Un om zicea, voiesc să aib, şi-nu știi cu ce: minte ; 

- Pe semne el proorocia,.ce va "să. fie 'n vreme. 

“Dar înțeleptul Mustafa zicea şi 'n.astă- vreme, Ni 

„De minte o stropitură voiă,: de cit de norocire 

"O adincime a  dobîndi, fii cu nenorocire.: - 
II SI a a . . N. 

„15. ENACHE VĂCĂRESCU 

„MOGA ac no63ie . 

- “de an czai' Buun 42: manăgie, 
i 658 nau man BpT ca ie 
ae „zu cz NOTANBEE îpipin, 

II Un aci, mu. oatenupin.. - i 
„Oa aa oa ca ca apare, 

a 0 RBanSat nSuit_Ba Su pare. 
Tome nS pb AZ: WCHEHPE. .. IE 

„n Daue ma aă TONAL NpuEupe. 
„ES TYPBAGE BA WBHTZ, |? e 

i In narSpa sie Spara: e i 
E aduc w un ga Bp'k cw annz, 

| „Ip e caut pb HAnEZ,



6, p. CANTEMIRY. a
 

Din: rana: “urne 

„116. iapa ra ra îs: B. 

Nieaetrrsa. Topa Uau nedpru A Ch "TE E pi 

- tape RSA ACh mape) ww. ASate 4 aattitisrb AMBUITOARE, 1 

| TgeRTBToApE. uune 'Tra$ dat. ui "ue aut: A£ EBA ep. 

“ut Ac Rhiiab EIN. kSa "TE Uli, 

E ASma: ES cuniTa dana Mu naraaSupa a - ef 

KSASH MIRAT. MU. CITE pan NANHTh AE- No Ati. CAS 

NOAA  NAHUA ME poa. Vi MAN AAEEBpAT;. energie nani 

AE TOT Riineae. un căUT /303. d€ ANI, AE RBHAk NTpa 

„ueeră aut îpSatwoc Ada MAS mepepuuSr Su, ui Ab MI 

«Ss woaateniit, - unii woaatentini RS minte. 
| N . * . - - 7 

$. ir. Isa rpatesăpe ra. Pa 
_ pa 

2 ocne, d senragarr, i) NABBASHpA  ASn. 

Adi tiias: [a pin apriS aut: EpE3, ALEE AEPĂ. Pg Aur NâNth 

Ac: Aspt.- HSAâut -6S npe RATE NpHuen, A AopHAE TaaE 149%. 

“ESpSui Ah. BELIEBIITOAPE,- RBABTOÂpE, LUI „0 HEART „NTOp5he 

. "POApE, UI NOATI, LH WAAMEAE NSAâvp TH dh TEA Ch 

NS RA DWVAMSA : UEA -u€ ABatrnabS, A5. nepSnuu'T; ASH Ada 

“a u$ Abia” cb aie. 1. nepSuka "ASauiBamSASui, Mia 

_suărepteaSut CS RbakBiiab, AS AbHRAT, iH "KS Aloap'Te - 

35 apr. Iilom. ABSUiNAE auerbpisaSit "PS HECTBTBTOAPE. 

Terp'kurpa ma ES AWadteniân,, uni waatenii ES THE, AELUEp= 

Ape. ulii AMBUtĂAR ACTE. tag. mernirp$ . A ANA BERIALE 

RATE AN, MSATh db Aug: ATATA FAT GI A£. “ aavhiii= 

“ "Twvapt, dumtăntusactb, | un SrSuauyb, Sai TE AATH3BS PAG . 

  

i) abrtor, Carte de citire. . 

zi
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LH us Te KHS ovi “ara a (6) MAH „Midnnure npranza'kipe, UE KS 

AUtACTA,. ge A.ca mpi Bora AttA,, In “NAEASHTA ps 

ABE CEHTĂUIE., 

Ş. 118. Bs A ao tii dspSae'kuue uSY TE AB, TA. 4, €. 

ASaa.. (3 nenSuSac un aeuneprSae Ac dttuTe,- Satin 
 AMĂUNTOApE, au, auitiuieiieac cm jiS Buni. HS RaSuat ch 

_BEBH UN Ch EStromn. dspSatcrhuyeae at" ae. NS NPhBEAţIri rez 

 ACARA MA; NS Wranipetțin ESHSpuiae aaa, că ANL AMHUTE 

| peedinorrapităe uiti Aesatteparhpiine akae. . 

NieaenrSa. Dima - dpSatcerueae uit no oana 'Tă td IIpEA 

Lut Ha dawapa epBin. BSHiSpiiae Tae -p aBiiSae Thaţapu: 
Awp, LIMA. AMHTEAE. MOATHAWp. AEcdBThpHae Tae nSanepe 

LH Sa,” Rapeae ES - dtape PPSEHAE „A 40 Ch Maat be tun 

MAAT Pungi ASch, Hâ RĂILAR Hap wi poe cb dat. 

17. D. CANTEMIR 
  

Istoria ieroglifieă !) o. - 

Partea I | E 

Mat denainte de: cît temeliile Vavilonulur - a se zidi şi 
Semiramis într'însul raiul spinzurat (cele din şapte ale lumii 
minuni unul este) a sădi şi Eufratul între ale Asiei ape ves- 
titul prin. uliţe-i a-* porni: între crierii Leului și tîmplele Vul- 
“turului vivor de chiteală și holbuiră de socoteale ca aceasta, 
se scorni. Leul dar pre pămiat (carile mai tare: şi mai vrăj- 
maș de cit .toate jigăniile cîte pre faţa pămîntului se află a fi 
tuturor ştiut este). şi Vulturul din văzduh:  (carile precum tu: 

+ 

  

1) De pe “eăițiunea Academiei. Academia însă a tipărit manuscrisul lut Cantemir cu ortografie ef cea veche. Aci ne-am servit de ortografia obicinuită 
în, „cartea noastră, - AD | 
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turor zburătoarelor împărat este cineşi poate. prepune?) în 

sine şi cu sine socotindu-se şi pre 'amăruntul în samă luîn- 

duse, după a firii sale simţire aşa se cunoscură precum 

mai tară, mai iuți şi mai putincioasă de cît dinșii alte a fi - 

_nu se poate, însă singuri cua să numai ştiinţă şi simţire ne- 

îndestulindu-se cu a tuturor a altor ale lumii jigânii şi paseri 

a lor socoteală să adeverească şi să întărească vrură ; că pre- 

„cum într'acesta chip. să fie cătră toate dovedind şi din gura 

“tuturor mărturisire luînd și împărăţia ce-şi alesese şi socoteala . 

ce în ginduri își pusese în veci nemutată și neschimbată să 

rămie. Deci denaintea Leului mai aproape acele jiganii sta 

“carele sai în colți sai în.unghi sai într'alta a trupului parte 

arme de -moarte purtătoare - poartă precum este „Pardosul, 

Ursul, Lupul, Hulpea,: Ciacalul, Miţa sălbatecă şi altele ca 

aceştia carele de vărsarea sîngelui nevinovat se bucură şi 

viaţa hireșă în moartea străină le stăruiaşte. Iară înaintea Vul- 

turului. mai” aproape sta paserile carile saii în clonț saii în un- 

"ghii lance otrăvite aducătoare de rane netămăduite aii precum 

este Şoimul, Uleul, Coruiul şi alte asemenea lor carele intr'o 

zi sînge de nu vor [văr]sa şi moartea nevinovatului de nu vor 

"gusta adouazi perirea sa fară greș o-ştiă ... a 

. - 
. N. 

. 
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18. DUMITRU CANTEMIR 
  

” Din „Descriptio Moldaviae“ !) 

„. Mat înainte de conciliul Florentinu, Moldovenii a scris. 

cu literile latine, ca toate popoarele a căror limbă se derivă 

din limba vechiă romană. După ce însă Mitropolitul Moldovei, 

precum am! zi5 mai sus, a mers la acel concilii 'şi acolo sa - 

dat în parteaLatinilor, succesorul săii Theoctistu, diaconul lui - 

Marcu Efesanul, bulgar de origine, ca 'să stîrpească tot alua- 

“tul Latinilor din biserica moldoveană, și să ridice toată .oca- 

siunea de a putea cati oamenii tineri sofismele Latinilor, a 

"îndemnat pe Domnul Alexandru cel bun, : ca să exileze din 

țară nu numai pe oamenii heterodoxi, ci se scoată. și literile 

latine din toate scrierile şi cărţile, și să introducă în locul lor 

pe cele slavone; şi prin acest zel prea mare şi fără de timp, 

n 
7 

- 1) De pe traducerea . Academiet,
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el s'a ficut primul urzitorii a barbariei în care geme astăzi 
Moldavia. : 

| Cum însă literile slavone nu eraii de ajuns pentru a ex- 
prima pronunţiaţiunea tuturor. cuvintelor ce a primit limba 
moldavă parte din limba latină, parte. 'din dialectele popoare-. 
lor: vecine, a trebuit.a-se inventa încă şi alte: litere noue; 
urmarea -fu că sai adoptat in limba moldavică atit de multe 
litere, precum o altă limbă din Europa nu le mai are, 

- Căci după modul scrierei. ile astăzi, limba: moldavă-nu- 

mără patruzeci şi şapte de litere, computindu- -se şi unele semne 
- prosodice şi- ortografice. . Literile cele mari la Moldoveni sunt 
"aceleaşi ce le aii Grecii: şi: Slavonii iu alfabetul - lor. . Dar 

unele ca şi altele se întrebuințează, în tocma. Anume, 'cele ce” 
le-am arătat mai sus le întrebuințează Moldovenii în epistole 

„şi în însemnari private, iar în cărţile cele bisericești, în scri- 
_sorile Domnilor, în cataloagele - tesaurului. public, şi în alte 

- scrisori ale curţei; s'a întrebuințat . acum de două secule în-: 
-_- tregi numa! limba sfavonă. De. aci, nici fiii boiarilor nu. învă- 

ţa altă limbă de cit cea slavonă, în care după ce se deprin, 
-deaii a ceti, fiind-că încă nu aveati de unde învăţa alte ştiinţe: 
trebuiaii- să înveţe. de rost Orologiul bisericei orientale, Octo- 
icul' şi Psaltirea. După “acea li se explica Evangeliul,  Fapteie 
Apostolilor, : Pentateuchul saii cele cinci -cărți ale lui. Moise, 
şi cele-l'alte cărţi din Testamentul vechii, - dar aceste foarte. 

“rar; totul era numai. ca să priceapă ceva din biblie. Tot ace- 
- stea le învăţaii şi fiicele boiarilor,. cu scop cel puţin a se de- 

- orinde a'ceti și a- scrie cu atît mâi 'mult în limba maternă. 
"Şi rar. era .cine-va, care să învețe gramatica limbei. slavone, 
pentru că rar era vre o gramatică care să” tracteze acea limbă. 

_Erea una ailui Maximu-. Creteanul, pe care Rutenii îl ţin as- 
tăză de sfint, “însă şi aceasta numai „0 singură dată s'a tipărit 

_la Moscua. ! “ 
„Dar în secolul trecut, “sub domnia lux Vasile Albanul, 

întorcindu-se beserica Moldaviei sub scaunul ecumenic al Con. 
„stantinopolei, aii început a se redeştepta „spiritele, -şi a veni 
iarăşi la lumină” dintru . întunericul cel 'adinc'al barbariei, 
care se lăţise asupra țărei, Frin: îngrijirea -acestui Domn s'a: 
fundat mai întîi în Iași o şcoală: grecească ; a și luat măsuri 
ca 'în toate - mînăstirele cele mari să se: priimnească monachi 

“greci, cari 'să înveţe pe fiii boiarilor limba şi. ştiinţa greacă; 
„tot el a dispus ca în biserica catedrală - într'un chor (strana) 
-să. se cînte grecește ; ; aceasta în onoarea bisericei patriarchali; 

  

 



"şi serviciul sfintei liturghii să se facă jumătate în limba greacă, 

iară jumătate în; limba slavonă, cea ce se observă şi astăzi. 

„Tot acest Domn a fundat o tipografie grecească şi moldove- 

„nească, şi a ordinat de s'a tipărit cărţi bisericeşti şi cărţi de 

“legi, prin aceasta a& făcut, de în piserică “al început: a ceti în 

limba maternă mai. întîi - Evangeliul. şi Faptele Apostolilor, şi - 

în urmă toată leturgia. Cu vre-o citeva -decenii în urmă, Şer-. 

“ban Cantacuzen, . Domnul Ţărei romîneştă, a fundat şi el în 

Țara sa şcoale şi tipografii greceşti şi românești. Către finitul . 

seculului trecut, aii început unit din Moldoveni a învăţa limba 

- şi ştiinţele latinești. Primul care a'dat acest frumos. exemplu, 

a fost Miron Logofătul, cel mai. acurat istoric al Moldoveni- :. . | 

lor; el mai întîi şi-a trimis fil. în Polonia ca să înveţe. limba 

latină şi artele liberali: Apoi dupe acea şi Duca, - Domnul Mol- . | 

". daviei (care, în urmă fiind la Moscua, a luat” numele Comnenu,: 

- şi mai în, urmă s'a„fecut Metropolit la 
Drista), şi pe ieromo-: 

-nachul Cigala, și i-ati pus să instrueze pe fiii săi. După aceia 

„şi părintele, -meii Constantin Cantemir .aii adus în Moldavia 

pe un ieromonach foarte erudit cu numele: Eremia Cacavela, 

de. origine Candian,- şi l-ai însărcinat cu instrucţiunea... fiilor 

săi și a altor boiari: De la: acest: timp înainte ai început mai. 

mulţi din Moldoveni -a învăţa, literile: și ştiinţele grecești, lati-- 

„“neşti şi italieneşti. - i 
Aa 

  

19. SAMUEL MICU. 

  

Ă N “Imeeputul unirii î 

: Ie USE a IEN - 

„Acum se începe 0 nouă: şi însemnată, perioadă -in Ar: 

deal şi în privinţa aşezămintului“ ţărei, noastre şi în privința :: 

pold 1 şi. religia catolică începu a se:mai 
. o, YI : A au : 

„1. petenie năzuire a lui Leopold-a fost” a întări legea catolică, 

- în care propus cu -descoperirile tesaurariului catolic de atunci 

a. grafului. Stefan Apor mult s folosea. e i. 

. După Varlaam, în mijlocul goanelor ai. urmat, în scau-. .. 

PI N 

iz 1) De pe Acte şi fragmeâte publicate de 'T, Cipariu. „ 

Li i a a 

religiei catoliceşti.. Din ceasul ce se supuse. Ardealul lui ALeo- 

întrema, ceă de că ..-
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nul mitropolicesc “Teofil. Acuma aceea era: cea mai mare în- 
- trebare :. cum să se întărească. legea catolică în Ardeal? Că 

„_“-se ziceă cum că deregătoriele aceia oameni se cuvine să le 
poarte. cari se ţin de religiile cele lăţite în țară. ST 

Religia catolică puţini următori avea, aşa dar catolicii 
n'ar fi putut merge pre nemica. Intru aceea fură așternute 
“împăratului greutăţile Rominilor. și ale. religiei romîneşti din 
Ardeal. şi împăratul vrînd a-i mai ușura . slobozi prin: ţară o 
scrisoare :: cum că Romînii de se vor “uni, cu vre-o lege din 
ale” patru primite în ţară, care era legea catolică, calvină, .lu-- 
terană, unitară, să aibă acelea scutiri care ai credincioșii legii 
cu cari se vor uni. Pa CI a 

„Teofil prinzind de veste lucrului acestuia, -din îndemna- 
rea fratelui Jesuit Barani parohului latinesc din Belgrad, adu: 

“nînd în luna lui Februarie şi în Martie. în anul 1697 săbor.. 
„„„mare la Bălgrad ia mitropolie, se învoi spre primirea unirei . 

şi în numele săă şi-al tot clerului dădu această . declaraţie :- 
«Noi Teofil, cu. mila lui Dumnezei episcopul. bisericei . 

rominești din Ardeal și din părţile țării ungurești lui împre- 
"unate și tot clerul aceeași beserici, lăsăm. pomenire prin scri- 

- soarea aceasta tuturor cărora se cuvine. cum că în trecuta 
"lună a lui Februarie cînd am'avut săbor mare . la “Belgrad, 
„cu o-inimă am așezat că,să ne întoărcem în sînul sfintei mai-. 
„cei besereci romano-catoliceşti și iarăşi. să ne unim cu 'ea, 

toate acele primindu-le,: mărturisindu-le şi crezîndu-le -care ea 
le primește, le mărturiseşte și le crede. Și mai întîi mărturi- 
sim acele pattu punturi în care pînă acum ne-am Împerechiat: 

-a) <Cunoaştem .că papa de la Roma este .cap văzut a : 
„toată besereca lui Hs. carea preste toată lumea e lăţită ; 

b). <Mărturisim cum că .afară de ceriii;, scaunul celor fe- 
"riciţi, şi afară de iad, temnița celor osîndiți,. al treilea. loc este : 
“în care sufletele cele ce încă nu sunt curăţite, 'se ţin -şi se 
curăţesc; - De Si 
„î€) <Cum-'că pînea-azimă este destulă materie a cinei 
domnului. şi a jertfei liturghiei nu ne îndoim;. o 

" d) «Credem cum că- duhul sfint, a treia faţă în. treime, 
| “de la tatăl şi de la fiul purcede. Și primim, mărturisim și cre- 
„i „dem. toate cele alalte- care' sfinta. maică beserică romano-ca- „„» 7 tolică: primește, mărturisește şi crede.» .! - a | N * După această mărturisire trei -aii cerut! de la înălțatul împărat:.. SN Aa „a) «Ca pre preoţii şi pre călugării de legea grecească
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să-i facă părtaşi aceloraşi privilegiuri şi sentinţe care le aii 

nu numai preoţii romano-catolici ci şi Arianii, Luteranii şi 

Calvinii; a 5 : ' 

b) «Că în fieşte-ce sat, în care este preot, să aibă bese- E 

rica casă preoțească ca se' nu mai caute preotului în casă străină, 

sai în loc străin a locui; . a - 

c) «Ca toată cîrma şi rînduiala preoților să fie la epi- 

'scop şi: neci de cum la mireni, cum aii fost pînă acum.» 

După acestea așa sai iscălit : a | 

«Noi, adecă cei mai nainte numiţi, Teofil şi clerul tot 

de la prea înălțatul împărat acestea. acum foarte cu smerenie 

ie cerem şi la, cele mai sus pomenite punturi ne îndatorăm 

înaintea cinstitului părinte Barani plebanul beserecii romane- 

catoliceşti a Belgradului, “întru a căruia lucru, credinţă şi tă- 

rie cu mina noastră ne-am. iscălit şi cu pecetea cea episco- 

pească | şi' cu a. săborului” am întărit. Dat în Belgrad 1697 

zile-21. Martie.» > i Sa 

In forma aceasta: făcu paterul Barani mărturisirea unireă, . 

cu ibesereca Romei în limba: lătinească, care limbă Teofil nu 

o' înţelegea, în care nu se. știe din ce pricină n'aii dat Barani 

episcopului titulă de Mitropolit şi, de Archiepiscop. . i 

».. .* După ce acea scrisoare se iscăli cu numele 'episcopului 

şi a tot clerului, se trămise la împăratul Leopold. | 

- Acest împărat în 14 Aprilie la anul 1698 ai dat o scri- 

_soare cum că 'preoții: romineşti aceleaşi privilegluri vor avea 

care are religia cu care se vor uni, iar de nu se vor uni neci 

cu una, vor răminea cum ai fost pină aci. 

Inainte de a se întări de împăratul acea mărturisire, 

"Teofil în luna lui Iulie ati: murit; din această. cauză unii nu-l 

pun în numărul episcopilor uniţi; noi totuși carii ne-am în- 

dătinat cugetul omului şi voința cea hotărită, iar nu formali-" 

tăţile din afară ă lua in socotință, îl punem în fruntea cata- 

„logului episcopilor uniţi şi de la dinsul începem - numărul lor 

în Ardeal. . i - 
Ss 

La Ă . N 
- - Da e, 

> 

7
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"20. PETRU'MAIOR . 

5 “Din Istoria pentru începutul Rominilor 1) . 

  

„Intrarea Romanilor în Dakia spre a lăcuz acolo. 

Traian văzînd acum Dakia deşartă . de locuitori! și pri- 
vind, la. bunătatea pămîntului ei, carele poate îndestula de 

„toate pe.locuitorii și 'agonisitorii săi întru cele ce sînt de 
lipsă spre desfătată chivernisirea vieţii ; după război de cinci 

“ani cu Dakii ţinut, făcu, Dakia provincie, adică ţara Romană, 
căreia să.se ţină .de aci înainte de ţara Romanilor. Pentru 

„aceia se socoti întru acea ţară depărtată să- așeze locuitori - 
Romani... a A e 

„ Dirept aceia trămise nenumărată mulţime de Romani, * 
„cari să umple Dakia toată, şi să nioştenească satele „şi ora- . 

„_şele. Voiă să scriii aci cuvintele lui Eutropius din Cartea VIII 
in treaba aceasta care ne spun şi cît de mare ai fost. Dakia:" 
« Deşertindu-se, zice, Dakia de, bărbaţi „cu îndelungatul: răz- 

- boiă a lui -Dekebal; Traian spre a umpla- ţara,. carea jur 
împrejur are zece sute de 'miluri, din toată lumea romană 'ne- 
numărată, mulțime de oameni, aii'dus acolo, ca. satele și ora- 
şele să' se moștenească.» - N N na: 

Lipseşte aci să arătăm, că atunci cînd zice Eutropius :. 
„. «Deșertindu-se Dakiade bărbaţi» nu se 'cade a înţelege! că 

doară numai de bărbaţi fu deșertată Dakia prin războiul ce 
“avu Dekebal cu -Romanii, și muerile să fi rămas ' în -Dakia, . 
nu; ci, fiind-că bărbaţii stăpînesc satele, şi orăşele şi ei ago- 
nisesc cîmpurile, și vrind Eutropie a spune cugetul: lui Traian, - 
căci a vrut a trămite acea nenumărată mulţime de cetățeni 
Romani, în. Dakia spre a moșteni satele şi orașele, adică pen-.: 

„tru că Dakia era lipsită de stăpinitorii şi agonisitorii cari sint . 
bărbaţii,” nu muerile; nu se cuvenea aci să grăiască și de .. 
mueri, adică. cum că şi de mueri era deșertată Dakia, ci nu- 

„mai de bărbaţi era lipsă să spună. Lîngă acestea, alte isvoade 
ale istoriei. lui Eutropie, în loc de aceia: <Deşertindu-se Da- 
kia .de- bărbaţi,» aii aceste cuvinte: «lucrurile “Dakiet nu cu 
îndelungatul război fusese. deşertate,> carea însemnează, că 
"Dakia au fost rămas pustie, adică deşertată și de bărbaţi şi 

„de mueri, şi de toate. E a a ae 2 N 

  

5 De pe” ediţia a doua,
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-Cu adevărat despre aceia: oare rămas-ai Dakia și de 

mueri deșartă, ai numai de bărbaţi, singui - acela -se poate. 

învoi, carele, sati nu ştie cumplitele peristasuri ale războiului, 

„carele pe-urmă îl avură Romanii asupra Dalilor, sai lucrurile 

-$"4. Despre aceia şi Dio Cassius încă ne lasă scris grăind - 

7 

omeneşti cu totul. îi sunt necunoscute. Vezi mai sus $3şi 

de Traian, 'cum că Dakia o făcu Traian provincie, şi duse 

într'iînsa colonii.” .- a a 

* . 

N - E 
E - 

* Tocma fără crezămînt lucru este toli. Romanii în zilele 

Int Aurelian: să fi eşit din Dakia preste Dunăre în Misia. 

Voitorii. de răi Rominilor, din cuvintele -scriitorilor cele. 

mai sus.($ 1) cetite, vreaii a “culege, că în zilele lui Aurelian 

toți Romanii ai eşit din: Dakia- şi Romanii cei ce sunt acum 

dincoace 'de Dunăre, nu din -Romanii în zilele” lui Aurelian : 

rămași în Dakia sînt prăsiţi, ci din cei ce după Aurelian în- 

tru .alte veacuri târziă de preste - Dunăre aă venit aici în. 

Dakia. Pta Na ÎN Aa 

“Care a lor din pismă născută părere a fi răsufiată întru 

acest: chip adeverim. 
| Z. a $ 

a 

| Deci, dacă : în. zilele lui Adrian nu multă vreme după 

ce descălecase "Romanii: în Dakia,. cu neputinţă fu a-i mişca 

*. întru care era întemeiați în Dakia, a scoate de acolo şi a-i 

așeza aiurea ; Cu cît mai cu neputinţă era pe Romanii lăsaţi 
N pe Romani; “măcar că barbarii le sta în spate, din lăcașurile tă 

-aX scoate din Dakia şi a-i aşeza aturea. în. zilele lu Aurelian ? . 

Intru atita mare de vreme câtă “curse de la anul Domnului 

105, carele e anul descălecărei Romanilor în Dakia, pînă către: 

" anul.274,. în carele, zic, că se: intimplă trecerea Romanilor 

din Dakia preste Dunăre, și aşezarea lor” în Misia,: cît s'aii 

fost înmulțit Romanii țărani dintru acea nenumărată mulţime; 

" “carea fu trămisă de Traian în Dakial Că încă și cu alte co- 

lonii noue s'aii' fost mai adaos cele -vechi, cum însemnarăm 

NS 

"mai sus cap. 2 $ 7: Singură această dovadă, fără: de cele ce 
> 

mai jos voim a aduce,. destul de limpede arată, că nu: toţă 

Romanii ai trecut: din Dakia preste Dunăre, câ să se aşeze 

în mijlocul Misiei. Ă i A 

.



Numele, Vlahi; adeverează că Românii sînt Romauy. . 

Rominii cu limba, şi în cit e despre cuvinte, și în cit e 
despre alcătuirea limbei cea din lăuntru, se lovesc cu Roma- 

„nil şi cu toţi Italienii; obiceiurile Romanilor, năravurile. lor,: 
toată firea, ca şi făptura cea din afară a lor întocmai e cu a 
Italianilor, cît ori-care înțelept, căruia îi sînt bine cunoscuţi 
ltalianii petrecind: între Romini, adeverit poate. cunoaşte, că „Rominii de un neam sint şi de un singe cu Romanii şi cu alianii, - ” | | Ci, să punem,, că întru atâtea veacuri cite curseră de la anul Domnului 105, de cînd ai venit strămoşii Romanilor 
din Italia în Dakia, pînă acum, întru atîta mulţime de osebite neamuri barbare, şi între atitea valuri de cumplite întîmplări care în lunga aceia vreme avură.a suferi, atitea ce aă căutat a se abate de la mai marii lor,.cit'acum în nemica, din cele „ce număraiii: mai. sus, .nu se impărtăşesc cu Romanii şi cu Italianii, totuşi rumele Vlahi, ajunge, a-i adeveri pre Romiîni, că sint Romani. Pentru că văzurăm .din sus cum că toate ginţile slavoneşti împărăției Romanilor învecinate, de cind le: "fură lor cunoscuţi Romanii, în limba sa i-aii chemat Vlassi, şi aşa și pină astăzi ii cheamă, cit la toate ginţile slavonești, cit sînt-de multe, Vlassi însemnează Romani, Latini, Italiani. Cu acelaș ntime cu catele Grecii, cu puţină schimbare îl zic, Vlahi, şi de acolo acum latineşte, Vlahi, gintele slavone anu- mesc și pe Romini; ba și nemţimea. toată, . cit e. de-mare, mai. cu 'acel nume, cu carele chiamă pe Italiani, şi este aproape de numele Vlahi, anumesc. și pre Romini. Așa dară și Romi. nii sînt Romani. Pentru că totdeauna uniciunea numelui nea- i „murilor adeverează. uniciunea, sîngelui, de nu se va dovedi cu, statornicire dovezile împotrivă. Ci a nu fi de un singe Romi: nii cu Romanii şi cu Italianii, nimene pînă acum nu ai ade- . verit, nice nu va adeveri în veci. Așa dară Rominii, dacă se “chiamă Vlahi, sînt Romani. a
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20. PETRU'MAIOR 

Istoria bisericească 

Cuvint înainte 

Dorul cel nestrămutat carele pururea l-am avut a cu- 

_noaşte întimplările besericei Rominilor, din tinereaţele meale 

m'ati îndemnat a culeage ori unde aflam vre-o hirtiuţă, în 

carea era scrise lucruri de ale besearecei Romînilor din Ar- 

deal, unde -locuiam, înainte de veacul mei întimplate, şi ca 

„un lucru sfinţit cu grije l-am ţinut. Din pruncie am auzit bu- 

curos pre bătrîni -cînd grăia despre: lucruri vechi ale besericei, 

şi. ale Vlădicilor, în tinereţele sale văzute, saii şi de la părinţii 

“or, auzite. ” i, DE a 

“După aceaea în adînc cercam să aflu de acest fealiii de 

' bărbaţi vechi de zile, şi însu-mi le dam ocazie (prilej) a vorbi 

despre lucruri de demult. Tocma şi în Protopopiatul meii în 

sat Ibănești am avut un preot de acest felii, anume Ursu, 

- carele în anul 1786, cînd sai mutat din- lumea aceasta, pli- 

nise 118 ani de vîrstă. Cu carele cu atita mai mare plăceare. 

aveam a cuvinta că pină la capătul vieţii sale mintea o ai 

„avut: nesmintită; memoria (aducerea aminte) nescăzută, şi toate 

simţirile întregi ; numai picioarele îi cam slăbise şi' sprincea- . 

nile îi. acoperia ochii. 

Şi aceaea mărturisesc întru adevăr, că toate monumin- 

turile le-am - scris cu dreptate, şi ceale întimplate . în veacul 

" mieii cu adevărăciune şi : desvălit “le spun. Şi măcar că. de 

obşte obiceaiit iaste Istoricilor, a nu scrie faptele ceale scăl-. 

ciate ale cealor putearnici pină sint în “vieață aceştea, pentru 

ca să nu fie surupaţi întru nenorocirile de putearea lor; ei 

totuşi pentru dragostea adevărului, cu carea îmi iaste învă-.. 

țeată inima, mai bucuros am fost să sufer. primejdia, de va fi 

aşa voea. celui înalt, de cît să las sai a se înşela: cel viitori: 

în strălucirile ceale nălucite, sai “a nu. şti. causa (pricina) . 

schimbărilor celor în veacul miei întimplate : căci fiind cuno: 

scută: causa acelora, mai lesne apot la vreamea sa se Vor pu- 

tea aduce iarăşi la statul lor cel dintîi ceale acum răi stră- 

„1 1) Istoria pisericet  Rominilor, Buda 1813.
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„= mutate; şi gata sînt, de voiii fi. poftit spre aceaea, de osebit 
- „ ale adeveri, ÎI iii a 

„Cartea: toată o,am împărţit în. doao părţi: în partea 
d'întii ce țease.istoria, cuceriei saii a credinţei Rominilor; în- 
tru a doao parte se grăeaşte despre ierarchia lor. Si o parte 

"apoi și alta o am împărţit în capete; și pentru .mai ușoară 
priceapere capetele le-am resfirat în paragrafuri, precum urmează. 

22. GHEORGHE ȘINCAI. - - 
  

A Din «Cronică» !) | 

= Anul I5og.: Ştefan V, Domnul Moldovei, . coroana vite- 
jilor, în anul trecut luase Pocuția de la Poloni, ci bătrin şi 

„bolnav fiind şi apropiindu-se de moarte, iarăși -o ai dat în- 
“dărăpt în anul de acum; căci scrie Kromer: «In vremea aceea 

„ Moldova s'aii' prigonit şi .năcăjit de Polonii noștri, așa cit Şte- . 
fan aii trebuit să şi scoaţă oastea din tărimile. Pocuţiei,: mai * 
vîrtos că el avea prea mare durere de picioare; din carea 

"mai, pre urmă nu mult timp după-aceea aii și murit. Fost-aii 
bărbat ca acela carele pentru inima: cea' mare, înţelepciunea: 

“ militărescă, ştiinţa lucrurilor de. răsboiii și. faptele -cele “noro- 
coase asupra Turcilor, Ungurilor, Polonilor. şi a Tătarilor în . 
veci trebuie să se pomenească. Căruia i-ai urmat în domnie 

"fiul săii Bogdan (al, treilea). Luscul (adecă ponihosul, nu orbul 
de un ochiii), 'la ai noștrii destul le-ai fost. că-aii cîştigat” 
înapoi Pocuția». . a 

Aşişderea scrie Mihovie.  -- e . 
"Ioachim Kureii scrie: «In anul 1504 ai: murit şi Ştefan | 

Rominul, ostaşul cel vrednic de vecinică pomenire; cărele. cu 
mărimea şi tărimea sufletului și cu norocul cel bun aii spri- . 
Jinit toate năvălire Turcilor, ale Tătarilor,- ale Ungurilor -şi - 
ale Polonilor, pre carii toţi. i-ait învins cu mari .bătăr.» | 

„Aşişderea scrie Istvanfi, Brietie şi Spondan; carele vaicră 
pre Ştefan V că n'aii fost unit cu besereca Romei... - 

+ 

„Anul I57g. Acesta este anul cel. mai nefericit pentru 
Romiînii carii sînt supt sfînta coroana Ungariei, pentru că în. 

  

7 .- “2 
Pi Pa va 

-1) 'Ediţiunea primă,
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anul acesta âti. căzut “supt giugul supt carele şi astăzi gem : 

mişeii. 
„o „Pricina nenorocirei_ aii fost precum “S 

„anul. 1514 solul papei Leon X ai vâstit 

ghenţii sai ertare de 

triva Turcilor. Prin-vestirea aceasta mulţi s 
„păcate acelora. carii 

crie Calvisie: «In 

în Ungaria indul- 

se vor oști împo- 

'aii adunat la olaltă, 

_.cariă: neavînd. ceie de-lipsă spre hrana vieţii şi-a ales şie po- 

_văţuitoriii' pre Gheorghie Secuiul sai Secheli 

E Ungaria, împotrivindu-se: tuturor. În patru 

şaptezeci de mii de oameni, între carii aă perit patru sute 

şi ati jefuit toată 

luni ai omorit la - 

de nobili. loan Zapolia, voevodul Ardealului, pre aceştia mai . 

pre toţi i-ai prins și 

„= L-a, sfărticat i ati tăia 

„0 Analiă pisericii din Brașov zic: 

curuților 5). din Ungaria, 

v-ati flăminzit trei zile, apoi 'i-aii slobo- 

zit asupra povăţuitorului” lor să-l sfărtice cu dinţii şi după ce 

t capul.» 

lui Gheorghie Doşa: Săculul, -s'ai stins prin 

vodul Ardealului. Gheorghe Doşa s'a. pri 

” şi după ce sai încununat 

- cat de al săl.>2 

- „lui Doşa aveai cruci roşii pe hai 

| Ci ori-cum aii fost cruzimea aceasta, 

rii cei proști. de sub sfinta coroana Unga 

pururea ;.' pentru că 

““adecă se putea muta de pe un loc pe altul cînd vrea, dacă. E 

plătea, domnilor, pe'ale căror locuri şedea, 

“şi-şi plătea datoiiile. 

reşti şi ardelEnești) sai făcut iobagi deplin, adecă așa-s'aii - 

“legat locurilor pe car 

după aceea mişca saii 

cu sila. SI 

„= Totuşi slujba care. er 

e şedea cît dintr înse 

«In anul 1514 răsmiriţa - . 

ce s'aii lost stirnit prin povăţuirea 

Joan Zapolia, voe- - 

„prins lingă Timişoara 

cu coroană de fer arsă, s'a sfirti: 

Rominii şi Ungu- .. 

riei o pot plinge : 

aceştia mat. nainte era 'oameni, slobozi, .. 

ce li se cuvenia 

DDară în “toamna din anul acesta 1514 

(cînd s'au primit 'şi tripartitul sati fundamentul legilor. ungu- 

le nu sait putut 

de sai mişcat neştine “sai dus înapoi” 

a datoriii să o facă domnilor pă- 

mintești, dintru. început pati fost fără de măsură grea, căci . 

era datoriu să, lucre numai o zi în, săptămîn 

luna fiește-carele cîte o găină, pe an două 

salii alta la ziua sfintului- Martin, apoi iarăși 

. „dimpreună un porc & 

eşti, precum arată Decretul VII.al cra 

o 7 

3) Şincai explică această numire după [faner, zicind că toți partizanil 

ne şi de.la aceste cruci s'aii numit Curuţi. 

ă, să dea în toată 

gişte, una la Ru- 

pe an zece gazde 

ras, pre sama domnilor săi celor pămin- - 

ului Vladislav IL. a
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Iară după ce s'aii milostivit a tot puternicul Dumnezeit 
a. certa miîndria sfintei bisericei Romei prin mădulările ei, 
adecă prin protestanți saii luterani şi calvini, carii singuri aă. 
deschis mintea apusenilor! (aceasta zic:nu că doară că 
însu-mi m'ași abate de la acelea care le-ati descoperit 
Dumnezeu, . le-aii învățat domnul nostru Isus Hristos, le-aii 
propoveduit sfinţii lui Apostoli şi 'Ucenici şi sfintă bise- 
rica. lui mi le dă să le' cred, căci acestea toate le ' mărtu- 
risesc și cu ajutorul lui Dumnezeii sînt gata a le apăra şi cu 
„punerea vieţei mele, —ci pentru că ştiă năravurile popești,. ca 
unul carele am fost între,dinșii şi în cinul lor cel mai de gios. 
în sfințire, dar al doilea în deregătorie, ca un canonic în zece 
“ani, de la anul 1774 cînd plinisem al vîrstei mele I9 any, pînă 
la 1784), neamul nostru cel rominesc întreg; adecă nu numai 

-_ proştii, ci şi nobilii din Ardeal şi părţile ţărer ungurești, pen- 
"tru că n'am primit 'rătăcirile protestanților; precum nu primi- 
sem obiceiurile bisericei Romei:'mai nainte, la atita ai agiuns 
cit numai suferiţi s'ati ţinut în Ardeal și părţile ţărei ungu-, 
-reşti, precum arată Aprobatele Ardealului; ba proşti la atita. 
agiunsese pe vremea mea de se vindea ca dobitoacele fără 
de. loc, nu cu locul pe carele locuia împreună,— afară de sluj:- 
bele care le făcea doinnilor păminteşti, începînd de luni pînă 
simbătă seara, preste tot anul; Dumineca, fiind-că.alta 'nu se 
putea lucra, domnii cei păminteşti pe obagii săi îi trimitea 

„cu cărţi pre la alți domni.” Sa a 
„Preoţii romînești trebuia să dea dajde domnilor pe an. 

„şi să le crească și hrănească cîni; pre feciorii lor îi răpia de 
la învățături și făcindu-i curteni, îi silia “să-şi mute legea și 
credinţa și altele mai multe făcea : domnii. pământeşti cu bieţii 
romini, mai virtos domnii aceia cari se lepădase de neamul,. 
legea şi credința Romînilor din cari era prăsiţi, numai ca 
să-și poată tăgădui neamul'şi să se arate a fi de neamul: 
unguresc. PI a a E a 

Mulţi domni de aceștia ţi-aşi putea număra. aci, ci îi 
las pentru-ţensura prin carea va merge: hronica aceasta mat 
nainte de:a se tipări, de se va tipări sub sfintă coroana 
Ungariei, precum. mi-ar fi 'voia. a 

Ţie, cetitoriule bune, că ţi-am arătat la anii trecuţi și 
îți voii mai-arăta și la cei viitori ant carit domni sint de - 
viță diaoși (neaoși) romîni, măcar că și-aii strămutat legea și 
prin aceea şi neamul. i ai
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1. ŞCOALELE LA INCEPUTUL SECOLULUI 
ani “NOSTRU 1) aa 

  

| Pe cînd în școala de la Măgureanu vestiţii eliniştă Lam-: 

__bru, Comita, Vardalah și Neofit, emulii lui Cori, predaii: ti- 

| nerilor greci și feciorilor "noștri de. boer,:. Memorabilele luă 

4. Socrate, Phedon şi Metafisica lui Aristot: pe cînd Banul. - 

"- Brîncoveanu discuta cu. puristul Duca în limba lui Tuchidid 

“ Apophtegmele lui Hypocrat şi Ariometria luă Archimed și se 

” munciaii să isgonească din limba greacă toate cuvintele cite 

nu erati curat 'atice, precum unii din învățații noştri caută să 

i...“ “curețe limba romînă de tot ce nu se termină în -ciune, — la 

| „biserică la Udricani, la sfintul Gheorghe” şi la Colțea se. auzia * 

„glasul ascuţit a cîtor-va copil cari strigaii în gălăgie. pe 

  

* - 

| on, islete, acu :. 07224 - . 

= pocoiii, on,. „pislete, -uew: Zona. 
x 

_ Băeţii mai înaintați la învăţătură, cînd voia să-și zică | 

ceva. care să nu fie înțeles de profani, comunicati între dinşii 

ast-fel: . - A a i 

az, iotă, ude, az, pocoiii, riţă, acu, uaş, est?) * - 

Ss - şi celilalt îi răspundea.: 

i naș, est, buche, az, Herdu, est, focoiiă, on pocoiii, az 3, 

Di . - . , 

  

. -1) Reproducem aci câte-va fragmente din două scrisori ale luf Ion Ghica. . 

adesate lut Alexandri, una întitulată ; Școala, acum 30 de anl (datată Febru- - . 

arie 1580) şi ata: Dascâhi gre și dascăl! romiul, Da . : 

- 5.2) at la prune. - n 

3) ne bate popa. 

4 . 
.-



. Cei de la bucoavnă rivniaii la dinșii cum vorbiai pă- 

' săreşte. o e ; . 
“Dascălul Chiosea, bătrin cu antereii de calemcheriii, la 

“cap cu cauc de taclit: vărgat cu ciarşaf alb, se prinibla pe 

dinaintea băeţilor înarmat c'o vargă lungă, arzînd cînd pe 

unul cînd pe altul, după cum-i se părea; se oprea dinaintea 

fie căruia, la unii le asculta.lecţia, la unit le mai adăoga cîte 

"un ucu scurt pe ici pe.colea, sai cîte o aruncătură două pe 

deasupra, ca să fie slova mai ciocoiască. Apoi să fi dus sfin- 

tul pe vre unul să nu-și ştie lecţia, că dacă nu-l ajungea cu 

nuiaua, apoi scotea imineul din picior şi-l asvîrlia după din-- 

sul cu un - i | a 

«Firai al dracului cu tat'to şi cu mă-ta, că n'ai învăţat 

- statima.d i i : 

_ Dascălul Chiosea nu era om răi, dar se necăjea, pentru 

că-l durea inima cînd vedea că nu se silesc copiii la învăţă- 

tură. EL nu era civilisat ca să nu-i pese dacă elevii învaţă 

saii nu. Pentru el şcoala nu era o chiverniseală, nu se gîndia 

la : treci zi, treci noapte, apropie-te leafă. Nu sta cu ciasor- 

_nicul deschis pe. catedră ca.nu cum-va minutarul să treacă 
peste semn. . - j . : o 

Prin prejurul bisericii, în mahala, printre livezile de meri, 
„de peri şi de duzi, se zăriaii vre-o zece cincisprezece îinveli- 
şuri cu ștreașină eșită ca o umbrelă, sub cari locuiaii cîţi-va 
cavafi, croitori, işlicari” şi cojocari; aceştia, cînd plecati la pră- . 

“ vălie, își trămiteaii copiii la dascălul Chiosea, ca să nu ştren- 
gărească pe uliţă şi ca să inveţe să cananarchisească, să ţie 
ison cîntăreţilor din_strană, să citească apostolul, să zică ta. - 
tăl nostru și crezul şi să meargă de-a'ndărătele cu! sfeșnicul. 
într'o mînă şi cu cădelniţa în cealaltă. dinaintea preotului cînd 
eşia cu sfintele daruri. Le plătiai ce pe apă nu curge; das-! 
călul Stan de exemplu, cel mai bine plătit din toți, avea cite 
„douăzeci de parale de copil pe lună, și mat avea şi la bi- - 
serică tain de mălaiii, de fasole și de lemne. 

| “Din acele şcoli își recruta bisericile preoţi şi cîntăreți; 
acolo boerii căutaii băeţi pe cari îi. luai în casă pe proco . 
seală, de acolo aii eşit Chiru de la biserica Enii Dumitracle 
Bondoliu tata reposatului Vlădică Calistrat Unghiurliu de ] 
Sărindar, Costache Știrbu de la Sf. Ioan de lîngă puşcări i 

. Petre Efesiu, care mai în urmă a ajuns cîntăreț în ana dia 
„dreapta la Patriarchie, Acolo aii fost daţi la învățătură Anton



  

„leanu, Marin 

5 — 

Pann, Petrache Nănescu, Nicolae Alexandrescu, Paris Momu- 

Serghiescu etc... a 

' 

Iubite amice, 

Iţi mai aduci aminte, amice, de 

o „vremea gea frumosa 

Chind un dascalos grecos 

Inarmat co varga grosa 
_ 

 Paradosa faneros 
, i 

. Aritmetichi 
Ia 

Ke gramatichi 

Ke istorichi 

Ap'edo p'echi ? 

Cu domniile fanarioților se întrodusese în jară o mul 

ţime de dascaleci! (loghiotati), ca institutori prin casele boie- 

rești. Ei învățaii pe coconaşi. să vorbească. limba fanarului cu. 

: Vodă şi cu marele postelnic, cînd stor face mată, 

„W'am apucat pe dascălii cei ilustri : pe Lambru Fotiadi, 

pe Vardalach, pe Comita, cari purtaii ișlic şi ciacşiri, dar am 

cunoscut pe vestitul Kirkireii de soioasă. memorie». care cres- 

cuse pe Banul Manolache: Băleanu şi l-a gădăcit pănă la 

moarte; am văzut pe elegaatul Mitilineu cu un ochii la făină - 

şi cu altul Ja slănină, cu pălăria în forma tingirii, largă în 

- fund .de două.ori cât diametrul capului şi pusă pe 0 ureche ; 

4 

el, după ce isprăvise pe Niculache 'şi: pe Ştefan Golescu, fe: 

iciorii lui Dinicu Golescu, trecuse la Creţulesci şi la urma 

turmei se făcuse neguţitor de:ciorbă, hrănind cu deopotrivă 

îngrijire şi stomacul şi spiritul tinerimii care îi încăpea în 

mină. Am cunoscut pe crudul Coriţa, care bătea pe verii mel 

deă svinta. Am parastisit pe fiii lui Brutus cu epicul Aristia 

şi am trăit un an întreg la Paris cu blajinul“ Likeardopolu | 

care cânta din Norma pe psaltichie. 
o | 

De la zaveră ei lepădase lebadeaua și tombatera şi se 

îmbrăcase nemţeşte ; purtaii mai toți frac cafenii deschis cu 

coădele lungi pănă la glezne şi bumbi- de alamă, pantaloni 

verzi, strimţi - pe picior, jiletcă vărgată, cravată liliachie şi 

guler scrobit- băț, nalt peste urechi. a
 -
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| Metoda și programul lor de învățătură cra același pentru 
toţi. Incepeaii cu Eclogarion de la fi/e Grigorie (amice Gri- 
gore), un fel de crestomatie ad sun de/phini (delfinul era 
amicul nostru Grigore 'Caracaș, în onoarea căruia un dascăl 
Crisorora: scrisese acel op). Cind ajungeai la scoarță din urmă 

„a: cărţii, te trecea la Zerpsilea, aşa se numia gramatica com- 
„pusă de prea învățatul dascăl. Neofit Duca ; -îţi “da de citeai 

din dialogurile morţilor lui Lucian: şi te punea la tecnologie. 
" Dacă declinai. bine numele și conjugai verbul, erai” scăpat, . 
„daca nu, 720 !' Loghiotatul nu se turbura de înţelegeat saii 
nu ;- de ştiai cine era Caron, ce .era Stixul şi ce putere avea 
Joe. După trei saii patru ani ajungeai la Xenofon saii la Plu- 

"târh, cu care te deprindea la sintaxă ; potriveai alţr trei sai 
„patru ani numele cu adiectivul, cu adverbul şi cu pronumele; 
de le nimereai, bine, erai scăpat; de nu 77570 7... Nici nu vrea 

- să ştie -dacă înțelegeaY copilăria ' lui” Ciru, de cunoșteai sati nu locurile pe unde ai trecut cei. zece mii, saii să caute să! 
te intereseze la. viața lui Timoleon sai a lui Epaminonda ; 
“totul. era, tecnologia şi sintaxa să-i fie cu bine, şi te trecea la poeţi. începînd cu Miniu aide, şi în zece ani te da gata 
"Zehtos. . Fără noţiuni serioase de istorie, firă filosofie şi fără - elemente de matematică te luă de mînă “şi te ducea, într'o „Duminecă, la părinți; zicindu-le cu îngîmfare: * . 

— «Băiatul a isprăvit cartea!» . _ 
„_ „Vestea se ducea din dascăl în- dascăl, pănă la palat ; şi dacă erai de părinți bogaţi, Vodă te îmbrăca cu caftan şi „te: însura cu:fie-sa,. cu nepoată-sa, ori cu vre-o fată din casă „uitată de Dumnezei.. _.  -.: ai 

„-.. “ Tranziţiunea- de! la școala grecească la cea franțuzească şi la cea rominească începuse de mult încă, din timpul revo- „„ luţiei franceze, cu Laurengon Ricordon, Colon, ” Mondoville, _€te., tot conți și marchizi emigraţi, transformați în dascăli. * "Pe la anul, 1806, cînd ati venit Muse 
- mai; multe fete de boier vorbiaii franţuzeşte. Se Cu Lazăr, cu domnia lui Grigore Ghica, cu Etrosin Po- teca, cu Costache Moroiă, Simion A 

naru, şcoala . romînească și-a "luat av 
„lui Lambru, Vardalach şi Vaillant sati p ționale sistematice, cu sute de profesori de 
„de matematici, de limbi străine vii şi moa 

alii, mai mulţi tineri şi 

refăcut în școli na: 
istorie, de filosofie, 

rte.. Gimnazii, licee, 

  

  
larcovici, Petrache Poe-: 
întul. Școlile . străine ale 

 



i o 

“colegii, facultăţi de litere, de. ştiinţe, de drept, de medicină, 

nimica nu ne lipseşte, . şi. cu toate' acestea nu se văd răsărind -- 

_luceferi pe orizontul. literelor, : însă „pusderie -de advocaţi şi .. 

jurnalişti ; o ceată care de mai mult de două-zeci de ani.se 

“tămie unii pe alţii cu cuvintele; = 0: Ra 

— Hoţilor! Tilharilor şi, trădătorilor ! .nu' voi, ci noi am 

făcut îndoita Domnie, Unirea „Principatelor, Domnul străin, . 

Constituţiunea, Armata, Independenţa, Financele, “Regatul, ete. 

  

Ne 

“2. GEORGE LAZĂR. | 

  

_. 

Starea Rominilor 1a 1820.) | 

| Cînd. am venii întracest ales. şi de Dumnezeii bine cu- 

vintat pămint -romînesc, că. să seamăn griul cel curat și fără 

neghină, am aflat într'acest pămint o mulţime de mărăcini ; 

totuşi nu mi-a trebuit prea multă osteneală. de a-i putea cu 

_răţi, „toți patrioţi“ cei. adevăraţi. dindu-mi.fajutor, am „putut 

“foarte lesne semăna, grăunţele” cele „adevărate și nenumărate 

mii de flori străluciati pe holdele romîne, iată atunci “şi mul- 

țime de locuste aii venit, căutind ca _semănăturile încă: pînă . 

a nu aduce doritele: fructe să le strice. “La aceasta nu puţin - - 

m'am fost mihnit, nu atita căci ştiam că locustele nici odată 

„vin ca să dea.rod,. ci să “mănince sudoarea şi osteneala. pă- 

„xaîntului, cît mai. vîrtos, cică. tare mam încredințat că unii 

de neamul romînesc. sint cu totul predaţi în limba grecească, 

„şi- mai bucuros: Zic - « Kugis tdinoov> . de. cît <doamne mi-, 

lueşte-ne.». .:. na 
IN Ra a 

-. -Ot cum de bine ati ştiut Grecii. a se lingări.către Ro- £. 

- mină, cît i-ati făcut chiar împotrivitoră limbei romînești. Nui.. 

destul aceasta, ci încă.- şi legile ţărei le-ai stricat şi legi noi 5 

at făcut, ba şi năravurile Fanarioţilor s'aii. făcut- de obşte. câ . 

o datorie a le urma Rominii întru toate legile. ţărei, şi năra-.. 

: -vurile .romineşti incet, încet s'aii „părăsit; . şi de nu era Prea. 

- . 
i a 

” Pai ii ” 
” - 

” 
îi 

1) După: Autorii român! â€ C, S. Stoicescu,
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Sfinţitul Mitropolit Dionisii și-cu alți “aleşi. patrioţi şi şcoala 
aceasta .rominească cu totul o derăpăna ; şi de nu se trimitea 

„fii de ai patriei la învățături în Austria, Germania şi Francia, 
“rămîneam tot-d'auna cu via nelucrată, plină de știr şi bozii, 

” pentru că se încuibase. atîtea nedreptăţi în ţară, cît'de 'ar fi 
înviat un Radu-Vodă, şi un Ştefan-Vodă al Moldavet, să vadă 
legile şi năravurile Rominilor de acum;. încă de. s'ar uita şi 
la portul de modele de acum, cu plins şi-cu amar s'ar ruga 
de Dumnezeii ai trimite în adincimea pămîntului a'nu mai 

vedea nedreptatea aceasta 'ce se facel Așa -se urmează în 
ziua “de astăzi, fiind-că patrioţii cei adevăraţi, cari sînt : de 
strămoșii lor clironomi lăsaţi cu hrisoave și legi întăriți, acum 
sînt cu totul nesocotiţi . și neprimiţi în slujbe, şi trebue cu 

'oftări. adînci să tacă, că de va vorbi pentru patrie, îndată se 
trimit in urgie, iar alţii lipsiţi de patriotism împedică sborul , 
şi înfrumuseţirea fericirii noastre, mat virtos aceta cari sînt 
sub aripile străinilor! crescuţi, căci” se ruşinează a vorbi romi: 

„ neşte, ma și ce e mat. mult, că defaimă limba -romiînească. 
_* . Ah! cu mare durere a. inimilor, simţesc aceasta unii 
strănepoţi luminaţi, cari poartă numele şi singele strămoşilor 
Romani, al cărora neam oare cînd era cel mai. înţelept în- 
frumuseţat întru științe, cel. mai mâre în sufletele patrioticeşti;, 
căci la Romani asemenea. era îndemnul luminării neamului, 
precum a celor. de jos și săraci așa a'celor de: sus şi bogaţi! 
Ba toți cu un cuget eraij lucrind pentru bunul cel de obşte 

„naţional; dară noi Romiînii de acum, carii. sîntem adevăraţi 
strănepoți ai Romanilor, avem în ochi o ceaţă, “prin care nu 
putem vedea lumina soarelui! Ai doară nu putem -avea şi: noi doctori romîni casă ne lumineze ochii din vrerea inimet, 
iară nu din interes? Ati nu putem avea şi noi "Aillosofi, ca să ne înveţe filosofia în limba romînă? Toate putem a le dobîndi, că "și noi suntem. născuţi -ca și alte neamuri, şi nouă ne-ai „dat Dumnezeii acele daruri. Cine poate zice, că fiii Romînilor nu vor putea învăţa toate: învățăturile : în limba “patriei? Eu văd acum ce putere și vrere fiii Rominilor ai .la învăţătură...
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3. ŞTEFAN FĂNUȚĂ- 
e 

  

Streinii în țara Romînească 1) 

Scăzind şi. mar 'pierzindu-se aceste două neamuri  pu- 

ternice şi bogate ale Basarabescilor şi -al Cantacuzinilor 

din zavistia Cantacuzinilor, căci ele “numai avea . putere a 

ţinea Scaunul şi a întimpina mișcările Porţei şi ale Grecilor 

fanarioți carii vina de mult a apuca şi Scaunul ţărei Romi- 

nești cum apucaseră al Moldovei cu acei mai nainte, găsi 

prilej Poarta: atunci 'de orîndui, Domn Grec fanariot pe Ni- 

colae-Vodă Mavrocordat, mutîndu-l de-la Moldova aici. Ca- 

rele, or-ca un Grec, sai povăţuit de Poartă fiind, îndată ce 

sosi în Scaun începu a derâpăna .puterea țărei, care rezema 

în bogăţia caselor boierești, iar mai virtos a Basarabeştilor și 

a Cantacuzinilor, -şi în oştirile pămîntene ce avea ţara, care 

de şi puţine rămăseseră atunci, dar tot bat la ochii. Turcului 

ştiind el şi avind cercată vitejia lor. Şi mai întîi născocise 

„punerea. în. dajdie a satelor -cu Rominii boereşti, cu care dom- 

“nia pină atunci nu avea ' amestec, ci era subt stăpînirea boe- 

ilor,- cum sînt: acum la Ungaria obacii (iobagii), cu cuvint în 

față că ar fi adică păcat să avem noi creştinii robi pe fraţii 

noştrii creştini, “iar întru adevăr ca să nu mai aibă volnicie 

şi putere boerii la vremi de nevoe să aridice şi satele. adică 

Rominii lor în -picioare dW'impreună cu -regulatele. oştiri . ce. 

avea ţara asupra vrăşmaşilor,. precum le era obiceiul din ve- 

chime; iar al doilea. născoci a mai împuţina. ostașii regulați - 

ai țării, cu cuvint că pace: fiind, de prisos. sînt atiţia ostaşi, 

şi aduc şi țării greutate cu trebuincioasele lor, iar -adevărul 

“era ca să golească ţara şi de puterea armelor, pentru ca cu 

toate chipurile slăbind' puterea ei, să nu mai poată bieţii Ro-. 

mini a mă ridica cap la Scaunul domniei, cugetind Poarta 

ca cu mijlocul domnilor Greci să golească ţara de privilegiu- 

rile ei şi să o facă 'roabă 'ca'pe Gieci și alte neamuri; care 

„și Grecii o poftia, pentru fireasca lor zavistie, căci zavistia 

obişnueşte mai mult. vătămarea vecinului de:cit folosul celui : - 

ce se stăpineşte de .dinsa. Şi măcar că Nicolae-Vodă Mavro- 

i 
Ă | ă - - Ra) 

" 1) Da pe” ediţiunea d-lui B.P. Haşdeit.
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cordat n'aii putut-o. săvirşi, dar fii-șăii Constandin-Vodă și cei 

- după dinsul domni Greci fanarioți o. ati săvirşit, -rămiind ţara . 
săracă şi goală şi. de'puterea boerească cu rominimea lor, şi 

„de puterea ostăşiască ; și 'dintr'aceasta petdură Rominii. Sca- 
“unul și cu: încetul încetul,cădu ţara, și de nu roabă, sluj indu-i. 
-la aceasta norocul cu dărăpînarea Turcului de .către Ruși în 
„zilele împărătesei Ecaterina, dar în jăcmanul Grecilor și al 

„tuturor călătorilor, -. s! a 
„+ Ce mal răă la un pămint: sai la o -stăpînlre de cit'să 

fie fără putere de arme ale ei şi fără bogăţie a caselor bo. 
ereşti? precum am arătat, Deci dintr'aceasta.. amuţiră bieţii 
boeri cei iubitori! de. patrie (las pe cei răi. și vînzători, ei şi 

. fireşte răi) neavind în: ce se: rezema ; aceasta îi făcu de și 
plecă capul la toate- buruenile, incă de multe oră vrind ne: 

„Vrind de se şi unesc cu. domnii și alții la jefuiri și la. dără- - pănări ale țării; iar mat virtos de cînd se rudiră cu Fana. 
- rioții, și.mai mult se uniră. cu duhurile lor. şi la -fără de legi: . 

şi la despuiarea norodului -și la trufia drăcească, care Fâna. 
rioţii o aii avut strămoşească, din care apoi căzură de tot „Şi ajunseră. batjocură Grecilor; şi cu scăderea lor, şi ţara, să. 
racă_ desăvirşit.. Și rădăcina acestui mare răi.de unde? de la.:: 
neamul Cantacuzinilor.. Ei : nemulțumindu-se pe: ajutoarele. şi „milele domnilor .Romini, amăgiră pe: Romini şi luară rînd la - domnie; apoi vrind ca numai a lor. să fie domnia, zăvistuiră * pre Constantin-Vodă Basarab Brincoveariul, precum am arătat: țînapoi;. căzînd Brîncoveanul, . căzură îndată; şi, ei; și: de aci *istutiră Fanarioţii și: fu ce fu şi este-- acum, precum vedem, : „din zavistia şi trufia grecească şi. bunătatea cea cu prostime.: a Rominilor,. '-. - DN a N | o A : N 

  

a 

E _ 4. IA NCU VĂCĂRESC U. aa 
  

a + Ciasornieul îndreptat: 
“Tu! 'care vremea ne: spui că trece; „ Ne. aduci aminte des moartea rece, - e “Vino acuma, ia "nvățătură, - :: a „Schimbă nedreapta“ ta măsură. e Ştii ticălosul om, ce puține. :... ..- „Poate să aibă ceasuri de bine. | . .-..
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"Cînd dar asuprăi răul se scoală, . 

Cind stăpineşte războiii su. boală; 

„Vezi sărăcie, necaz, durere; - 

Cînd vezi primejdia în putere: _. 

Atunci fă anul d'un sfert să fie, . 

Ş'ăl sfert să treacă, să-nu mai viel. 

iar cînd tu vrajba vezi lepădată, - 

De: soţ, soţia :aptopiată, a 

“Părinţi, fă, frați şi-arăt iubire; - 

“Cum lor povaţă. dă sfinta fire; . 

“ Cind'a ori-căruia cuget spune 

- Mulţumiri scumpe de fapte 'bunc, 

“Chiar cînd vrăjmaşului mei fac bine -. 

: Cît zioa; sfertul atuncea ţine | 

, 

' . Vezi a miîndriei. la om peire, 

Nemilostivă neomenire, | 

Nelegiuire că se 'unelteşte, - 

Prieteşug că se răceşte; 

- Veză tu ua cuget fără de'lege, 

a „Că sfinte noduri va să deslege,. 

De simţiri inima când vezi seacă :. 

Fă ca minutul, anu să treacă | .  - 

Pa : Nî. Ei 
E i. . 

"Cînd vezi dreptatea că. birueşte, 

"1 Când despărţiţii înger uneşte; 

Cind toţi -Rominii aii cinste mare, 

„A simpatiei cînd vezi lucrare, 

Cind obştea noastră e fericită: . 

- Atunci secunda -fă s'întîrzie,  * 

D'un bun an visect fă-o să fiell .. -: 

Așa, plăcută ! tu -dîndu-mi pace, - 

„Şi 'eii prieten al tăi m/'oiii face; 

lar cum. baţi casuri de vei mai bate i 

: Neamu-ţi 'dărapăn, după dreptate!
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Căci fără nici o milostivire 
Superi auzul ş'ori ce simţire, 
Cind fără vreme .spui că e vreme 

> De răi, de moarte, tot a ne teme. . 

> 

n 5. IANCU VĂCĂRESCU - 
  

lelele !). 

&m6pe ce nIim65 - 
Banre ce crim6r ” 
Nerspi c'adSas | 
Manspl pecsnz 

hiore! 
Uinere! 
Rikore 

__&paete ED 
Xspsp Bpsu6! Dpsu6! si 

Tper cromotoace - - 
Ckxpunipi dinroace 

Pasepr 
Pezene 
Jannepr 

„lezeae, .. 
PP . , i ” 

E „NS mat ne dpsnre | 
pf TIvmeck cupe msSnre: | ) 

„“aÎm nenea roazt; a e 
, pentr? din'oaap | Ri 

Illpea nodopoace 
TeaSuul Bxproace; 
demepr naxape 
Ape, amape. . 

' " RanSz «pă a 
Knearenr .. 

  

1) De pe ediţia din 1848. Cu speciile de litere întrebuințate atunci,



_ TpSnSa «pui 
” Jlearzns 

Xspsp Bpsm6! 

“Rs dpaui Boloace - 
Z6op niere ace; 
„Îndbpiromare 

„_ “ÎpeR miere care, : 

: MSaz mai rpSbane 
-Mepr aa. opauie. 

Xapaze 
_Mapăe SI 

Dsădse . - 
„ Crsdse 

„e NspSp 6pSM6! xSpSp Gpsa6! | 

> 

  

i 
- 

6. PARIS-MOMULEANU : 
———— 

„ CARAOTERURI 1) 

  

„7 Cei.mari 

Q, ce. ciudă! cit mă mir | 

“D'al celor mari caractir L 

Ce schimbate la ei firi,. 

'Ce gusturi, ce diferiri! 

Precum ceriul de pămint, 

„. Aşa el de cet mici sînt. . 

Toţi trîndavi, toți lenevoși, 

Nestatornici, furtunoşi, 

N'ai ei fapte bărbătești, . 

Toţi ai minţi  copilăreşti. : 

a — 

  

1) După: P.-Momuleanui. Catacteruri, 1825. A



” 

— 254 — 

Linguşitorii 
N 

  

„Ce spaimă, ce ciumă rea, |: 
Ce lingoare, boală grea, 
„Sint la crai şi la. 'npăraţi, 
La principi, boeri, ' bogaţi, 

- Băsnaşii linguşitori, .:. MR „2 De obşte supărători] _- - - a 
>” Aceştia ne'ncetat a. . „“Strie âl monarşilor sfat, - 

i 

Tiganiada) 
| (Din cîntul 1) E 

„.. Acum a lul Constantin cetate?) 
i Sub minile căzuse agarene3), ... 

Pentru. că Grecii uitase a se bate- 

Şi a face săboare pe întrocute 
De cît săbil a purta, şi scute.! 

_ Zar Turcul. îngîmfat de tite 
-” Biruinţe. mari şi luminoase,. - 

La toate ţările creştinite 
Surpăciune şi moarte jurase. 

: Cu şireaguri crude 'ntăritate. - ” " Jăcula împrejur ţările toate, - : 

Aşa 'sta, lucrurilă europene ! - 
- Cind se tîmplă ceartă 

* 

  

- 2 Buctumul romîn, 1877. 
. 2) Constantinopol, -. 

3) In mînile Turcilor, 

| | minunată „« “Istorie într'a ţării Muntene 
* -Ținut, precum se vede semnată 

- Şi le era mal drag a zăcea în pene , 

La cronica CI 

Sînt năpirci, muşe tăinuit, 
„.. “ Limba lor ascuns'cuţit. . 

  

„.7. BUDALDELEANU. 

  

ff 

garel în pergamină 4) 
De unde are.şi credinţă deplină. | 

Vlad întiiu. (zis cumplit) pe. acea 
a - [vreme 

-Era domn în: ţara Muntenească, 
Vrednic un iroi ca să se cheme... -. Nu fu el din. cet ce numai cască, 
La venituri şi Pungi, lar ds ţară „ Nu le pasă, tocma să şi piară) 

-Pentru aceste dar cui bună pază - ormindu-și el. oaste neînvinsă Gloate păgine cu mînă vitează "De multe ori în fuga îl prinsă, Jar pe cel prinşi cu moarte sureapă "Fâcea să-i tragă de vil în ţeapă, 
— 

- = 

= - 4) Pergament. Cfoara e numele schimbat al uiiey minăstirt din Ardeal, pe ai cării călugări vrea să-r persifleze autorul. . i i Ea 5) ChYar să și. piară, 
Lă



Acum la treizeci de mil aproape 

De tilhari Agareni 1)-impărasă, .. 

Nici lăsa pe nime să-i îngroape, 

Ci vulturilor mincare aleasă 

Şi corbilor de jat ca. să fie, 

Poruncea neîngropaţi să rămie. 

Pină fu el în Tara Muntenească . . 

Ju 'ndrăznia Turcii să pue mină 

Ga "'nnainte şi s'o jefuiască, - 

+ Găct foarte le era fară, îndemînă 

TA fi traşi ca purcei! în frigare; : 

Şi socotia bine, cum îm! pare. 

"tu - - 
Da , 

|uahomet al. doilea cu nume?) 

" IStăpinea la. Poarta e-Otomană?), -. 

"Care pînă aci gindia că-s glume | 

: Ce făcea Vlad cu oastea munteană; - 

jlar mal.pe urmă spre a să mihnire 

„EL să încredință-cu bună ştire. 

x 

Miră-să de ucarnica *nârăznire 

Şi Iuind lucrul la socoteală 

Cum avea în sine cumplită îre-— . 

pie ca şi o balâî)- 

face izbindă' amară 

ferită ocară.. 

Y 

;Arse'cu mi 

:Hotărind a 
“Pentru atita su 

ilacă sburînd vestea în trimbâ5) sună 

„Că vin 'Purcii cit frunză şi, larbă 

iCa robiei ţara să supună. .. . 

!poţi boeril se searpină "n barbă, . 

ICocoanele-şi fring albe mînuţe,: | 

'Lacrime din ochi le merg unduţe. . 

“Numai Vlad cu d-inimă nefrîntă 

'Si înarmat pe păgîn îl aşteaptă. . 

“Nimic de la scopos nu-i dezmintă):” - 

"Poate orindueşte, toate îndreaptă . 

“Spre pornirea păginilor gloate- 

„Măcar să fo nenumărate.. 

N PI 

„2 Tur. . | : 

- +72) Mahomet cuceritor Consta 

„13 Aci un. d eufonic ca în:p 

i --4) Bală din lat. rustic bava 

Iscacipat de fiară sălbatecă, 

1.8) Trimbiţă, Aci formă fără sufix 

2 445) Nu-l zminteşte == nu-l schimbă. 

Y 

| 

  

„Acolo să vezi capete spa 

ntinopolei.”“ 
oezia ” 
(după etimol. d. 

de aci prin me 

“Poate întiiu la munţi trage bucate, - 

Femei, copil şi fără putere - ă 

Moşnegi, părăsind” pustie sate |. 

Şi toate ce sirguința cere. 

Spre apărarea sa şi a-ţării face; 

Insă numa! una.lui nu-i place; 

Adecă că în Ţara rnuntenească 

S'afă multă netrebnică -lale 

Do viţa murgie țigănească, 

Care nici in arme la bătaie, 

Nici în alt chip slujla pentru ţară, 

“Ci era mal virtos de povoară. 

„Deci poruncă dete în toată parte * 

Ca Țiganii la un loc să sadune 

pe. Cetatea Neagră nu departe 

Între Alba şi Flăminda, cum-spune 

Hronica, jar mai: pe larg hirţoaga 

Din minăstirea de la Zănoaga. 

Destul că peste- puţine zile -: 

Acolo tigăniă se strînse _- 

Cu şetre, copil. şi copile 

Imcingind apoi arma neînvinsă - 

Jurară lut Vlad Vodă credinţă . 

-Cu toată a lor prea murgă seminţă. 

Intşiă dară de toți. purceasă 

Ceata lul Guliman vestită, ... 

Toţi ciurari şi feciori de acasă; 

Vai de acela carei întărită. 

"Trei sute era ei.pe *ndelete, - 

Afară de prunci, muieri şi fete. 

7 

"Dar armele lor cele *ngrozite - 

Era nizte mari furce de şatră, :.. 

Pe la virfuri cu fier agerite, " 

Cu care îndată trintia de.vatră 

Pe vrăjmaş de aproape sali departe, 
rte!. 

i Cu float de d-argint.. 

Hasdeii) înseamnă seruăfut, 

tonime. chiar fiară. sălbatecă. î 

deminuiv, - e 

poporan 

e.
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După aceşti veniră înainte 
Armaţi- şi în rînduri tocmite bine 
Zlătarii, de inele şi ţinte  - | 
Făcători, două sute; iar cine 
ÎI duce şi le este povaţă? - 

' Tinăr Parpanghel şi mindru în faţă. 

Acesta, rudea. în direaptă spiţă 
„Cu crai Zindadelu .a' cărui mare - 

Și peste toţi înălţată viţă -_ 
. Pocmal de unde soarele răsare. 
Cu soarele 'mpreună eşisă, 

„Precum el pină trăi să scrisă, 

Drept astă tot dintr'acea nălțață 
 Rudă,—pină ce au stat impărăția 
'Piganilor—pogora din tâtă a 
Pe fiil,. sceptru şi toată domnia. - 
Aşa dintru "'nceput el. domniră 
Pină cind ţara sa prăpădiră. - - 

N 

Cel mal bun el cîntăreţ din gură - 
Şi din lăută era, minte -isteaţă 
Avind şi tot felul de invâţătură, 
Ce placa la boeri în pălaţe.!) - 
Acest fel era voivodul mare 

Al zlatarilor mergind călare.. - 

Iar după dinsul tot alese ” , 
Şiraguri din singura lui ceată 
Se ducea 'mtr'un. rind tot, cite şese, 
Căror urma ceialaltă gloată 
In plelcuţă goală, golişoară - 
Şi scripcind 2) de neagră ca şi o 

- | „* * [cloară, 

Cel. într-armaţi avea buzdugane 
De aramă'şi bine ţîntuite, 
Toţi oameni tari şi groși în ciolane, 
Cu păru 'mburzit, barbe zbirlite, 

" Haine. avea lungi, scurte şi învir- 
a , - Iştate, 

Unil fără minec!, alţii rupte?n spate. 

  

A trefa cu pasuri -măsurate, 

» Fierari! cu-ale sale baroase, 

” Şi în forma lâneilor ferecate. 

“Şi totuşi din gură nici-un dinte. 

Şi încă se simţia bine în putere. 

Căldărarii nalţi de stat se iviră, 
Toţi căclulaţi, cu barbe afumate, 
De tăria lor lumea se miră: 
Tale arama ca niște şindrile 
Şi rabgă foamea cite trei zile, 

A patra venind, se văzură 

Arzătorii de cărbuni şi sgură, 
Intr'armaţi erai şi el cu coase 
Pe nişte druguri lung! indreptate 

Ducul?) lor era cel Drăghici cu minte 
Carele multe veacuri vâzusgs   Incă pină acolea. nu-l Ccăzuse,.. _ 

Trei suto de armaţi număra ceata ! 
Pedestrime. aleasă. Fie-şi-care 
Mergea voios şi de război gata; 

" Purta el cu sine de vinzare . 
- Beceri, cuțite, foarfece, zale . 

Şi nu le.lipsia... numai! parale, . 

“Sosiră apol în şireaguri groase 
Lingurari! cu. securi pe spate, 
Toţă bine imbrăcaţi, cu barbe rase : 
Şi la brii avind nişte bărzi late 
Ce toațe soiuri de lemne tate, 
Armă prea bună şi de bătale, -+ 

Povaţa lor 

numai de stinga aude.: 

1) Palate. Aci după, forma italiană pa/laszo, 
2) Sclipind. 
3) Duc în loc de duce. Persoană. ce seamăni/-cu . Nestor din Iliada, 

+ 

şi vrednicul jude 7 „Era Neagul iubeţ de âreptate, * 
“Insă acum 

' 

: 

4; 
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Vlad Țepeș, după cei vede. pe top rectnă, 1 ține următoarea cuvîntare: 

„Ascultati: vol cloare' blestemate ! Ă 

lată că vam dat arme volnice. 

Precum şi tot felul de bucate. 

Insă ca în zadar să nu vă-pice 

Para în "gură zăcînd voi pe spate, 

Olaturi voit da ţarino ŞI sate. 

. 

„Iar de acu înainte ca țăranii 
Cenalţi din mîndra Muntenie _ 
Veţi fi socotiți şi vol 'iganil - 

" Dacă veţi arăta hărnicie.. 
Numa! cit trebuie lingă acele 

Să pliniţi şi alte porunci a mele. 

„Intre Barbateşti | şi între. “Inimoasă 

kste un loc care Spăteni se chlamă 
Acolo ţigânia sdrentoasă 
Tăbărind va fi şi luînd seamă 
De a face toate cite” domnească -. 

Năria-mea va săi poruncească, 

„Să ştii că Tareit acum în. tară 

Aă intrat, că toate ard şi prădează. 

Ci mai vîrtos cu d-armă vitează '. 
„+ A s'apăra e silit fieşicare 

Şi nici vă.rămine altă scăpare. 

| „Pentru aceasta ei ca şi un n părinte : 
A ţării şi stăpin, v-am dat arme 

” Ca sâvă apăraţi— dacă aveţi minte — 
= Cind ar căuta Turci să vă sfarme, 

Căci aflind ei Ţigânia nearmată . 
” Ar putea-o prăpădi, d deodată. 
- 

' "d co tuvam fel de bucate - | 
7 Multe legunil, oară şi poam6,  . 

| Donă mil de. "Slâniri afumate, 

| Să nu râbdață în tabără foare, 
Zer desti:l, lapte acre şi rachie 
ca mal dragi armele să vă, fie, . a 

  

| | ME 
|. d Stânină. . 

Pentru aceia fuga -v'ar A zadară, . 

N „Lingă “acestea, coguri de făină 
. “Pentru mămăligă, multe suta: 
Să vă fie la prinz şi la cină; 
“Atitea şi de 'urdă putini umplute. - 
Dar vol încărcind. toate aceste, 
Mergeti fâră a face mare veste. 

y 

“Teobrăcindu-vă în : arme viteze 
“Ce vam dat, purcedeţi înainte, 

- Tară nimene să nu cuteze - 
_- Răminea înapol—de are minte — 

- Că amintere vă trebui să moâră, 
Fiind înipugeat ca şi o: cloară. & 

„Atunel într”o gură elcata zise : 
— „Mulţumim foarte Măriel. tale 
De toate, iar mal:virtos de clisă.!) 
Tan vie acum dă hăi cu cealmale + 
Şi înceapă cu a noastră ţigânie! 
l-om sălura noi de bătălie t“ 

" Apucipă apoi Drăhici voroava: 
— „Luminate Doamne, în ţara toată, 
Zise, ştim că ţi-a răsbătut slava: 

“Şi nu este cineva să-poată | 
- Călea porunca :Măriei tale, —. 

: Ba nici pe departe să te înşale.. 

„Dar să erţi Măria ta. Se zice 
Că ar fi de tilhari căile pline. 
Noi n'am vrea. să” avem cu dinșii 

” Îprice. : 
„Ci am trăi cu toată lumea bine, - 
“Şi ne temem să nu no sluţească 
Ă dr ucidă, laia tilhărească. 

„Rugăm dară pro. „Măria ma foarte 
Ga să ne dele pe drum Vreo pază. 

Ori oştent ce n'ati frică de moarte 
Sai halduci cu. groaznice obraze. 
Si dacă ar fi domnească îndurare, 
Două sute ar . ajunge, 1 ne. pare. 

a



Principulul nu păru streină 
Această. cerere țigănească, 

“Pentru aceasta din garda domnească 

Porunci călăreți să-l petreacă 

Căci — drept 3 vorbind — — era „de sfat O sută, pină. la Valea-Spacă, 

N 

  

„plină. . 

: ps BELDIMAN. 
  

 Jalnica nragoăie) - 

“Ce năcaz, ce Osîndire, vai mie! ce foc: amar, 

Ce trăznet și ce lovire, ce: otrăvitoriă pahar, 

“Cine ai socotit vr'o” dată, cine-aii putut pune, n gînd: 

„anca țării stricare. s'o..vază așa curind ?. - . a 

“In ce stare, amar mie! te cutremuri cînd priveşti, E 

“A lacrimilor năvală, chip nu este s'0 oprești ; 

„Toată ţara: în picioare, om peste om dă fugînd, 

-O suflare nu întimpini, şi să n'o priveşti plingînd. 

„Sate; oraşe, ținuturi, mai toate : “pustii. le . vezi Ia 

„-Şun norod! în îngrijire, atită în cit nu crezi...  î- 

“ Povăţuitor 'nu. crede, n'ascultă: mîngăitoriă, . i 

- Aleargă, neștiind unde, vor liman, cer agiutorii., 

"-Cine. să-l povăţuiască, căci dregători. n'aiă : rămas, - | 

„Cei mai indrăzneţi şi vrednici, din dregătorii s'aii -tras, 

„Văă, ponorituri, prăpăstii, "codri cei înfricoșaţi, i 

“Gem de duioasă oltare a "celor înspăimîntaţi. .. 

* Toţi aleargă, cer scăpare, în pustiuri năvălesc, 

"Căci viăţa, starea toată, în "primejdie-o privesc, 

“Minile. la ceriiă ridică,. înalță adînci: oftări, . 

- Pling cu tănguire' mare, privind. „jalnicele. stări, + 

Aice- am trebuință pe Iraclit!) să -aduc,. E 

“Starea” Moldovei: să plingă, saii se-puiii: să scrie e Jung; | 

Dar. încitu-i prin putinţă, mă voiii' nevoi şi . eii 

Osinda ţării a scrie, oră cîtu-mi va. fi de greii, 

“Un. norod asuprit foarte, dar falnic, pestinpărat, 

Îngîmfat c'avea o-dată stăpînire și 'mpărat, 

Mult falnic că în. Grekia era ocărmuitoriti 

Şi se ocrotia de sineși, legiuit. stăpînitoriii,-” 
„După “trecere. de vreme, de. ciţi-va âni, s'a. “turbat, 
„Rivna. între ci S'aprinde; de slavă: cu, totul bat; 

_. 2 . 
NS , : s 

1) De pe Cogălniceanu, Letopiseţe: !
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„Se rezvrătesc pe sub cumpăt, intrigarisesc cât pot, 

Vrind.să-aducă Turciei acel de istov potop. 

. Alcătuesc Eterie, vrind 's'aprinză a lor foc 

„Şi: otrava lor să verse: și "n .cel, mai. depărtat loc. - 

„» Scoposul“se isprăveşte; Grecii se ridică "toți 

Cu atita turbăciune, în cit a crede nu poţi; . 

Planuri fac, dai: hotărire, fără de veste-a lovi . 

. Parţile Turciei” toate, : de-odată a răzurăti;. A 

| Țarigradul în :surpare, cer mar. întîi a-l "vedea, --- 

Socotind că cele-l-alte, de la sineşi vor -cădea. - . 

„Pua soroc, hotărăsc -ziua,. între ei s'alcătuesc.. 

Şi o grabnică ispravă .cu toţii nădăjduesc. 

De-a lor planuri n'am. ştiinţă, nici pot a zice -ceva,:. 

a Dar lucrarea -nici: de frică nu poate plăcea. cuiva: E 

„.-  Proastă şi temei nici unul, mai la urmă să vedeţi,” 

„. Mişcările şi urmarea Grecilor, celor 'isteţi. -- ÎN 

Din nenorocirea noastră, hotăresc resboiii a da. 

Ş'o impărăţie veche de istov a.resturna, Li: 

Veche întru toate tare, averi mari şi ostaşi mulţi, 

Vrednică, intru. clipală, se restoarne. groaznică. munţi. | 

-Vrednici, că într'atitea rînduri războae aii +prinjinit, - 

La. oşti mari și regulate, ştiţi. cît sai împrotivits 

Din niște mini. ca: aceste, Elada să ia -voesc, ..." . 

„202...De turbăciunea, cea mare, nici 'cum-nu-s€. îndoesc. - 

-- Săracii, le pling de milă, 'daca inîna cea, de sus. -: 

1 

= 

„3-:Nu'va face vro minune.de cit se dă mai presus. 

“Pe principul Ipsilante, Arhistratigu îl numesc, . 

41 smulg diu “sînul -Rosiei şi cu. dinsul .se unesc. A 

- Se unesc că-l: ştiii că este cu stiință și isteţ, 

- Mina :dreaptă îl arată în cîtu-i de îndrăzneţ. ..,-. 

„î + Purcede cu rîvnă. mare de răsplătire aprins, .. 

„Și vine plin de. văpae, aicea, la. Prut întins... 

- 2 Gaătiră puterea, toată, cit se. cade şi. cît vrei, - 

„* Intru o așa lucrare, eta numai doi lachei, 

! “Căci puterea Eteriei, ce putea â se fâli; 

Prin locuri deosebite, lăsase a năvăl, 

Pe Domnul Mihail : Vodă, a țării -stăpinitoriii, - 

 Saui- silit îndat'a-l trage să le fie agiutoriă.._; 

„2“ Isprava întru aceasta, precum “văz, mai: zăbovit.. 

„Căci cu. mult mai inainte prin scrisori s'aii vorovit... 

E 

  

- a Ei Do E pa o. - p-
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9. CONACHI 
2 
  

Suflet, inimă, simţire!... 

Suflet, inimă, simţire .. 
Pină cînd tot chinuire?. 

“Pînă cînd cu-atita jele 
"S'amăriţi zilele mele? 
Ai prin jele, prin durere, 

„ Necazul la vr'o scădere? -. 
Ati prin plins şi tinguire, 
Se preface a lul fire?: 

"Si cînd viaţa se topeşte 
-“1n chinul ce o munceşte, 

Poate fi altă scăpare,. 
De cit numai la răbdare 2 

Omule, slabă fiinţă... . 

Omule, slabă ființă şi. la patimi cu plecare, . 

"— Ah! nu ne zice răbdare 
Că -ne-aprindem şi mal tare! 
Zici răbdare, iar răbdare. 
Dar nu ne 'ntrebi: avem stare? 

" Dumnezei ne-ai dat putere 
- Să răbdăm cîte-0 durere;. 

  

„ Dar cind zarea asfințeşete | 
"Din lumina ce-o hrăneşte, — 

- Dar cînd inima-l sfărimată 
De-a despărţirel sâgeată, — 
Ce mal trebuie răbdare 
Şi-aproape- de -îngropare? 

Ss 

, 

Unde ţi-i înţelepciunea, unde ţi-l mintea cea'mare? 
- De te 'nalţi şi sbori cu mintea ia tronul Dumnezeirei, 
De măsori pămînt şi cerlwrl şi pătrunzi tainele firei, | 
Nu te 'ngimfa, că eşti ţărna pe care o poartă vintul; 
Ci te plinge,.că în patimi. tu singur îţi sapi mormintul. : 
Pururea ţie stăpine, pururea duc şi te poartă: 
Ele sint în toată vremea a vieţel tale soartă. . 
Ce poate înţelepciunea ? ce poate şi biata minte, —— 
Cînd prăpăstil privesc ochil şi 'napol! şi înainte? 
Şi se 'ncape biruinţă sai răbdare; şi putere . - > 
Cind fragida inimioară se despică cu durere ?. 
Şi se 'ncape vro mărime, + înd fiinţa pătimeşte, 
Cind sufletul de necazuri ca de moarte se sdrobeşte ? 

-- Ah! Dumnezeule sfinte, pentru ce mi-a! dat; simţire ?. 
- Pentru ce. să simt durere pină și la despărţire? ! 

” - Slănieul 
| 1819, August 3. 

  

_ ” | - . . . Ă A Pi . 

Muritor, ce vii aicia viaţa să-ţi mat prelungeşti, . 
„Ia seama că 'n-toate celea periciunea, ta găseşti. 

+
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Munţi se pornesc, stinci. se sfarmă, isvoare şi curg şi seacă, 

Copactul creşte şi cade, părăele petre 'neacă, 

" Muşchiul, ce-i calci. cu piciorul, este farba din vechime, 

". Strălucitor: putregatul, ai fost copac cu mărime. ! 

Cărări vezi-pe petre roase? urme de om însemnează. 

Găseşti pămînt ars de focuri? la vatra ta cugetează, 

Lumea stă pe o schimbare:-toate trec şi mor şi per, 

Dar şi moaitea este viaţă pentru cel care o cer. : 

(Alcătuirt şi tălmăciri de C. Conachi, 1856). 

-? 

  

, 

ro. ȚICHINDEALY 
  

„Leul şi epurele 

Leul,. căutind oare-ce de prînz, a văzut un epure gras, 

într'o desime şi putea. lesne să-l prinză . și să-l înghiță, însă 

văzînd mai departe un cerb, îndată se slobozi după dinsul.. 

Atuncea epurele se deşteptă şi intinse fuga ; aşişderea şi cerbul ' 

scăpă. Atuncea leul s'a întors unde a fost lăsat epurele; dar 

răii” norocosul, că 'a aflat numai locul ;unde zăcuse. Atuncea 

leul, începînd a-și linge buzele, clătea cu capul, zicînd : iată 

mintea mea !. voind cerbul, perdui epurele. :. 2 

Invăţătură a 

Precuni cea trecută, aşa. şi această fabulă iarăşi împro- . 

tiva. lăcomiei cuvintează, “că alegătorul nu -e tot-deauna ghi- 

citor şi 'cine voeşte tot-deauna : mai mult” acela -perde şi „cît 

a- avut, că mai bun e:un epure în blid de cît doi pe cimp.. 

Ce e în mînă nu e minciună, .zic bătrinii. Sa 

"Cu dreptul, aceste reguli nu sunt pentru toţi nici pentru 

toată viemea, că carele se teme să. nu piarză de puţine. ori 
va dobîndi ceva ; audacem 'fortuna juvat; fiind-că celui slobod | 

şi norocul îl ajută, Aici. zic latinii: și carele se teme de vin-: 
turile cele mari să nu se ducă:pre mare şi cine se: teme de 

1) Froiofict și politice prin fabule învățături „morale întocmite de pa- 
rohul Becichereculul mic şi al şcoalelor preparande din Aradul vechii eatehet 

- D. Țichindeal, Bucureşti 1838. E ” |
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| brumă să nu cădească. vie.? Apoi ce” ar: fi: Nimica altă fără | 

numai lipsă și neajungere. Aa 
Aşa dară ce ne învaţă pe noi fabula aceasta? nimica 

peste măsură. “Prinză. epurele, apoi alerge. după cerb. 

Omul cel: înțelept nici e fricos, -nici e pesre, măsură sfo- 
- bod,: care 'e bucuros tot-deauna să dobindească şi -nici: odată 

“să nu piarză. Dar mare osebire este cu înţelepciune: sai “fără 

“de înţelepciune a perde ceva. Şi:ce fac alţi vredriici și cu- 

“minte pentru ca să nu: facem şi: noi? Insă de ni s'ar întimpla 

„ceva! şi improtivă, nimenea din cei ințelepți nu-și vor bate 

joc. de. noi, că purtarea de grijă ceâ mai. dinainte şi înţelep- 
ciunea lasă -să. le: îndrepteze -pe toate: şi. să le rîndutască ; Jar 

tu fă toate cele. ce se cuvin, apoi să. ai nădejde, 

. Sapele şi pila n 

„ Şarpele . a intrat noaptea. într'o faurie,. căutinidu- şi ceva 
de mîncare; Şi aflind 'o pilă, ai „început a 0. linge pînă Şi-a. 

cruntat. toată limba.: Apoi a gindit că..sîngele acela. e din 

pilă; na încetat! a: „linge. pila. pină şi-a ros toată limba. 

E SI „. roăţătură. e a 
î Dai 3 ; o a 

| „Aceasta se întimpl acelora. carii cu limba lor cea şer. 
-pească răi cuvintează și mușcă învățătura şi : luminarea _noro- 

- dului : :clevetind și batjocorind strică învăţătura. “Ticăloșii 

” aceia. carii! fac - “acelea nu şti că mai nainte .își vor: roade. 
- limbile lor cele înveninate' și cînd se vor preface oasele or - 
"în “praf învăţătura va înflori şi va cînta, cîntare: de biruință 
cîntînd,. glas' înălţind. şi grăind, căci ea de: la” Dumnezeii „are 
începerea sa şi cu dinsul. în „vecii. vecilor vieţuieşte,. 

Mojicia şi neştiinţa,, cea nebună pot. pînă. la o. vreme pe 
„scaune înalte să şază şi coroane de aur: pe cap să poarte și 
bunătatea să o calce; ma vremea, care :e la toate pilă, scau- 
nele lor şi cu dinsele. pe. €i împreună” în praf le va. preface 

şi întru. însăşi locurile * lor Ya ridica şi . întări învățături, înţe- 
lepciuni și fapte bune, Academit. Şi cetăţi: împărăteşti ; ş. căci 
limba celui. fără de minte. ce nu zice? | 

. : e N o. 
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i ELIADE RĂDULESCU - 

  

i „Din „pretaţa gramaticei ai 1827 E 

7 W 
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ora” aut. Asi - IS. cezatăi, BEAE CĂ. mor ae. “k, Suge ui 
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| ecoiconinu! “TOATA ASAEA CECIAEIȚIE Ain WE Adi AgE CA Ma 

Ade Ii CA ce Mal”  AMBSTZILEACEA, ap fă! ta. Simauieă. KA 

uri Ain ue ati AREA. Bop. ca alai AENEAEI, 7 dim ca. 

_crpinar” i! caad= ASSSc „atSat “uni. alma! Ei a$ aenzaaT ii 
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ui MS Kâ 
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ui cdjiaaz KATpE AeseSa”. Tatar ME, Asau CA CEASKA. 

ATĂTEA cacat!!! — Suna, ș causa; c "a aSc, ui akSata -ASai= 
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“aina o couievaTre ui ue AS dasSr couierzauiae au ASate, 

Ka c4 pill KATE uite AU ănApen'resi ESeuTSA, ui ASna 

“-u€ Bei AINUENE AKRSHOALIE .UE BA CA BiRA 0 COUiETATE; dckSATA 

răacSa'. ci uem' “cepioc” ainiipiT” mi dapa amarea crgiragi 
“uri amipzgi AS; xnnauz ta raacSa” cowierati EcTE PaacSA' 
"uopoASaSI, uri kz'ea noapra i matbzuouazz nepcor'a oniţi'i. 

7 

„i 12. ELIADE RĂDULESCU! 

: Michaida! 

». *  Cint-armele romîne şi Căpitanul mare” , au 
Ce impinseră păginii şi liberară Tara, aa 
Resbunâtoare spaimă lusiră peste Istru, 

„. Peste Carpaţi trezură de glorie încinse, 
- “Si toti Rominii ?ntr'una uniră subt un sceptru, 
„O aquilă, o lege, cum are ca să fie. . - 

__In van o crudă soarte f-alungă n6'mpăcată, 
„In van conspiră Iadul să-i ţie ?'n întunerec 
S'asupra lor trimite. fatala desbinare 

E Și uneltiri străine, g'imperecheri civile; . -... 
-„ Căci Domnul îl protege şi-l ţine peste secol 
„- Sita ales să-şi facă din el tărie mare. 

| O musă 'mbărbătată ! ce în Helicon mal nume :: | 
- 7 Ce soarele Dreptăţii te 'ncinde -şi te 'nspiră!  ! | 

„ » Mută să fie buza profană ce te'chiamă . . . 
„Să amăgească Omul şi Cerul. să insulte. 

„ Severă Zeitate, a crimelor pedeapsă, -. . 
“Ce vizitezi pâmîntul să desfaci pe oameni, 

: Să fulgeri tirania,.să reîntregi popoare! DI E 
- „Eroica ta liră, acordă cu Unirea, ': i | 

Fă să-i auz vibrarea a coardelor sonore . 
Intinse în- negru sînge tiranilor purpurii. 

„Tu dă semnalul, Musă, la prima mea cîntare: 
In sînul meu revarsă, mânia ceea sacră; .. 

: Aprinde a mele versuri cu flacăra-ti- divină.  . 
"Si voi aprinde inimi, voiă deştepta Rominul' 

_Să te aţinte ?n faţă, să te cunoască bine.;. 

Michait cel mare, Dorinul Rominilor si fală! - 
P'acela cint, -şajută să bucin alui fapte.. . --..: 

„Mult s'a luptat Eroul cu braţul şi cu mintea: i 
-- Multe nevoi învinse, varii nimici d'afară | 

1



Si ma) fatali din întru, şi soarta neimpăcată 
Pare-'că o abătuse din lupta prelungită;. . 
Parcă ş'aflase Omul s'o''nveţe să. respecte 
O nație celebră. Da a 
.Intreagă Rominia gemea de ani atiţia, 

* Subt jugul singeratic. Osmanului feroce. 1: 
Fatale şi rea coba 'ncepuse Demiluna 
A se "nălţa lucindă pe Dacia smerită. | 
Si glasul mueginiu, în zi şi ?n miezul nopții, 
Svola purtat de vinturi, ca harpa infernală -- 
De crivăţ şuerată, şi răsuna protetic. 
Infiorînd creştinul în empia chiemare 
A numelui sinistru, ţipind: alah! altă hu! | 
Campana solemnelă cu totul amuţise . - -. Da 

Pe ling” aceste hule, blasfeme inspirate ;. ” ! 
Şi ruga pietoasă, ascunsă, spăimintată, : 

.„- Abia cuteza mută pe Christ, să mai adoare. 

: * Pălită era Crucea şi razele et triste Ă 

--0a Domnul zili 'ntocmai cînd în uimirea, lumil 

A umbrelor Regină se pune înainte-l : E 

C'o faţă infernală ca să insufle spaima 

“La inime credule pămintului în doliti. 
Averea cumpătată şi însăşi neaverea, | 

_- Săteanului nemernic 'se spulbera din casă. 
Nici pasăre, nici vită,. nici fructul muncel sale, - 
Nici timp, nici loc, nici viaţa mavea în siguranţă; .. 
N'avea să-şi plece capul, cu ce să-şi ducă traiul: | 

i; Pugar, fără colibă, îşi blestema, fiinţa ; : 

Tar stabil, adăpostu-i chema crudul nesaţiti | 

| "Domn, 'sclav. elăcaş,.tot una: averi erai pericol 

-. Şi lipsa era foame, frig, tremur, agonie... o 

Copilul de la mumă, ca gnelul spre junghere” 

Se 'ngenuchia- ?naintea beţiilor de singe aia 

De ianiceri sălbatici şi crunţi în a lor pofte; 

Sai, încărcat de feare, cu sorusa *mpieună, 

Era minat să 'mparţă ultrapiul şi durerea 

- În locuri transdanubii, în domele ascunse, -: 

- Dorinţelor sfățate, orgielor pâgine... Ş 

  

  

313, ELIADE RĂDULESCU - 

Tandalida |) | | 

po Que cotoi şi râiţe sute PE 

- PN Val tăi miaii rămân că mute ! 

Lele musă cântăr6ţă, . Punciul chiar, Punciul ghiebos, 
Mult pestriță şi fișn6ţă, - i SŞarivari Pântecos, -.. a. 

RE 1) Cu onografia autorului.



_ Uită toba şi chinâdia 
Si cimpoiul şi tipsia, 

Gură cască te ascultă 
Şi învaţă carte multă; 

„_Qud esci şi bătută în “minte! 
- Şi colţaşe tare în dinte: 

: Procopsâlă o ai totă,. . 
Lumea ?n deget o faci râtă,. 

- Uite-mă, m8-făcuiu ghiem, 
"Si te ?nvoc, şi-mi “te chiem;, 
Guam să'ţi fac o poesie, 
Or să fie-or: să. nu fie. IE 
Quă să sbâre vorba 'n lume 

“Si Gal tâu şi Val meu nume 
- Versul meu pe românesce- 
Peptănă'l şi! dărăcesco,. * 
'Quă să fie că 'aquellea. 
Que mi "ți sventa că biciu pe! ea: 
Am'să'ţi cânt un cavaler 
Que.n nu s'a mai dat Sub cer. 

N, 

Vino mai “currend, O Musă!... 
- După. nas şi dupd buză: 

Şi cochetele-ti grimazuri .. 
“Pa cunosc qud” mi faci la nazuri. 
Vino 'deh, nu te mai face;. 
Codirea de loc nw'mi place... 
„Que! nu vrei?—Du te'la Dracul; 
“Ai cojoe?—Am. şi eu'acul. 
Uite colea secătură: : 
Şi pocită aventură. i 
Eu o iau cu binişorul ; Ii 
Ea par "qud 'şi d brinişorul 
La vrun Şoangher sau vrun Rus, 

"Aşiă ţine nasu "m sus! 
Lucru mare par'qud esci! 

Agia mi te fudulesci. 
- D'alde tine. noi Românii. 
Quâte, auâte am trecut, -. 
Că şi rim'a que-am facut, 

- Si:căciula la o parte. . 
“Ie: sciu cine esci, Leliţă! Na 
"Par qw'ai - î şi tu Domniţă 

RE Lai — 266, — 
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In Parnas esci “enatică; 
- Prin saloane o câlică; - , 

" Caracter official 
„Nici cât Archonta 'ziarul,. 
Vre un aer inartial - 
Nici ca neneă Vinărarul 
N'ai avut nici vei visă, 

„Nici vr'o dată vei pupă... - 

| RER MIL 

“Uite aud şi “fără, tine - 
'Torn la versuri. forte bine; : 
Si-cată să fie bune. 
Qugei mie-mi plac de minune... 
Eroul meu este mare) 
-Quât pereche niu- mai' are. 

_ M&re, numai descriindu-l 
Şi frumos încondeindu-l 

“Trec şi eu la nemurire: 
Fără multă ticluire ; Ia 
Quăci de muit - qiine nu scie? 
Qud şi chiar fărb tichie - E 
Quând te pui puri model mare 

"Si mil scoţi de luminare 
- Nu -e, nuii de mâna treia, 
Este glorie gaqueea ;. 
Şi dator sânt numai mie, i 

"Pai ă fi dator şi ţie. 
- Eu când dau d'un Tilipâr - 

E pe 'ndată la chimir, - 
Glorie de pe saltea; 

Cu ciubuk şi cu: cafea, |. - 
AB 'nebunescu “după tine; 

- Qud esci şi cum se! cuvine : 
" Yârd picu de osteneală . 

' Ai şi bani şi. procopsâlă. 
Eu cu tine mă nvoesc, - 

- Şi: daia mă pismuesc -. -. 
-Mai toţi marţialii mei - - 

"Que cu'toţi ca nisce lei : 
Cu sângele que au vărsat ! 
Şi Broştenii au luat...
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a aq. ELIADE RĂDULESCU..
. 

„2 Cântecul Ursului?) +! 

Yi. ni, .ni, şi na, na, na, "Ți-aă' tiântit; uleiul jos «| 

Puiu de.popă satară, Qus'ţi. bagi botu noroios! 

n: Ursule -nețesălat,. o 
Diuhal diuha-mti! 

. + Puiu de codru. "nverşunat, - - N e a a 

iba! diha-mâi!  - : i e 

| ie Mi a: Vino Ursule la joc 

Ra a 
Si pămentul 'batte *n 0 

„+ Vine ursul mormăind, e Și îni'țăjocă muschicesce,  - 

„„— Babele Sascund-bocind;.  .. - Ad piciorul căsăcesce sii 

„Qâiră n sa deşteptat 
J6că bine, mâl martine, 

i Sia ori Sa a RE - Săţi dau pâine cn măsline, 

p nă xornul şi rtsună. =. Savţi mai dau şi alt-queva : - -: 

:„... Potecaşii 5e adună 
Să fe pe sama ta, 7 

ie Diha! diha-măi! N 
e Diuhă ! dluha-mâi ! 

_ Puneţi bătăiaşi 1 onă, II II ea 

„„ Buneti batâlaă E go i Sa to văqu,. fecioru. de I6lle, 

Mâi aihanie, rea fâră, a „Fă o-tumbă d'ale grele, . . 

" Dracul te adduse îri ţerră o Să: ne arăţi VI un.marafet, 

--. Quă voinicii dau de tot „ Alivanta ! berechet! 

o Si-mită pun lanţul de bot. -: a Diuha! Diuha-mti! 

| „Ursâresa te aşteptă, -. AIE Pa pa . 

"Cu eiomagul te deşteptă -. :. _Nais te chirasaimos 

“i Diuha! diuha-mi ! m --"Pe delo. del bah. . : i 

ENI aa ”- Da: bulă flandăra : .- 

-.” Cotoii *ţi-au miorlăit. .-.. " Andoi ghenera) baros, .* IE 

Nevăstuicile ploscaşe .. ._ -- - Dabulă bacşişul : 

Veninâse şi zăcaşe: -.. - Qud vin hoţii de păgubaşi. Ă 

p
p
:
 

a 

Ă . 

- 7 

N 
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2 "Poile şi cărbunâle i): ate 

" Lângo lemnărie unde. sta grămadă... 

„ Una peste -alta rău. amestecate -. 

Surcele şi. așchii a securei pradă, 

Țăndări şi găteje, doge răsturnate, - 

  

i -* 5 Cu onografia autorului. ..
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“Multe ciopliture, 
*Şi sfărimăture 

D'oși que fel de lemne, mobile stricate, 
Un groscior cărbune 'quât nuca de mare, 
Dar viu arslend bine cădă d'întâmplare 
Din hirbul cu spusa sau chiar din lulea | 

„Unui săten quare se ducea a casă Si 

Sau să 'şi facă focul, să 'şi cate de masă, 
Sau quine mai scie ce trebă avea. 
_Aqui: pre apprope, dupe: drum nevoi 

" “Era nisce foi 
-. Al quăror. 'stăpîn 

Eră un jupân 
Meşter spoitor,: ie 

Quare spre repaos capu'şi resemasse - 
- Chiar pe lemnărie și somnul furasse. 

-« — Que s6rtă: te aşteptă, sermane cărbune | 
«Curend te vei stinge, și negru tăciune 
«În dece minute bun n'a să mai fii 
«De quât pe perete să scrie cu tine : 

„«Şi să mînjerescă quare cum îi ine, 
«Să facă 'la posne dracii de copii ; | 

_«Dar que mai renume quând m'ai -ascultă! 
“<Eu să sufiuw'n tine şi. tu "n lemnărie . 
«Să te opresci ţintă şi să 'ncepi a dă 
- «Cole un. foc. țepăn ! — : Que mai bărbăţie | 
„«Que nume /ţi ai face chiar în historie!, 

| «Gazettele tote tare-ar bucinnă 12 
Foile că Naiba. ast fel îi vorbiă, : 
Și bietul cărbune, que nu se gindiă,! 
-Licuria acuma mereu. de trufie - 

Şi: de bucurie. 
N'appucă să „dică fatalul său da 
Şi! "ncepi “să sată subt iutea sulflare, E 

Que 'în suerare ” - 
Drept între surcelle Aacără' mână. 
S apprinser 'aquestea, ș'apoi lemnăria 

„Lud focu întregă, vilvârea se' 'ncinge,, 
In.aer se'nalță, volvâră! se 'ntinde 

| Satul e'u. pericol şi' megieşia 
„n -T6tă să deștăptă o 
Sârta 'ntregă, a Troiei în spaimă aşteptă.
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Hei| acum vei: ice 
Quă-al nostru cărbune a cătat să fa 

„ Forte mulţumit? — 
„ Stracul Pirlice! RI 

Plesnit în scînteie laquea grozăvie BI 
De tot. împărțit, . 

Quine '] mai' cunâsce în focul quel: mare 
Quare şi mai tare -! . 

Îl făct cenuşe în vre-o 'nghesuire? 

Peri fără nume, .fărd pomenire... 
Şi foile iară coprinse» -de focu 

„Lăssate în locu - - d 

“D'al lor jupân meșter :quare spăimântat -- 

A fost şi tulit'o: din somn deşteptat, 

Arseră şi elle * - 
Cu jemne şi cu pelle, 

Devenind cenuşe fărb de suflare. — 

EFattă-vd exemplu şi dați ascultare. - 

Voi quari suffiaţi certele civili 

Foi să nu mai fiți. — 

Şi voi june inimi, organe âucili | 

Quare drept cărbune “la suflări serviţi. 

După sceleraţi . 
* Nu vE mai luaţi. 

  

"16. ASACHI 

  

io “La moldoveni 

“Za restatornicirea domniorii pămbiteni D 

Pa (a822) | 

Vers înaltă “de bucurie se ressune îimpregiură, 

Astâgi gemetulii Moldovei în armonii se prefage,. 

„ Astâdi soarta îmblândită ni ureasâ cu ogurii 

Şi din clime. seninoasse se întoarnâ linâ page, 

3» De pe ediţia de poezil a luY Asachi de la 1863. Cu ortografia autorului, :



o... ui . . , : Pt 

Se întoarnă sânte. drituri ce's odoară: unui neam. 

Spre a: cârora domnire de multi rugi noi înălțamă. 

aaa 

O puternică fortună 'pe Moldov' a fostii. împinsă . 

Se pluteascâ. pe o.mare. de pericoli pressurată 

__Şi poporul” fâră cârmă, "de mii tungte atinsii,. 

Aştepta -a sa 'sfârmare si. peire. 'nfricoșată. Ra 

„ Obossite elemente mugii și-sun” adi mai încet, 

„Ventul stă, “salină marea, de. „port ni-am apropiet.. | 
7 

Ni 's'aratâ. la vedere. unii frumostă liman, vecină; 

" Favorabilii zefirii suflă şi lugesc senine stele ; 

"Insă cursul cela este de mii stânge încâ plini 

" Şi tresvie gere dreaptă cu' "'ndoite opintele, ... 

„Că o luntre strunginată ge a. scâpat din Ogeanii 

| -Deacâ uitâ! privegherea va „peri, chear, în limană, -- 

Pe Moldova când ferige era "n * pace şi "n vesboiii | 

Schiţi, Panoni, Sarimaţi ş "Asian! a putut nigi cum se sfarme, 

: Prin a ei. 'virtute,gustă nemurire între. noi: - 

„Inţeleptul Alexandru, Stefan fulgerii întru. arme! . 

„Dar pe a timpurilor aripi fericiri şi mâriri fugi, 

Fă Moldovo neînvinșă puind patimele. ! n giugi. 
pr. , ES 

“Patrioţi! veniţi. cu , toţii lângă. T'ronut “Gel dorită 

„Se "ncheiem spre-a lui târie “grurâmânturile “sfinte! 

Dup'unii cursii de:aniro sutâ dioa_geea a “venită 

Intru care fiul Patrier fi-va Domnii ş'alii ei părinte. 
„“Patriea maicâ'n a ei floare a fost noă agiutoriii, 

- Ferisiţi de fii când astâgi v vor fi ci cunoscâtori; 

“Auritele palaturi; naiţă turnură câtră. horă, . i 
Ş'a. 'strâbunilor. mârire din surpâri vor's€. râssarâ, 

" Necurmat va sâ râverse. avuțiilor-esvorii : 
-. Inflorire, ferigire “și repaos preste ţeară, 

" Când ni-a fi temei şi cârmâ sub un Domni bun inţeleptăi: : 
> Legea, “Patria, Unirea. Şi un cugetii: chiariă şi: drept.
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oi cai 17. ASACHI - Ş 

ÎN et . Mazepa. legat pe'cal 1). -._ 

Axomnâniat de spere-re sui de xosoteze  Gatiiors mtoape 

“a mosdrnapizop ESprei pacrezăuSaSi . RIS CS penezit. ES iSnaa 

Snei „CByeni “înapinate ;. mi -îndozdit de zopitspize. tpSnSusă. ue - 

nspta. Sea axeprud În:. azea ca uSmai ”esmuii -xemepte ui 

- pepinâsce de zorspize- imuonopate dep5 dpsm drps5 nonrusipe 

Spmită -usmal înctintSasST. ape îl m'5n5 cupe viapa. namtepii cane. 

Sncopl ayisnrind „e 0 eszme'cta,; act$nea Sperize, nekeza -... 

za ESm ap di. kem'enA, ayiSTops mi sa sm ap i. amtentenp 

pe Su prensne, anoi neaszina aata de st yemeteze. nNenopo-" - 

sitsasi Mazena, pasa curpiet de exe ce penezea eap Ia $srr; 

cnSma ca ce amectera K$ esdopize uere. peul a nenopoitSasi. - 

mii RS'epnyeze “e pospa din paneze” caze.. În mezS -SuopS ace- 

“ penSa ez. peperat;- smnrsnd “wvaspea de'a 10p sprete ceda: 

-- tine, aSnii în mal 'msate psndspi ayisnrsnd epas - aupoane „cr 

-_simţirile  leşenatului. Mazepa, „care 
7 II A . RI fa. . o . - a Di 

-a mai vedea a sa înfricoşată -poziţie luminată de răza cea lin- 

„putut şi Mazepa. ar fi g 

-mene: eSpepinne a 15i Mazena rape Î1$ “pueas. a dopi mia 

“ amteita 'moaptea; d5n'5.0 bsrs de o Zi “wi 0 noante “RaaSI 

:_ ayiSnee 12 0 Mape. mA$pe $nze 'Sn n05 EpikOI CE IGpea- ED 

i Ba RSpma. ustimipi-e. -O dpoae. de. aSrrl adsămeRsnă - npada 

vea îndoivs de oms ui de a$ te 1Sace a Spmopi Ne FBI 

anSue. npada deasa a0p . ANpInCb bspie. ns “ce actsmpopa aa 

„ pedepea Snei diape. etpine..ue Ji CE: Wepea romuses din 0m$ 

ui de ra1$,. adett de bopma vențasp$1SI, de * Eape i IS 

crzpierni ce dedr9% îndoprur IA 055. - : A 

: Noi pericol,-dar odată liman dă scăpare ai înfaţoşat-un rii 

aa 4 - AA . . e a a = 

în care calul. se arunca” în not. Apele cele. răci. scăldind mă: 

dulările schingiuite a lui “Mazepa erai să-l şi ihece dacă dibă-. 

cia- cea firească a cursierului nu. lar, fi scos repede: pe ripa - 

opusă. Agiungind la uscat, calul aii scuturat de pe trupul săi -.. 

apa ce în şiroae de pe else strecura şi pri 

“ nu'.se trezi de cit. spre - 

: Păscind oare ce iarba. cea „minoasă, . de care de ar fi -- gedă: a lunei 'ce străbățea, dintre norii “posomoriţi.: -. 

ustat, calul: necheza' şi. căuta în giur 

N 

  

% De pe ediţie «Nuvele istorice» “1867. Cu. alfabetul din acel timp. 

- , , 

n' asta deşteptâ. Na



ca cum ar f voit să. aleajză direcţia ce avea. “să: ice în.a lui 
călătorie şi: ca cum călătoriul, ce o stahie l-ar mîna, începu 
din noii a fugi neavind înaintea sa de cît un - şes întins, săl- 

batic, nelocuit. : 

Di . 

18. ASACHI : e 

o Mizganii 
a Quena [e 

i Xopsa . 

“(Muzica Gin Trovatore) - Mi 

Bezi rsm nasaste exsnteioace crede 
“Was aSuit noautea npecte trpie 
„Inset cansne mil- Macepeze . 
Pscsn'a dziaek ds apmonie | 

: Tsgois (băuin lăeş) E - 

Ja aSKps! 

a Xo opSI (bttina cu ciotane) e - 

Dr, asi, Gate WepSa nzn'ri Ra ii Gate | 
Tesnd «Mnueni S$n aSkpS nS'a azca mr pate! : 

„Bani, Gani ce adsur atSnue: mi 6Srate... 
„NSi asca m'zi pate! Se 

“Tsqhois 

Ten i naad în Gate, 
De box zrspa ce axeve; 
Pap o Gzi npe ernta, eye * 
Ha niranSasi dpentate, 

  

"1 “Figaniy, idilă cu cântece de G. Asachi reprezenta în în 24 Ianuarie 1856 
pe teatrul naţional Iași, Cu: ortogrefia textului,



meprrs.. arpuSuroi.> Sa 

. si op 

„Dai, asi, “Gate. depsa sri Caz jI, 6 ate ÎL , 

| o Nsa Inca MTĂ. dpate i 

- a Tshois îi . ” N : 

Os până: Gen! id: KB. peră bi. Gsar “memepi,: eaKb '0, 

nzpeke de 'rpatii, napke-e 'aSkpate.: aa ctpsr,. - qpSmoace.. dap 

„ptp'o "pepe Ii "ernztoace, 'ESsm “ce. aie, giap- Fa nentps o 

vetate ve. ape cr; anepe cinisre:1Sa - snde ce. rep tspna MaCD mii 

 Ropsi isuey 

“Aepi “rsrsenir, moi Tsijois, e ciniuea a. maica « Ea aie 

„aveză snde, er „Mars $n. „Roriep de IBSulOĂ. Da 
S 

“
i
 Pi 

i [i 23 Doi 
pa ; 

“Ropaisder 

răadeni! | 

a: = Tsibois Sa ă 

-- Xe-pa es a tonisie! Ta i aa esm'ună cap: „ 

su i aa „Apaean - 

„pe 1 na comp, anoi neomintit. ni ză ema ză. sec. 

Ia 3 Msi „Toi Se ! -. 
În: 7, 

- Gint'i Ba emana, MD. 0 a1t5 Wapinb; denapte ak0210 snde. sm: 

Gaz an! tot ansz Ra Ia XAVAXbE; „6oepii mi SKoanere,” ce -pn- 

“ mexeye auii ue. a$ Gani mi! "dziR” ET D'aS 'esustate, “AST ue ce. 

E mă azi: ac “mii. mepue' areinSurol, p6s cr dit tpi. . 

Azesă: mii raa6iui, Rape GoepSa. noctps as asat acup toamnr. aa 

Tazană mentps pusti ve as BEnOst, A a 

“Mape minsne! oape: ve za cz pan 6oepsI us atrua 

2 Iar Tacit! i Sasa. caras; azitsa ssaeiye; er urii, auil Fra) 

*AntopR - aEaCT, casa de. nime minsni. sna mai roronat de 

Ert. ata. Aa DI: a
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“Ropuisdei 

Amoi dintpe -al. nompi,.ae:re minSni: nimine ns e as 

> B5zSt ES ORI? OD 
a 

Si a TSboiS 

| ÎN “Nsmai. Goepii RS Gani ui uiranii $5p%, not. Sm6za ana 

“de denapte nentps EP -Bedzi 60epSI ape” nsmai raa6eni, eap 

-. miransa ape” ne Gofepsi Mer RS TaNGiNil 

> - 

  

19. ANDREIU MUREȘIANU + 
„5 

  

Glasul unui romin - 

. La: ceriă, părinte bune, de caut cu umilire, | 

„In darn îmi este ruga, deșert al meii suspin! . 

_ Un-vierme.de se mişcă, tu ştii de a lui .clătire; 

: Dar luptele ce cearcă: un neam, de unde vin? .. 

Se poate că străbunii s'ai mormîntat în crime; 

Dar” răul. străvechimei doar' nu-l cerți pîn' .Ja noil. 

-Căci alt-fel era bine. ca fiii de sclăvime E 

Să vie orbi pe lume, născuţi pentru nevoi !- 

Tu zici, că. erți păcatul, nu cauţi l-a lui măsură, 

Nu treci la fiii din tată, de n'a fost vinovat: ei 

Şi iată! că- pedeapsa 'cu ?ntreaga ei tortură 

S'a strămutat prin veacuri la fiii ce-ai urmat: 
> 

Ati doară laşi ursitei să poarte cîrma ?n lume, -_ 

pa "Atunci. din legea firei s'a şters. cerescul nume 

:- De drept şi de. dreptate; atunci viaţa-i somn! ---. 

“4 E Ă . „ RR o
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Atunci întreb 'ursita * cu ce drept ne apasă? | 

Ajungă-i prigonirea ce: veacuri ne-aii cercat; 

De șapte veacuri soarta nimic nu va să lase, . 

- De/şapte veacuri noapte-i şi ceaţă ne 'ncetat. . - 

Eşiti voi, umbre moarte, eroii gintei mele!. - - 

„.. Şi daţi dovezi la -lume, ce-atit. va înegrit; 

Strigaţi în gura mare. că voi de-atitea rele, . 

„Ce: cearcă strănepoţii, nu v'aţi vinovăţit! 

„Să spuie Retezatul, acel azil de pace, 

D'a fost Rominul trîndâv în timpuri de, nevoi? .. 

De n'a păzit credința, de ma vrut toate-a face, 

Să scape numai țara din curse de răsboiii | 

7 

La undele de sînge, ce-a curs în Cimpul Pinii, 

__ Vărsat prin iatagane şi paloș de Osman: . - 

"A n'aă avut în parte amestec 'și. Rominii? 

A mai învins: Corvinul p'acel cumplit dușman? 

Ah! căci nu-mi pot răspunde străvechile morminte! 

Spunind, ce ţin în sînu-şi : Romin, aii gen străin? 

Atunci s'ar. frînge cearta, ce .curge-acuin, fierbinte, | 

-- “Sar şterge-atunci ca ciața și vechiul meă suspin. : - 

De tace omenimea, glas va da 'stînca 'n munte, 

Şi apele un vuet-prin ton. nepomenit. . .- 

"Nu mai e timp s'apule un gen” ce-a. mers în frunte, 

-- La toată năvălirea ce țara-a copleșit. . . 

_Nu.mai e timp s'apuie un gen faimos în lume, - 

Nutrit prin o minune, din zei provenitor, 

A căruia mărire, virtute şi renume 

Pusese sub picioare p'ai, lumei domnitori. . 

- Nu mai e timp s'apue o_viţă “strălucită, 

„Ce-a dat în zeci de, secoli din sînul săi eroi! 

De-a şi supus-o' soarta a fi nefericită : 

_. Răsareă însă 'steaua şi scapă din nevoi! 
x



E verde itică. i bradul ş şi umed i după 6 fre; îi a 
2 Dar'' razele. căldurei. aii. nu:l vor.şti: usca, 7: 
"E nor încă: pe. ceruri ;: 'dar'. norul e Sibpire | 

î. Şt -un, vînt de. primă. vară ai nu-l. va. „depărta? 

  

a La ceriii, “părinte. sfinte, căzind cu i uimiilirei a | 
"= O-ginte „părăsită, .tu'm'o. vei lepăda! ...- 

„= e Eşti. drept: şi erţi păcatul, văzînd o pocăite! -. 
„SE. bun; şi i Gia -este milă de tot ce-i mîna. tal 

      

iz 28. C; ARISTIA a. 

“Traducere din Omer. DI Ra 

A Minia fată. mi, -zee, a “ui Pilid Achil,. 
„se 3, Minia mult fatală, ce 'mpovărâ. p'Achei “ 
mp Cu mil-de mil de chinuri, şi. suflete viteze E 

D'eroi în fad mulţime. de timpurii trimise, . 
In pradă Jăsînd morţii la cîini şi la. vulturi; 

“* Woinţa a" lui Joe aşa.s'a. implinit Das | 
-.- Atunci cînd el: prin- sfădă prea răi se despărțiră.. 

„- Atrid de bărbaţi . riga şi Achil: înzeitul. 
" Din zei pe -dinşii care în vrajbă i-a băgat? 
„Latonei. zeci fiul. şi al lui Joe: el --. 
„S'a miniat pe 'riga și răscolit-a, boală 
„Prea, rea între. oştire : "se prăpădiă norodul. 
Că. pal lui „Preot, Chrisis, 4 Atrid a. neciristit. 
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„Pasul de arme. al vezelui Ioan. 

“ „ Ceaa. din LA Hugo) 

"Hai ia treabă; _ i în “Pre -a mea. lege! , 
Şi degrabă . .- a „Sa alege .-.. 

sx -mă înşeale calul mei! a „Ce: pot face. eii- cînd vrei 

 



  

De!'sileşte, . . i Să E S'avem armă - 

„Te grăbeşte, î. .Ca.să doarmă? 

 Agerul mei armăsar-. : - - „Trebui so. . scoatem din 4 toc, 

Sur ca bruma; Ei „ Cea-cetate! - 

_ Cat acuma.. . -î.. “Ce-așa late 

„De-ţi arată al tăi dar... Porţile: şi le-a deschis, 

| Toţi să şadă ii „Gu'mari case -.. 

_ Ca să vadă... De Turnuri groase: 

Lupta regelui loan, -.: ŞI frumoăse, 'e “Paris, -» 

, , N . _ _ . i . IN ÎN Ii . 2 7 | p 

Ce străbate  _-.. o „Catedrală - 

Pin' în spate,.. „m: Colosală, , 

„Cua sa lance: pre duşman. n Notre-Dame cit aş dori: 

“Dica are :: - Da i Subt a tale. a 

“ Calamate. ÎI : Mindre sale, „ 

„Un călugăr armă sa, ,  . | „Oasele a-mi odhni.' : 

Dacă-o fată, e Ce mai cete; -- 

Nu-înceată .! .. i "- Juni şi fete 

zi şi „noapte-a se  "nchina o „Impedebiie se văd! . 

Oare; vine, .. E Ce strigare | 

Se cuvine,  . : ” * Sgomot mare | 

Noi ce sîntem de. nalt loc, i Oameni mulți. pe « case - sad i 

Sa a lată urlă - 

pe Intr'o surlă, 

' Un ţăran chiar. ca un. bo. etc, 
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Uriasul 

(Traducere din Victor Hugo) * 

Ostași! Eu priimi. viaţa în Galia mănoasă * 
. Colo unde odată ai met moși locuia; 
EI numai sînt: acuma | Ci numai a lor oase 

- Şi naltele miorminte se văd încă în ea, 
- Colo. eii raza zilei văzui întiia dată. 
Abia născut fusesem cînd tata m'a luat 

„In braţele-i vînoase—și-n Marea înghiețată 
„.. “ M'a dus de m'a scăldat. “ 

„Căci tatul meii pe- atunce era voinic şi tare; 
„_Slăbi! însă acuma de cînd a : mbătrânit, [ 

Și desrădăcinează cu greutate” mare 
Stejarul ca să-l facă toiag,de sprijinit! 
„Eu. astăză îi ţin -locul!. Eii port armele sale, -, 
Baltagul lui cel strașnic şi. arcul ostăşesc, 
E! care stînd pe nmiunte, picioarele pe vale 

_Imi pun, de m "odihnesc. e, 

Cind etam copilandru, mergeam des la primblare, 
„Prin Alpi negurâtici drumul îmi deschideam, 

“ Capul mei ca un munte prin nori făcea cărare, 
.. Suflam, şi 'n atmosferă fulgerile stingeam. 

Atunci îmi plăcea foarte să merg la” Vinătoare, 
_ Ursu "n -braţele mele înădușit muria ; 

:. Să prind din fugă cerbii, ciute şi căprioare, 
Era plăcerea mea. 

“Apor cînd venia seara mergeam la: scăldatoare, 
In valurile line a mărei mă băgam; a 
Călare pe balene; cu-a mele. lungă, picioare 
Spumoasele ei unde pin' în fund turburam. 
Dar azi aceste jocuri nu îmi mai sînt iubite; 
Acum mi-e drag resboiul, foc, sînge și omor, . 
Ostaşi vitezi și “taberi, ucideri, morți cumplite, 

„ Chinul celor ce mor. A



  

* 

Privesc cum între . dinşii se taie, se înjung; 

Atunce dacă-mi pare că are drept o” parte, 

Alerg spre ajutoruii, şi, cum la-ei ajung, 

Precum secerătorul în spicele-aurite i 
| 

Ca trăsnetul de iute în dușmani năpustesc ;, 

A lor scuturi şi arme, a lor zale-oţelite | 

- Cu pumnul le turtesc. 

Cind văă că 'ncepe lupta, eii staii şi de departe: 

Gol umblu totdeauna, pentru c'a mea virtute. 

Ride de ostașii. voştri cu fer înveșmintaţi; 
... * 

Port numai -două suliți din doi fraseni făcute, . 

Şi ast coif ce-l trag lesne opt tauri înjugaţi.. 

Nu-mi poate opri Calea tărie saii cetate; . - | 

Tati turnurile 'n. brațe, şi "n şanţuri. le dobor, .*: 

Şi ast-fel —.cu ruine după ce's astupate — 

5 Întru. foarte uşor. e 

Dar timpul fuge, 'sboară, se trece-a mea juniet 

Cum pe stejari usucă. criveţii viforoşi ; o | 

S'apropie sfirşitul, și moartea a să vie | 

Ca să mă ducă-acolo unde-s ai mei strămoşi | 

“Atunce voi c'onoare trupu-mi în groapă puneţi, 

Şi de-a: ntreba, drumeţul pe călăuzul săi 

Ce 'munte €e acela ? Gîndind. la mine, spuneţi: . - 

Că e mormîntul mei! aia 

. 

o 
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Istoria unei plăcinte - 

Ei (Epistolă) tă 

Iţi aduci aminte de' copilăria noastră — care
 s'a dus câ 

să nu se mai întoarcă! — ce plăcută impresie ne făcea strl- 

garea : coooovrigi ! gogoşeeeele ! Cum, alergam toți, copii Şi 

bătrîni, şi cei: mai mari şi cel mai mici; cu ce nerăbdare aş-
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- teptam să. şi. pue plăcintărul jos- tablauar din. dap şi cit de. iute 
LO deşertam | : 

„Astăzi plăcintele. aă “perdut valoarea! lor şi “piăcintaru 
. poesia lui; ! civilisaţia l-a omorit. Toţi La părăsit şi ” surisul. 
_se vede pe buzele 'lui numai cînd e înconjurat de băeţi şi de 
„copii, ! singurii “ce i-ai mai 'rămas credincioși.: Aceştia une-oră 
"îi mai deșeartă tablaua, iar, cele mai adese. se întoarce seara. 
acasă cu dinsa plină. Atâta. numai că marfa lui e marfă, ce 

nu aduce pagubă; ce nu se vinde, -se “mănîncă, . - 
- La"1821, după 'spargerea „Eteriştilor, Paşa. dir: Iaşi vă. 

zînd că nu poate scoate pe. aniceri din. țară, ceru ajutor: Î. 
„se trimeseră. deci spre : acest sfirşit cîte-va mii de“ Tulimeani 

(miliţie). In. toate zilele. :urmaii -colizii. între. ei, Și ele se sfir- 
şiaii tot-d'a-una prin: moartea a ciți-va. -.. i 

Intr'una din zile—era. iarmaroc. pe şesul Frimoaser —un 
. plăcintar. s'a dus.cu-o pohace s'o vinză; un Tuliman.0 tir- 
'guia,' cînd un Ianicer vine -și vrea s'o ia. “Tulimanul însă nu: 

- o. da. Iataganele ies din teacă. Tulimeni și .Ianiceri. se ames- 
tecă la 'sfada. plăcintei, | şi comedia se: mîntue : cu ' uciderea -a: 
vr'o trei zeci de inși din ambele . părți; iar plăcinta, trista ca-. 
usă a, acestei dispute, ş şi autorul ci, ai rămas turtiţi şi hăeuiţi . 

„într'o. baltă de singe. . -... 
- În vremea, Domnilor: Fanarioţi plăcritele ș şi gugoaşele eraă _! 

- mult mai căutate. Un Domn. grec—a cărui nume ingrata is- 
" torie a uitat'a ni-l păstra — era unsmare mincăi de plăcinte. 

; Caimac, gogoașe,, alivenci, iaurt,. seralii, „baclavale, plăcinte, 
-. învîrtite şi c.-l., se îngropaii în - 'stomahul lui ca întrun abis. 

fără fund. In toată dimineaţa — pînă a nu face: divan — trata 
„cu. boerii. săi despre felul plăcintelor ce. trebuia, să. aibă la 
masă. > 

| Un 'curtezan -— unde - nu-și Vie ei coada i — care. umbla . 
de mult să se facă -vornic, “nu ştia: ce "mijloc să - mai întrebu- - 
ințeze, şi şedea. trist odată. cu soția sa la masă. Ihnelele şi 
cataifurile trecâaii. pe: dinaintea lui fără măcar să le. atingă, 

"cînd iacă se înfăţişează 'o plăcintă - pintecoasă cu o ghirlandă. 
de: gugoșele, împărăteasa plăcintelor, cap d'operă î în as 

„tronomie. - : 
„- .— Nevastă! strigă boierul meii, sărind. de la masă, m'am - 

făcut: Vornic. . „-.. Ei a 
Cm o A 

» Acum. — Vezi plăcinta asta? Din; „pintecele « ei a să 
ieasă Vornicia | mea, e + 

a. _ Pa E a 
a . Ma . Pe .



| terpaşa, S'auzia între - 'norodul grămădit la, „poârtă, cîntind: 

r
e
 

pr
 

N 

“Îndată plăcinta. s'a trimis: la cuite. a 

Inălţimea sa se pusese. la masă, dar fața-i era posomorită. - 

_Edicliii şi: Iciolanii stati înmărmuriți dinaintea lui cu minile la . . 

pept... Curtea: toată tremura; căci nu era vorbă de - -nimic alta 

decât de'a trimite la Ocnă pe şcase boeri, a pune la falangă 

pe stolnicii curţii,” şi-a bate cu urechea. în stilp pe credince- SI 

rul, cel mare. Pentru ce. astă urgie? -— Pentru că ticăloşii aii 

uitat să facă plăcinte “la masă Mariei Sale. Uitare vinovată ș şi . 

neertabilă ! 

Cind acum. era să se” “pue în lucrare. înalta hotărire, iacă 

norocita plăcintă, de care am vorbit, intră adusă pe .o tipsie : 

„de argint. -De-aş. fi fost. faţă, aş. putea: să-ţi, descriii. incintarea . 

ce a cășunat sosirea -astei ancore. mîntuitoare, dar eii încă nu. 

„eram pe lume ; pe “cît însă am. auzit din bătrîni, . bucuria a : 

- fost mare, și credincerul, „stolnicii şi boerii 'aii- "scăpat de pe. 

deapsa meritată. 

Trimisul. sa întors bogat păsplătit; “aducind şi pentru - 

curtizanul' nostru, următorul! bilet,. din. „partea . marelui, Pos- . 

elnic : 

«Athon. ....- Sai ri i 

„ Xaziţimea "Sa mi-a potuncit să- A. fac cunoscut, că “mine 

«dimineaţă să te înfățiseză - la curte în Spătărie,,, spre a îm- 

"- «brăca- cafran de: Vornic mare.» . -- : 

ep. S. Nu uita să trimiți mine. pentru masa  Măriel Sale : . 

<0. „plăcintă ca cea de astăzi.» - 

A doua zi mehterhaneaoa juca în ograda boerului cu 

'plăcinta;: care şezînd: în balcon. Își: netezia barba cu mulţămire; . 

iar cînd înceta. cite "puţin scârțiitorul ţipet, al 'surlet: lui meh- 

-/ 

, Cu iaurt,” -cu gogoşele, E 

„Te făcuşi: Vornic; mişele!. 
i 
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- - Cum: am. a imvăţat romineşie.. 

| Me and 'sitacem$ + KE. “enntems “Pomrani: wi Ra. 

: anemă ui nsi o. AimBb,. ne sond ne aincia i EpUĂ. wi 

4
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tinorpaziie; ne e knd t6tn asmea se apsnnase în dasii uri 
nepisnomeni sa Baneae în rmuei ui mstani, Khui 4a 
srOAa - nSBairh se îngmua n$mai I'peueute; - nd i 
sipipuuit, aitepatspa, Pommnm epa aa dapea oSipaetsasi, 

Kbujiga ueiepi, pSuiniui în pemmnism, nenstmndsse dez 
npinde xs : l;psmoseae. ziuepi: napiropisesk, katadinsesk, 
ul. Mă. t6te în esk rpeate de dieuii istiepiei, nentp$ 
km at$nui întpe ei se nacdia yeniSa, medes tpicti, wi 
Îa€$ nepdepea  aimaii Sitmndsse ks dop. snpe hsda 

" sas Bpamoe, de Snde ae nenias ne tot ansa kanendape 
KS. nocesti aa să;mpunit, wi din rmnd în «mnd rkmte o! 
Bpoui$ph îngmumt6pe memteuiSrsasi de a ipaue zațap 
din uiomami de. RSKSpSzI, „sas nmne ui Kpoxmaa'a de 
saptoz;e. ii 

Tot însm mai prim'bsese o s6Am, npexape auesti : 
BSni cmtpini o npincs a sinr$p asiaSa -npironitei qimei, 

- skGAm  Snde se îngua "Nk pommwneuute, „anpne de 
Iawi, în monastipea: Sokoaa. | 

Tatba me$ epa SnSa din "Pomrnii aueuitia. Ns 
emia niyi $Sn kasendap - ape. sm nS“A aim. ea manti, 

niui o kapte Bisepiutsrm kape. sh n'o k&mnepe, nisi o 
“tpadSruie. kape st ns, nse sm'i o npesnpie: E 

“ Întp'o zi aiind de aa sk6am A'am rmsit K$ o mape 
“sapte indosio dinainte. Vetewtimi, îmi zise, o nicu 
d'a sdiinuiaop. din kaptea auâsta. .. . - 

— Iaptrnm'w, nmpinte, . es: ns not veti, pomaneute 

— Bsm! anci dap ue îngeui t$? . 
„—Eaineute,: am: pesn$ns nSnindsmm. De spei | 

sm'uj uetesr t6tn tpayedia En$aei $nde e .$n d;pSmos 
Xop a -Tpoieneaop nperape în mti$ ne din= adbapr. 

— Il6te sm ie: 4;pSmese aueae ue 8 snsi, zise. 
tatma.: mes, dap e pswine sm n$ wtii 'aimea ta! m'mne. 

„Bei Beni KS mine aa Soxoaa Snde este eksamen. Eois 
" gopai „nentps$ tine RS dasuaasa, - -kape e Sn. om nperîn 
emuat;. mi n$ mw îndoesk um t$ te Bei siai a înabua



„ „de Rpedm. - 
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derpatm, nentpS: Kh tii: «m asta îmi daue mSauemipe.: 

„ — 0 nerpemit! am pesn$ns - KS aSKSpie. N 

Ne întmpziesems .a doazi, “riul ind am ajSns$, 

am$ rmsit$ esamensas ne. a sdiîpwit. Se uepuetase” 

Istopia, Meorpadjia m. ua. Sana epa' nainmk. . ASditopiSa 

se aa't$ia mai. a4es din dame emtpine-mSme a Bhez 

" ui4op ape asrSatas  întp'o peaiyi6sm - tmuepe. | 

Ilpod;esopSa pomwn asea Sn nas 8 totSA anti= 

-- pommn, khui Aas Km epa rpozat de mape, dap anoi 

"epa. impaăirat, înkmt semna mai msSat. a 'nponosuidh 

dexmt a nas.- „Ilpeegreninoiui40p goiepi .uli KSoane, 

ziuea ea, am asst uinste a îndbuoma de6stpe nNpoxo2= 

pisipiae. Sueniuisop mei în istopie, uetipe, s«piepe, apit= 

metikm. SÎiSm BOIS anea vinste a apmta ih 4imBa n6stp'h 

_“mpe: sape toni sokotS Kh “o tis, dap nime ns o wtie 

“sm se. rade, n$ este: 4jhph rpamatikm, dp'b sintaz 

“sis, mi dyipm optorpadiie; qi mai. aqes în auest nont 

aa optorpadiei înrpeue. ne msate aateae.. Don niade“ 

gois apmta.€ 
e 

. Sdmpmind, îi nsse 'oxiaapii, tinse tagaa nerph, 

“wi xiemmnnd SN gmiet ka de noS% ani, îi dete xondeisa. 

_ BrietSa skpise: | 

Dati Sapp5! 

ES mam zis aseapb; 

- Sr gezi oSa RSM se.sap5-' Mi 

„ „llpe enrenikoui40p, Spm' npodsesops4, „nedeui . 

um tote aste dpasis se să;mpieskS” gs sap, dap nipez 

uSm ani. Bmz$t, a$ 'deosegipe în skpis., dAsemene Beui 

gidea wi n$ a doa napadirmm.“ —rbiatSa mai skpise: 

“Maiesta de i Bye Ne 

Bine ap di sp sue. uz. 

Tim aa no mape. 

DashaaSa tinse Bpausa snpe 'uSginteae skpise RS



Dap 

$n.west maestos, Jlestsa âvesta 4;$ ra isaSiinipea. Snei 
"mine. Bpeaui, dsemei, onii, toui. swpipmh -uli  s'anpo= 
niepm de -tacam stpirmnd npano de pessna sana. MS: 
meAe Simite sssnina$ sa noneteae înyoptotate; danpimi - 
„de BSkspie isropas din.:oxii s0p odatm d;pSmowmi -nâte, 
dap aksm stînwi_ wi îmnpeuiSpaui de Sn uep nSpnspis;. 
aste aakpimi stperSpmndss€ „NE! 4harK SBhpuitSpiae naz.. 
SSAsi ka ne nimte Sasue dipeuti, ajsnyeas s$e nsza de- 
dessat' $nde papua înt6psm în nm$Snatp$ ae onpia ra o 
stai. Bsnese amtpîne ns se .nstes dsmepi sm de. . 
smnt.atmt- de înemuaui dparsuii aop,. mi 'kamtind din. 
an, npigia$ ne dasiaa ka ne o tpiinum sSnpanatSpaam. - 
Ewpeauii în depiuitas, îi mSawemias, îi-stpiras adepim . *: 

- de se srsdsias. nmpeuii; wi: Btpînsa Soroaens donopit 
„s$& rpindina aasdeaop mia adepiminop, “se. aasase ne 

- $n. ska$n, Sndeta îmnpeyiSpasepra 'oniii, ameuit, pmnit, 
KSnpins ka auea îmnmpat Poman: ue 'stpira aa mâptea 
sa: Je. sens que je deviens dieu! -. --.  : 

| “e dyiucm e$ în apemea aucsta? Es pemnsesem 
. înkpemenit H$ oitii Xoacaui, «5 rspa sasrati, rul n: 

- Înmeney€m nimik, es ape - mm 'winem : K'p . mti$ -uena!. 
Daskansa auesta  4$m în oxii mei Sn „RIN Mmpeu, ana - 

- demik, nipamidaa, ne înweaes rawi. sinonimiae sane; wi 
se mmpea rm amd $n Ilaatoa, Sa slpistotea... mt mm- 
Smiaise de tape! sm, îmi tmzsse tpSaia! Kmi mm sim-. 

N 

Sapm -mi Bi€ în. tpei' osenite deaspi! 

„uiam de mik în aşemmnape .nS-.BmietSa auea ue spiea' :. 

„ Ne=am întops$ aasm: Tatma meS emzînd$mm mn: ..- "ditop, mm întpenm -ye am. a a 
a — Lîndesk sa ădinea. epSdiuie a auestsi daskaa: “„—— Adernpat,-e Sn -om. nain de wtiinue, -uui mam. - MOditit sm gie_ ka 'sm-“uă "dea ' aenuii de tpei :opi ne-: sentemrnnm. De mmne Ba iniene.. De 
„„ O snt am pnmas de pekSnosKmt6p BSnSasi nm" pinte nentps austm “ dopitm -geste! Îndatm am rmtit 

N



— 285 - = 

aiete, sondele” Rose: nerp&arn snm, nimi n'am: sitat; 

întormai ka. BpaBsa 'soadat kape “îultă - nepie: Sni opma, 

pet GSmaii, KSpruie apmeae în ajSnSa. Bratbalei. slueste - 

-npermtipi : m'â$ -ouSnat: nhnm sepa,. kmnd” m'am Sarat 

randind aa- nosa dasnaa; iap niste «n6nte am pisat KT 

agem $n- nas. Wnt a ASi- de mape: It 

= : Adoazzi npoă; sesopSa “geni, ii - ds. auea' de da: 

"topie: BSnm diminâun, -sn6se din sin o. Bpoiusp% kapz. 

» tonath: &S Xbptie nestpirws, zinrandsmi K'Sn zimeet nain 

de înupedepe în sine: ndejdses ir ne: pom Înmeaee 

amandoi. fluestm diiaad 0$. smnt -A4a, îndoiaae, Kb În 

„suine Zige .0' Bei -ÎNE'BUA. 

îm Of am. randit, duesta e: perpeuit i ep “sn exstpant 

| esniufos a. sistemSaSi . seş 'de înghii htSprh. Am : aSato . 

- RS. tOtb on6pea Snenita. onepii Snsi aitepat, ui deski= . 

 znd$o, am “Bmzst wm epa $n „Anenedap KS saore d'sn 

- naamak, de mapi! 
| 

îm -phmas, -mst. de. ouepipe wi de psuine. Ye 

| tatjosspra! “sm mw se: ne mine, sape ns: mai epam . 

* Sn- nonia; aB6mM tpeisnpezeue ani, Sm Îngmu, a" W! npe 

mine, tape. înueaeyem :npe. Epodians - “din -sr6pum în . 

? SHOP ! Epa. $n înd;psnt sape "iSaipea - mea “de sine: 

nSa' nStea mistsi. Xornpis, sm:mi „pestsn,. wi ideea asta 

Ei mr mai, qiniuti. Ea - 

dt nedant . irnopant ui înrrarmdpat; stpirais, fpei. 

Es ingmu BSkiie taqe! Si mm neuinstesr!” 4! rinezsac, 

“wape ai.0 sstm“: de aitepe; mai msSate  dermt opi. - 

aimam ! d! tS ai saoge anidii igii- niui: raasniue, niui ne 

“vaasniue! : Al. -tS SOROUĂ- KT “aimea.. meâ denpins RS 

E Omep, se ga;.nstea. sSui ka Sh zii dipt, tă;epdS, 

PAaTOA ua, nSmipi seagatiue K$ - rape ts ai nopexait | 

"pieteae aitepe!. A! ts- apei sm:mmw neuinstesk, Sm ÎNBhU, 

__ aSriae tade! Dap.s%. peni . makap nS ae BOIS înemua! 

„has trb. te-0is jSra es! N'am tpensinu, de. tine ka 

"Simi. înetu aimga mea! 
- 

7
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dm aneprat aa gigaiotera tatmasi mes kape. epa 
întp'o aadm mape nspspe deskism.. 

- Asmnd Istopia Pomnniaop de Ietps Alaop, ajs. 
tat de aneuedapsSa Spyisit, în nSuine ues&pi am îne'buat: 

„a ueti. Sepa am. uetit 'tatmasi mes tot. K'BntSa anti 
„din m6ptea asi sIcea, sinrspa sapte kape anea nstepea 

a'a adopmi. kSnSa : nmpinte se cSrspw, wi .atpinSind 
- untiinua mea . Aa. epedniuia îngbutopSasi, nop$nui Sm. 
ksmnepe uinui koui - nostan -Bimini$ de: n Beniuu, npe 

-kape îA tpimise dasiaaSasi. aa 
“ES însm n$ :nStem Sita. înd;pSntSa | ue'mi - aprurisse, 

Punnd- sn konrpes 'de Braieui —konskoaapi ai mei de 
aa panuez wi I'pe, — dsam: mai msate oninii, sape 

„de ape . mai stpasarante, o idee satanit'b Beni Snsia 
“în minte, - e | 

.— Dpauiaop,. „zise ea, 'sorotinua mea este sm. 
înxin$im$ niuite intpeckpi atit de rpeae, înk'ht sn: n3 

ae n6tn tmambui, Ka swii donedim$: sm e nSmai Sn ro= 
roman nedant... 

Intpenmpiae sas “a arrătsit, s'as- anponat de tâtra 
ad$napea,- wi mi s*a$ înkpedinuat. - | 

„AI, tpeia zi dasnaa$a eeni,- ui “întpenmhclSpra de 
wuti$ aSiiae ne dinaapn, snpe pesn$ns am desiis + ap» 
tea Asi Iletps Alaiop, ui “iam uetit Sn întper. uanitoa. 
Ilpod;esopsa pmase insemnit.... dm Î Best aueste uinyi 

„întpen'npi,: nperape drta zei. ainezoi 'a. mi ae tammnui 
Asta pa di sinrspa mea aenuie-. Ile tâtm zioa. îmi pei 

- desaera' rmte uinui de” aste nedsmepipi. Snsnemi dap: 
| „19.llentps ue Sneopi napa naom kS npâuite, îap 
„NS. ns: «pistei pinui - npersm odini6pm- aa jSdani?*. 

| 20 De Snde as asat Adam ii Ega ax ui aum de . 
„_a$. KSsStS djpSnzeae.. de smokin, în epeme “e ne atSnsi 
„NS epa mnkh -niui o anpiea 

„30.hsm 2* : 
— ra! mn csprra dasraisa astsnrendsuui $pe= 

4
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„KiAe; wi smpind "de he. ska$n ra $n om ye kaath Ne 

$n mepne; XSam rpozaem ii:nnrbpith ! Eara 4;pomo= 

-seae isnpmei a înemu/btSpii manistaniaop! o 

- „Zixmnd aueste, îmi ASK uaikSa ui o îmnSnse de 

"pSrm ne Sme.. 
De 'atsnue ns'a am mai azst. 

DRE - Astagea IletpS Alaiop_m'a înemuat pommneiute. 

  

N 

“25. AL. DONICI 

ia “Momiţa şi două miţe 

In a momiţelor ţară, 
Ce ma! nu are hotară, 

Odată judecătoare | 
“Era o momiţă, care .. - 

Chibzuia cu scumpâtâte 

“ Gumpâna cea de dreptate, . 

Şitată că la momiţă 
Se arată două miţe, 

„- Sgiriete, încruntate, 

In prigonire de moarte,” 

Părăsind a lor locaş .. 

-- Pentru un bulgăre de caş. - 

Una strigă: „Socoteşte, 

"„Caşul ei lam fost ochit“, - 

Alta ţipă: „Hotărâsce, 

_:„Caşul ei lam dobindit“. 

— „Stai“, le zise lor. momița, -. 

“ „În cumpâna de dreptate 

e 

„Se va lăniuri fiinţa 
„_. "Pricinit de caş urmate“. - 

" Apol caşul drept în două 

Rupindu'l ea, prea frumos 

“A pus întru amindouă 

Cumypene cite un boţ; 

=. Dar cînd cumpâna ridică, -. 

- Yede c'o parte-l mal mică; - 

Muşcă; cearcă, chibzueşte 

- Şi bine .nu nimareşte. 

Acum partea cea muşcată 

Nu trăgea, cit cealaltă; 

_Muşcînd jar din acea grea, 

"Tocmai arept nu. nimerea. 

„Si aşa pînă ?n sfirşit -» 

“Pot în.cumpene a tras. - -. 

Tar miţele s'au trezit, . 

- Că din caş n'a nai rămas. 

  

Ea 26, N. BĂLCESCU | 

  

„ Starea socială a muncitorilor plugari - 

.  Încheere. 

Noi ne-am socoti fericiţi dacă acest articol, cu toată 

- imperfecţia lui, dacă actele ce reproducem doveditoare. de o
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” prigonire  înverşunată- de mai multe: veacuri a: claselor de jos 
„de către clasele de sus, ar, deştepta în inima . acestora :senti- 
__mente de- omenie şi' de dreptate; dacă ele s'ar. pătrunde de 

“ trebuința d'a înfrăți. deosebitele; clase 'ale societăţii, d'a 'le in. - 
" teresa' pe toate:de. o potrivă la apărarea. și - fericirea patriei 
“comune, și aceasta: luminînd 'şi ridicînd: poziţia: socială a cla- 

"; selor de jos, dîndu-le. drepturi de o potrivă și“ îmbunătățind 
mult starea lor materială. ' Căci vai de acele naţii, unde un 

" mic.număr de cetățeni își înfemeiază puterea, şi fericirea. lor 
pe robia! gloatelor! Ele” pier. Ast-fel noi văzurăm în zilele 
“noastre o nație “puternică -şi' vitează, cu care odinioară: ne lup- 

“tam împreună pe cimpul slavei pentru libertate şi. creştină-. 
“tate, o văzurăm. căzînd cu' sgomot, sdrobită în.'bucăţi; o vă- 
“zurăm chiar în anul acestă frămintindu:se în mormîntul, săă '- 
"fără a se mai putea. ridica, 'nu din:nevoia: puternicilor vrăj- 
maâși, dar. din” pricină 'că și acolo. o “aristocrație egoistă . căl- 

„. case-în- picioare drepturile omenirii |... i. i, 

nai, BĂLCESCU 

 Îstoria  Rominilor. sub Mihaiu. Viteazul SI 
. 

Inceputul i 

„Deschid sinta : carte unde se află înscrisă gloria: 'Romi- 
„niei, ca să pun ' dinaintea ochilor fiilor. ei. cîte-va pagine din 

„Viaţa eroică a părinţilor . lor. Voii arătă. acele lupte uriaşe 
„pentru libertatea și unitatea naţională, cu „care Rominii, sub - 

"povaţa .celui mai vestit şi: mai mare din voevozii lor, înche- 
iară .veacul al XVI-lea... a 

” Povestirea meâva coprinde numai. opt ani, 1593—1601, . 
dară anii din. istoria, Rominilor. cei mai 'avuţi în fapte vite- 
jeşti, în exemple minunate de jertfire către “patrie. Timpuri | 
de aducere aminte. glorioasă | timpuri de credinţă şi de jert-. 
fire ! cînd "părinţii noştri, credincioşi sublimi, ingenunchiaii 

____pe cîmpul bătăliilor, 'cerînd de la Dumnezeul armatelor lau- 
” „rii biruinţei sati cununa. martirilor, şi :ast-fel îmbărbătăţi, ei 

-năvăliai unul împrotiva- a. zece în mijlocul vrăjmaşilor şi Dum- 

i 
No
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_nezeii le “da biruinţa, căci :el a lăsat libertatea pentru popoare . 

şi cei. ce. se luptă pentru libertate se luptă pentru. Dumnezeii! 

Moştenitori ai. drepturilor pentru păstrarea. cărora pă- | 

- rinţit noştrii s'aii luptat atita în veacurile trecute, fie ca adu-:. 

cerea aminte a acelor timpuri eroice să” deştepte în nof. sim- 

-.._* ţimîntul datorinţei ce-avem .d'a. mări. pentrii viitorime această 

"”- prețioasă moștenire | ia Ea a ! | i, _- 

o 

e o Călugăreniă 

„34.“ Drumul care merge de: la: Giurgiu spre Bucureşti trece 

„printre cîmpie "şeasă şi deschisă, 'afară numai. dintr'un „loc, : 

_ . două poștiă departe. de această. capitâlă, unde. el se află strins' 

„> şi închis. între nişte dealuri “păduroase,. Intre. aceste dealuri 

:- este o'vale; largă numai de :un. păt-at. de: milă, acoperită de 

-*crîng, pe. care girla Neajlovului o îneacă sipîraele' ce se scurg  . 

-- din dealuri o prefac într'o. baltă plină de nomol. şi mocirlă. 

Drumul acolo trece în-lungul acelei “văi, parte pe: o şosea de - 

"“ pămint,. parte pe un “pod: de lemn, 'care. amindouă siut aşa 

“de strimte în cit: d'abia poate 'coprinde un car lărgimea lor... 

au? Această. strîmtoare, 'pe care locuitorii. o numesc Vadul" .. 

" “Călugărenilor,: tu. aleasă de Mihaii Vodă spre a sluji de Ter- 

..„mopile Romînilor. Astăzi această vale: se află întocmai- după | 

“cum neo. descriii analiştii acelor timpuri. Nici un monument. 

- “mu! ne arată că acolo fu lupta. cea crincenă -pentru libertate !: 

».“Atit sîntem de nesimţitori la gloria 'naţională! Rominul trece 

 -- acum. eu -nepăsare printr'aceste. locuri sfinte, fără ca nimic să-i. 

" - aducă aminte că pămintul' ce calcă-e' frămîntat cu sîngele pă- 

-. “rinţilor săi şi acoperă . oasele .vitejilor! : DRE 

"us Vail, scriam aceste rinduri în anul -1846. Cine mi-ar fi: 

zis atunci.că abia un an va trece, şi inima -îini: va fi şi mai 

“ crud de durere ispitită. Era îi vremea. unei frumoase deştep- 

tări naţionale, atunci cînd un popor. întreg jurase că va muri 

"pentru Patrie. şi- Libertate: Turcul, -vecinicul, d'işman, se. or- , 

„nise tot de la Giurgiu spre a nerăpi aceste bunuri scumpe. : 

"+ Mă-aflam într'o adunare . populară, cînd, sosi vestea. că păgi- 

“nul a 'tăbarit 'la , Călugăreni "călcind, cu "picior de batjocură 

'-. € “sfinta, țărină a: părinților. noştri, glorioşi. martiri ai libertăţii * 

|... naţionale. O amar mare! atita fu uitaţă 'religia :suvenirilor,. . 

| atâta fu încrederea tuturor în vorbele necredincioşilor. saii atîta 

"fu mişelia lor în cit această veste-i :lăsă reci şi în .nepăsare.. .- 

"In zadar “glasu-mi,. unit cu al unui: mic număr, strigă crăs- 

2
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boii şi răsbunare ! „Nici un echo puternic+nu-i răspunse în 
mulţime. Imi ascunseiii atunci. ochii cu mîinile mele ca să nu 

„mal văz această umilitoare privelişte și din inima-mi sdrobită 
"„scăpară aceste cuvinte: «Zeul părinţilor noștri ne-a părăsit! 
-. «părinţii noştrii ne-aii blestemat!» a 

Sa Ma A | Ardealul 

„- „Pe culmea cea mii 'naltă a munţilor Carpaţi se întinde 
o'țară mindră și bine cuvintată. între toate țările: semănate 
de “Domnul. pre pămint. a, 
„n  Ea'seamănă a fi un măreț şi întins palat, cap. d'operă 
de architectură,: unde sînt adunate și așezate cu mîndrie. toate 
frumuseţile naturale ce împodobesc toate. celelalte. ținuturi 

'ale Europei, pe: care ea cu plăcere le aduce aminte. ă 
„Un briă de munţi ocolește, precum zidul o'cetate, toată 

această ţară, şi dintr'însul,. ici colea, se desfac; întinzindu-se : 
până în centrul ei ca niște valuri proptitoare, mai multe şi 

' ruri de dealuri 'nalte şi frumoase, măreţe- pedestaluri înver- 
zite, care varsă urnele lor. de zăpadă peste văi şi peste lunci. 
Mai pre sus de acel .briii muntos se înalță două piramide mari - 
„de munţi, cu 'creştetele încununate de o vecinică diademă de 

. ninsoare. care ca 'doi uriaşi stati la ambele capete! ale ţării. 
cătind. unul în faţa altuia. Păduri stufoase, în cari. ursul se 
preumblă în voe ca un domn stăpinitor, umbresc culmea a- 

„celor munţi, Şi nu “departe de aceste” locuri, cari îți aduc 
aminte natura țărilor de miază-noapte,. dai, ca la: porţile Ro- 

mei, peste, cîmpii arse și văruite, unde .bivolul dormitează 
alene, e aa 

Ast-fel- miază-noapte şi miază zi: trăesc_intr'acest ținut 
alături una de alta şi armonizind împreună. Aci stejarii, bra- 
zii şi fagii trufași înalță capul lor spre: cer, alături te afunzi 
într'o mare de gri. şi porumb, din care nu se mat vede ca- -lul şi călăreţul.. Oră în' cotro tei uita, vezi:coloră felurite ca' un întins curcubeii şi tabloul cel mat incîntător farmecă ve- 

„derea; ;stîncă „Prăpăşitoare, - munți uriaşi,: ale căror virfuri mingie nuorii, păduri întunecoase, lunci: înverzite, livezi mi- rositoare, văi răcoroase,. girle a- căror limpede apă curge prin- tre cîmpiile înflorite, părae. repezi, care mugind groaznic 'se 

piatră: ce plac vederii şi o “spăimîntă” tot-d'o-dată. -: 

prăvălesc în cataracte printre acele „amenințătoare 'stinci de
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" Apoi în tot “locul :dai“de? rîuri mari cu “nume! armo- 

-„mioase ale căror unde poartă aurul: In pîntecele acestor munți 

zac comorile minerale cele .mâi: bogate şi mai" felurite: din Eu- 

ropa: sarea, 'ferul, argintul, aramă, plumbul, mercuriul, zincul . - 

antimoniul, * arsenicul, .cobaltul, tuteaua, teluriul și în stirşit - . 

metalul 'cel mai îmbelșugat! de cit toate, aurul, pe care îl vezi. - 

“strălucind pină şi prin noroiul drumuărilor., ii 

„> “Astfel este țara, Ardealului.” - e 

| Dar nu numai artistul şi naturalistul, ci încă strategicul, 

„politicul şi - archeologicul: aii -de' multe a se: minuna, într'acest 

împodobit ținut. Cel dintii :va privi şi“ va cerceta cu mirare 

această puternică şi întinsă cetate “naturală, :scăparea neamu: . 

„rilor în epocele grele“ ale: istorici lumii. De oră. unde ve! veni, 

ai să urci mult spre'a ajunge! la dînsa! și nu poţi pătrunde 

“în 'ea fără:de a fi 'străbătut, cel puţin una din acele şeapte . 

„porţi întărite de natură, lesne, de” apărat, foarte: anevoie de 

„ copriris. ? Politicul. vâ: admira  felurimea naţiilor și a religiilor 

“adunate din toate colţurile. lumii pe acest pămînt, unde Dum- - 

nezeii însuşi pare ale fi chemat,. întinzirid dinaintea.lor o masă 

aşa de îmbelşugată, cum şi: minunatele “instituţii democratice. 

ce ai. ocrotit acești “munţi: pe cînd despotismul le mătura din”. 

toată Europa. În sfirșit istoricul archeolog -va „cerceta cu in: 

teres . suvenirile și rămășiţile Dacilor, ale. acelui, viteaz și ne- 

norocit' popor, cea din urmă 'odraslă- din acel: neam minunat . - 

al' Pelasgilor, care se arătă la leagănul. civilisaţiei tutulor po- 

poarelor şi formă vîrsta eroică a onienirii,. El va întilni încă. 

la tot pasul urmele : de. uriaş ' ale poporului - roman, domnii 

Inmii, căci Ardealul. e cea; măi. frumoasă parte a Daciei fericite -. 

(Dacia felix) draga țară a: Cesarilor:: n aa 

„.. Aci eraă- Apulum, „Salinae, Napoca; Patavium, Praeto- 

pia Augusta, frumoase şi. însemnate . colonii: romane din 

"care patru cu drept italic,. şi: cea mai” vestită de, cit “toate . 

| Sarmisegetusa Regia, capitala luţ Decebal, numită? apoi: Ul-. 

pia! Traiană, de ale: cărei "ruine plină e. şi astăzi valea Ha- ! 

jeg 
e Ea 

II i  Mirăslăit n 

“Astfel. fu bătălia: de la Mirăslăă, această întiie. nenoro- . 

rocire, începătură şi pricinăla titulor celor-l'alte. Ast-fel ne-. 

_statornicul noroc în cîte-va:. ceasuri: ne- răpi aceea ce ne de-. 
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„dese . într'atiţia ani” şi după atitea “mari strădanii. Vai! cite 
1 .-sperări” frumoase. înşelă “el. cîte proiecte mari: nimicnici | e 
o. Mirislăul .Mirislăul, blestem . asupra ta, loc de peire, loc 

»:. > afurisit ce de'sinige - eroic: sorbiși tu. în - această zi, pustie! 
i Amar nouăl Acest sînge îl vom isbindi curînd. Biruinţele stră- 
"31. lucite de la. Guruslăii- (3” Aigust 1601),"de la. Braşov (17 Iu. 

„ilie 1603), de la: Petrisdert (12 -Iulie- i611), ne: vor răsbuna 
7. +.cu prisos” asupra „viclenilor. Unguri”; ele. însă nu ne vor putea 

“ întoarce mărimea 'perdută în această zi; şi: nenorocitele noas- 
tre stişieră cu: Ungurii, de atunci pînă. acum, nu -vor folosi de 

„1 cît: despoticelor împărăţii, :duşmanele noastre 'comune, .  -.. 
pi ii Ni se cadea: vărsa lacrimi “amare -asupra - acestei mari 
"2 „.nennrociră de la Mirăslăă; dar! să, nu: învinovăţim de loc pro- 
„:..„ vedinţa, "Noi, cari. robiserăm pe: frații noș'rii,. țăranii din ţara 

„„Rominească, -şi, păstrasem în robia Ungurilor pe "cei.din :Ar- 

   

   

         

    

„deal; may: meritam-.nor oare.-atunci mărimea, şi fericirea?.., 
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„Minutele în care :scriii: sunt pline:de amar. şi. întistare. : : 
„Pe. cind- Europa întreagă se;pregătia. a. saluta: triumful -liber- 
_“tăţii; eroica Franţă de la care ca tot-d'a-uha se aştepta sem: - 
 „nalui, Franţa, -prin. fatalitate! şi 'prin neunirea fiilor 'săr, cade 

gemind în neputinţă 'sub un. despotism umilitor. Fiit fără de 
| legii triumfează în; toate: părţile şi întemeiază” spurcata. lor ti- 

3. + „ranie. "Sufletele - generoase ,sdrobite și rănite de moarte, văd 
„ apuind din vederea lor :ziua mintuirii. Insumi- e, cu“o inimă 

„> Sfişiată de durere, mă “lupt cu o boală, crudă şi neimblinzită, -. 
„caut a ciștipa timp asuprăă şi a o 'îâtrece; în iuțeală ca să 
„pot “lăsa fraţilor „mei aceste pagine din. viaţa” părinţilor: noştri 
„şi. cad sleit de: putere, mistuit prin silințele ce fac. .-. 

n Cu toate. aceste temeiuri. de descuragiare, sufletu-mi te " Slăveşte “încă, jnzezză hidertate ;--şi. deşi oamenii sîngiurilor „a învălit cu maramă neagră”. dulce „faţa..ta; crede, că. va „Veni ziua fericită, ziua 'isbiîndirii,, cînd omenirea . întreagă “se” "va scula spre a stișia, acest” văi şi duşmanii tăi se vor împe-: 
 



  

tri ai vederea “soarelui. i de lumină; atunci. nu: "mai. va E să 

nici un rob,.nici nație: roabă, nici om: stăpin” pe “altul, nică 

popor stăpîn pe altul, ci. domnireă: " Dreptăţil şi- Frăției. 

Aceste cuvinte, ce'odătă am. dat de deviză..naţiei ele, 

„vor domni lumea; atunci aşteptarea, visarea.. vieţi. mele . se . Ei 

va împlini; âtunici . toţi: - Rominii vor: fi una, liberf şi: fraţii: ai 

Vail-nu voii avea noroc-a “vedea: această- zi, de și eu aseme- : 

nea am-muncit.şi am; “pătimit pentru. dreptate ș și cel din urmă 

al meii „cuvint, Va: fi „Încă : uni imn. je para: mea. ml dragă po 

   
N o casă răi i mobilată ale căreia Teresa dati peste “ră. “pe! o: masă crt. risipite 

- şi O hircă de mort. E noapte: 0 candelă: luminează” cînd și rind), 

-. . . y pr, 

    ?. / a RE „ BEBICAI, singar. 

a 
: î. : pa i 

Eu Nini, nimic... Auminia mi se “ascaridii mie: 

> "O studii fără” roadă 'ce: m'ai. înveninat, - pată Di 3 

„Tu 'mi-al: răpit piăcere , şi: „aţă şi: “funie; o 

„Şi nu mi-ai. dat: nimica în loc ce: mi-at luati -- 

A trebuit -a trece 'cincizeci de - “ani de: trudă, 

- Plecat. pe cărţi, “să: aflu, că nu pot şti nimic. îi E ici 

„7 Căci, Belzebut. din: Tarta” să. mi fie; rudă, : Ei 

„De ştii. mai mult ca prostul: ce n'a-: mSăţat nică pier 

Am căutat misterul în lumi necunoscute : ai 

"- Pe oameni,: pe. natură, -pe toți am întrebat; 

M'am coborit în lumea iiormintelor . tăcute, . 

“Şi p e ţărîna „lumii. adinc am! meditat;- Pa a 

o Sei despicat. țărîna. piecum. şi cugetarea; : pe 

a - Şi nu. ştii 'cugetarea e. 'care-ar, fi urmaț; Daia 

Materiei,. sati lutul a urmărit sufiarea:” . 

Sai alt- fel „ngetarea [6 fii, mâl acurat p- a 
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“Max bine jucam ursul la: porţile străine! . 
"Căci -cel puţin 'ursarul tot -crede, în ceva; . :: 
Dar 'eii nu cred nimica: și.:nu ştii. de fac bine 

Să nu cred; nu ştiii jar. 'de.fac eă'răi cumva... 
Dar am aflat că :nu “e 'mai“ mare bogăţie. . 

„De cit credinţa noastră, șătunci. am pismuit 
:. Pe prostul care crede şi trece . 'n. bucurie! 
„O 'văaţă n care nu. ştim la ce am mai venit... 
» Ciudată; Doamne, « este, fiinţa omieneașcă!... . 

Du ai o auză, Into birea de “mort, “a raînă). “p p 

“Ani iată ce: rămîne în. “ume. după noi! 
* Ce-at fost. în. astă viaţă,” țărînă pământească? - 
"Tu poate-at fost ca .mine, împinsă. de nevoi? 
"Ori poate:o frumuseșă: La căreia picidare. - 
Ca pulbere-aurită junimea a: “călcat? - 
Ai fost .ferice, poate ? şi mîndră, rizătoare, * 

„Ca visul tinereţei: din lume. af. sburat? 
"Dar unde. e mîndreţea: și dalba ta. junie? . 
Voi, care aţi: fost iubit-o, "vedeţi. ce'aţi iubit? 
Vedeţi tot-de-odată. a voastră. nebunie, 
_Vis dulce. ce- se stinge: îndată „Ce-aţi :gîndit!... 
Dar ce.zic?.... el fu -poate, vr'un domn. aici în lume: 

- Această. hîrcă poate ce 'vîntu-a. trențurat | 
- Nu s'a plecat în.vlaţă; şi. „poate al ei nume | 

_ Mai. multe 'milioane de sclavi ai tremurat? * 
"Dar”unde-ţi este. tronul, coroană. şi mărire? 
_Ahl unde-ţi-e măndria, „poporul credineos? 
Un cap de sclav. “alături: -nu -este: osebire.. 
Din tine și dintr'însul ; — aveţi: acelaş ' os. 
Copiii . răi se joacă . cu mina-ţi ce odată 

„ pănă un sceptru jalnic popoare: cărmuia.; 
Jar hirca-ţi! ce. fusese: odată 'coronată . 
E: adăpost de șoareci care . adorm: în seal... 

Do o: luni teze), 

“Dar Tată. noaptea trece. -bălata dimineaţă 
- Trimite înainte-i. un “dulce, foc :ceresc - 

Să stingă lampa. d'aur.. ce ardea încă. - n. ceaţă, 
„Noroasă coam''a. nopei. ce visele“ împletesc...



995 —. 

„__ Colo din frunză sună ai noştri călători; Să 

„Colo 'privighitoarea suspină "namorată, - a 

” De vinturi legănată pe patul ei de -flori...: 

_ Răsar, o. dimineaţă! și fie ca. să paie. 

_- Ca tine bucuria *n sufletu-omenesc! -. 

- . Desfăşură în aer cosiţa ta bălaie 

„Pe care flori de aur şi roze strălucesc! 

Colo se sparge unda de undă alungată ; a 

  

„i GHTISEAa DOMNUL: MIRCEA 

„MIROEA, intrind pe gînduri, . 

«Tu. eşti, sărmane Ghineo? ce vrei să-mi spul.tu mie? . 

Eii am a-ţi spune multe; vezi tu, voii a Sfirşi... 

. - Făcutu-ţi-am vr'odată, .vrind “Sai. rievrind, răii ţie?. 

- Asupra mea nimica tu nu ai a cîrti? a 

N'ascunde, ci îmi spune, ai să te plingt de mine. 

GEINEA.. 
+ 

“Nu! nu, din: împotrivă, prea "nalt stăpinul meii! - . 

"O taină ce-mi înghiaţă singele meii prin vine, - 

Ce-mi depărtează, somnul şi-mi face traiul grei, 

„Noii să descoper ție..; dar. ca otrava vie 

“Ucide pe. acela ce umblă răi cu'eal 

O taină ce tot omul,.'nainte să o ştie, . 

Ar “trebui să roage, şi-a. se cumenica !. 

Dar nu; tu nu-mi ești omul, cu toat' a ta credinţă... 

“ Acela vroiti.să n'aibă nică gură a vorbi,. . n. 

„Nici ochi ca să zărească, nici inimă să simţă, 

Nici voe... ca cuțitul ce trebue-a lovi...:. 

GEINEA, 

- ” Stăpîne, fă-cu mine tot ce mi se cuvine... 

Sdrobeşte-mă "n picioare, şi zi aşa voii ei! 

Voi săruta piciorurţi,. zicînd : ucis de tine, 

_-E dulce să las viața, o scump stăpînul meă |. 

! 
7
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A ie | MIRCEA. 

- Atunci ascultă, “Ghineo, şi fie-a ta credinţă * 
„Să nu-ți răpue. viaţa... „..ce ştii? ce ţi-am vorbit? 
A!. Ştii... dar. n'ai "nainte, arunc' a ta voinţă! . ” 

" Arunc' a'ta gîndire |. fii rece, amuţit 
Fii rece ca o stincă ;- dar mă pricepe binei. | 

> : a 

pe cînd. al meii părinte domnea p "acest: pămînt, 
" Cîţi-va boeri din ură: porniră către sine : 
- Şir dară un fel de apă ce-l duse în mormînt ; 
"O apă care adoarme, dar care nu omoară; 
“Și bunul. mei părinte. fu îngropat “de viă.. 

: Ce?.-tu nu tremuri,! Ghineo ? nimic nu te: "oarăl.. 
“Dar întîmplarea” face în ţară: Domn să vită, 
- Ciţi-va -pe-la ureche'sunară coardă morţei” - N 
“A celor ce-l ucise.... tu. ştii? Pam desgropat.... Me 
Și bunul: miei părinte, această pradă-a 'sorţei,. 
„In groapă-i; în coștiuguY „pe faţă-era culcat! Ia 
"Semn cum că se: bătuse în chinuri, în durere, : -..-:: 
- Pe -cînd în sînul morţei d'odată s'a treziti... 
“Tu înţelegi, : o: Ghineo, ce sete, ce. plăcere Ma 

- Eă; simţ de” răsbunâre 2. - minutul a sosit;. .. 
Acei ce or să: piară! sînt . peste doisprezece... 

„Vezi, numele lor toate le-am însemnat aci... 
- De-seară este nunta... tu înţelegi ?. fi rece: 
- Acel: ce or să vie — d'aici n'or. Dai. Sil 

“ GEINEA. 

Măria | ta, aa. -mi "voe s'adaug două, niume.: 

a „ MIREA: . . Aa Da Da ME 
. cer tu “cunoşti Şi. i pralţn? + zi, zi, “să ştiu, și. „elit 

Mai aa GIIINEA, da o parte;. ui a. -. Ea 

E vreme... unul. şi altul: îmi! sînt urâţi în lume; 
"Şi far. „de ei, mai. lesne. „ajung: la- $elul: meii.. 

„(Scoate o listă: şi o at lut “Mircea ; apol tare): 

E Citeşte! “toți aceştia eri seară. Sadunase; 
Vorbiră să. te surpe... „Vezi . r-ista tuturor! 

1 
x
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- OAhlsă-mă răpească „tronul j mînia, mă apasă ! + : E - 

Ah! să-mi. răpească viața! și ei încă nu morl- 

“Sorin -şi Filip încă!... ciudată întîmplare! .. 

-1.-! Sorin crescut la: curte-mi, şi: Filip ce-l cunun! -." 

EI încă mă înşeală |... o lume! o: turbare! . : 

_- “Minia- mă 'abate..: să mor ori să-mi. răzbun! - 

-"- Ah! vino, vino iute, amară răzbunare, - 

Să NI “* Şi-adăpă cual tăi sînge setos sufletul meil -.- RE 

Ea  GBINEA, e e 

Stăpine, la picioare-ţi eii sînt în- aşteptare... - 

“Zi, şi a ta poruncă îndeplini-voiii €i........-. 

Ea î MTROBA, - 

Şi 'n umbră tot-d'odată săpaţi mormint cu.zor;:- ” 

"+ Sub ale sărbătoarei coroane rizătoare . - 
Să "mceapă: nunta, "ndâtăl... da, preoţii-să vie 

Pe Şerpi: veninoși. şi: negri vascunză limba lor>: - -. * 

  

: - TI „- 
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“Asta e: Bosforul 'd'unde s'aripează 

P'al lor car de rose fragedele:. zori, 

„n Din a cărui undă şi-a făcut mirază - 

„1 Bolta azurată, aurînd ce fiori. , 

„ 1.» Ale'sale fiice. sînt. strălucitoare, „*- .: 

- Ca stelele d'aur fătăcind prin -nuori 

Da “Dulcea frumuseţe este fugătoare,. : ED 

„„„.î “Piere ca O rouă) dupe 'dalbe flori. -.. 

= 4. “Pe aică. domneşte 'blinda poesie . - .. 

“Un profum..de: rose şi de ambrosie . -. 

"Care 'mbată. dulce șufletul gingaş..: 

“Ce:din cupa-i d'aur varsă drăgălaş - - ia îi e
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“Jora cînd tresare lina Propontide : 
“Sub al aurelii tinerel: sărut, Ma 
Scinteind la. focul stelelor splendide - *. . - 
"Semănate *'n fundul cerului plăcut. - 

„Colo se arată nişte insulițe - 
Strălucind la raza stelei lui Lial. 

" : Muntele Olimpul cu a lui cunună -_ .- 
De ninsori. eterne se zăreşte ?n fund: . - 

„„Albele-i cosiţe strălucesc la lună, 
Se resfrîng “pe. sînul, golfului profund. 
Insă'cadrul dulce care ne răpeşte:” - 
Peste Propontide, se schimba “n Bosfor: 
Arta cu. natura, acolo. “unește 

“Să: formeze cadrul cel mat răpitor. .. 
Căci Selim Sultanul merge de primeşte” * 
La giamia mare de la Top.hane : 
O fecioară jună ce îi dărueşte . 
Pe tot anul încă vechia Valide. . 

"Oră şi ce lumină ce 'n Bosfor: se -frînge, 
Işi alungă forma ca un plop de foc; . .... 

„.. Tar cînd vintul 'serii marea o restrînge, 
Aceşti. plopi de flacări, se :sdrobesc, se joc. 
Peste faţa: mării, dalbe caicele, - 

„C'odalişti cu văluri trec şi'se deșir, 
Ca acele vise dulci și tinerele. , - 
-Ce lucesc în fundul unui suvenir. - 
Aerul resună. de strigări voioase. | 

„Augusta mireasă trece... vă 'nclinaţi! * 

“Soarele apune peste Propontide:. î.. 
Însă la. suflarea valului cel lin,  - A 
Pare că se leagăn bolțile splendide 

- Dulce poleite d'aur și rubin, - 
Unda, încrețită d'aurele line, - IE 
Scînteie sub brâul steiei 'purpurat -. - 
Cu colori suave, magice, divine, 
Ce încîntă ochii, inima imbat..
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. Dar Selim se uită, din. seraii, pe mare, . - 

Unde-ăruncă „boabe de mărgăritar,, 

„Ce picînd, formează fără încetare 

Mii de graţioase cercuri ce dispar. 

“Lingă el se vede favorita nouă: . 

Capul ei pe mînă cade ginditor, 

“Ochii săi de facări 'noată "n dulce -rouă; 

Un suris aură chipul. răpitor. 

„— «Şterge aste lacrimi, resfăţată. floare 

„Ce-am cules din munţii. vechilor Carpaţi !» 

„La aceste vorbe alba plingătoare : . - 

Cătră el-înturnă ochif: lăcrămaţi : - 

" «Strălucite Doamne; lacrimele mele 

Cură pentru ţara d'unde mai. răpit... 

'— Daca pentru asta riurează ele,  : 

a Șterge-le îndată, tarmec înflorit | 

Mehrube ! aruncă dulcea ta privire . - 

P'al acestor. unde fraged legiver ! a 

Numai. focul tînăr din a. ta privire . 

Poate fi mai magic pe pămînt şi 'n cerl. 

Uită ţară voaștră- unde nu /nflorește. . 

„ Sicomorul verde! unde nu vedem. 

;: Alcovanul .tinăr care răspindeşte 

In havuzu-mi d'aur apa care beml: 

„— Colo.unde raza unui dulce soare, 

„ Peste stînci. uscate nu s'a' spulberat, 

Unde ca fecioara într'o sărbătoare . 

“ Cu flori dulci de aur cîmpul s'a 'mbrăcat, *. 

Unde limba. dragă; tinăr': amoroasă. -; 

Sună! ca suspinul vîntului uşor,” .. 

Prin dumbrava verde, fragedă, umbroasă, 

Printre fiori. rizinde, ei aşi vrea să sborl.. 

__: Dar sub ceru ţi rece, mul nu iubeşte: 

Inima înghiaţă de al ernei vînt; 

+ “Dalbai frumuseţe care ne răpește 

. Trece ca o floare lingă un mormiînt. 

Impărţește amoru-mi ! el. e..0 comoară - 

_Ce tot răsăritul s'aibă ar voi! 

Sună: ca.suspinul vintului uşor 

_"Af tu vro dorinţă? cine vrei 'să moară? 

1 Cine să trăiască? spune, şi va fit 7 

_—, Colo unde limba dulce: şi-amoroasă
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“Prim dumbrava Verde; fragedă, umbroasă, -... + 
Inima mea sboară.la un alt amor. * .- -, 

„„..:— Daca” numai astă perlă albioară - 
» + Face-atitea cercuri pe, acest Bosfor, .-. 

Cite nu 'ar' face tinăra fecioară ::: 
Ce în altă ţară are alt'amori> 

i. Unda se! despică, geme cu turbare; .. 
+: “Valurile albe cresc-şi se topesc;.! 

Nişte late. cercuri se resfrîng pe rare, 
-..*-Şi la focul -lunet 'gracios lucesc: -  ..: 
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O. străine, vino, şi te desfătează. Ei 
i „Pe aceste nialuri pline de "ncîntări; * 

Unde tinereţea încă se păstrează ae | 
„2. ""Unde-amorul ar€ încă dulci visări, o oi 

“Unde. hurioara edenului dulce :- DIE 
"ale. halaicii cîntece de dor; -* Re 

„n. Vine şi resfață pînă să se! culce .. 
o... Florile rizînde dup”. acest Bosfor; - 

  

   
i "- Unde o:femeie: are frumuseţea Na 

|...» Stelelor de-aur ce în-nopți lucesc, - -.. 
"Şi fecioara dulce arc tinerețea .  *.-. - 
Roselor sălbateci:câre ne răpesc; --. :  :-> 

RI "Unde zica-i albă, noaptea înstelată, : . - -. 
> „Şiaerul 'bea dulce: roua de! pe crin, i 

O eden al lumii! faţa ta curată ... - pi 
“Cu atit-ne “ncîntă cu: cît te privim! . 
"Cit “de mult-copiii. lui Osman: cel mare ”" 
Cată să blasfeme frumiiseţea 'ta,. - 

„Causă de luptă şi de turburare. 
„Ce-a făcut.şi face lacrimi a 'vărsal. |. 

- D'astă frumusețe, dar fatal şi dulce, ' * 
Spiritele. noastre .le-am văzut! slăbind! -. 
In locaşul vieţii, moartea se 'ntroduce, . -.: Ea le. ţese viaţa cu 'aur şi argint. . . 

-



„Nut 'nimic -nu schimbă cruda. ursitoare! 

i 
Ei 

"Tot ce fu prea mare, cată „a slăbi! 

„+. î * Pretutindeni, unde Dumnezeii, sub șoare, : 

„A creat. o “ţară demnă d'a. răpi, * 

: Popolii suspină sub a lor durere. 

Si tirăse. cu. lanţul viață de amar! 

:.. 2: Crimele virtuţit:urmă cu plăcere, .. 

. Peste. tot. în lume relele resarl . 

- Am putea să. zicem, viaţă “şi lumină 

S'a făcut, viază-de la început, - 

- Numai ca s'ajute a se face-o crimă, . 

Și cu toate astea''soarele *. plăcut! “* A 

„Totul favorează pe cei răi în lume... 

Nu mate speranţă .pentru ast -pămiat! 

„1: Libertatea fuse, însuşi ea un nume? 

„Nică acea: speranță. fiică de-mormint, - . 

_- Dă vedea „odată într'o crudă oară. .. 

“ Aste “crude rele fără de finit, 

E “Nedreptăţi- amare. ce ne înconjoară: o 

! Dispărind-.ct lumea. care le-a-hrănit?. 

4 
Ea 

 -  Aurele line trec cu :resfăţare IN Eu 

"2  Tnforind surfața 'latului Bosfor 

Ie - Si. formînd .9 cale "n .mosaici bizare . " 

. Care" "ncîntă ochit cu lumina lor, +: 

“Pe această .cale unde- se îngînă ... | 

_Ale. lunei. raze umbra desei „seri, 

“Scîntei peștişorii; splendidă-ţărînă, 

Albe odalizce' se. cobor. pe mare -: 

_Pline -de plăcere. din -al lor seral, -. 

" "Ca un. cârd" de: paseri ce cu. restățare 

„. Cum în visul” dulce sboară: “d iIci:. plăceri. 2? n | 

bor la -focul, dulce soarelui -de Mari. 

. : Sgomotul lor: însă umple de plăcere”. . 

„Şi de gelosie dalba Bulbuli „0 

„5 Ce aceste! șoapte. cînta sa durere . 

” Printre  chiparişii” de la Candili.. 

-De'la O fereastră din al ei seraiă, 

Care” miră 'î. unde formele. bizare ; -.. 

pi 

, 

O -sultană jună se- uita .pe nare... Si | 

Mina 'sa -resfaţă părul ei: bălaiă 

Pai 

“
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“Un caic 'soseşte în tăcere-adincă . 
Şi pe sub ferestre la seraiă a stat. -... 
Luna se ascunde -dup'un: virf. de stincă : 

- Şi o voce. dulce ast-fel a cîntat: *. 

«E -nu am seraiă pe' mare 
„-.* «Cu coloane de-porfir, . . 

«Ca s'atrag'a ta cătare; 
«Nu 'sînt pașă, nică. vizir. | 

- “e Vin şi dă-mi:să beaii .eii dulce “ 
"- «Roua de cereşti plăceri, 

- «După floarea ce 'străluce - 
" “«P'ale tale primăveri» - 

Cintă. — Dat o umbră. blindă şi ușoară 11. 
Din seraiuri ese "'naintînd spre mal... , 
Zice două vorbe, în caic coboară; 
Iar caicul pleacă legănat 'p'un val. . 
"Marea își încinge f ţa: încreţită . 

„* Intrun briă de aur dulcea privi . 
„Şi a serii boare cu aripa 'nflorită, - - 
„_Restăţa cosiţa albei Leili. .- . . 
„Unde mergi, sultană, singură c'un june .. - 
„Pe aceste valuri, .sub un cer stelat, .. _ 
„Tu ce garda neagră, noapte, zi supune. 
Privegherei sale ce “i s'a 'nsemnat? . 

Luna şi cu noaptea, dulce; odorantă, - . 
Inunda sultana și pamantul săi. = - 

» Chioscură şi seraiuri după două - maluri . 
Ca -fantastici umbre după dinșii'sbor; 
lar delfinii sprinteni trec uşor prin valuri . 

* Urmărind, caicul și-al lor amor... .  -. 
„La Isar pe maluri cr 's'opresc, 'coboară. 
„— «Am. scăpat» îi zice Ali-bet, răpit. 

Insă tot d'odată iată-i- înconjoară. 
Garda ce-i urmase de cind ai fugit. 

x 

, 
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„s2.D. BOLINTINEANU... 

  

0 noapte la morminte 

Mergeam pe câl sălbatice, 

„Cătam adăpostire ; - : 

Iar. fantasme lunatice 

- Rideau p'o monastire.. , 

Lătra departe cîinele 

“La duhuri neguroase, „- 

Scoteati din: groapă -miinile 

-. Seneletele hidoase. o 

e pr. 

Pe raunţi regina nopţilor 

i Paruse gălbenindă, a 

a Aşa cum fruntea morţilor 

Se vede, suferindă. i 

Atunci trecu:ă ielele Sa n 

De milini în horă prinse ; ie 

Ş'un abur toate stelele - 

Îndată-le coprinse. _ . . 

"In prejma minăstirilor - A 

Umblind mă râtăcisem; .: = 

La locul cimitirelor 

Văziăii câ mă oprisem. 

Pc MORTDLI | A 

„Deschideţi schelete, aceste morminturi; 

Căci ploia se varsă piraie din- nor, . 

Căct vintul mă bate, şi cîni mă *nconjor, 

Şi ielele albe duc'hora pe vinturi. 

- „Schelete tăcute, am fost împărat: - 

Gum soarele trece din lume în lume, 

Din poluri în polul sbura al mei nume; 

Din poluri în poluri eram lăudat. - 

„Precum un luceafăr străluce prin stele, 

Luciam printre prinții din epoca mea; 

Dar vai! amăgire! virtutea ml lipsta 

" Şi sceptrul se sparse în minele mele!,
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: „Toti îmi spunea mie că lumea: e-a mea, 
” Ca pot.p'un căâpriciti s'o calc în. picioare; 

- Că 'ork-ce dorinţă, de răi voitoare, -- . 
„Un. semn, şi *'mplinită să-mi fie. putea. 

„Dar ochi! Satanei în noapte. lumină, 
Ca două steluțe ce”n nori strălucesc, * -. 
Ca doi cărbuni roşii ce ?n umbră roşesc, - 

"Bi negrel6-l'aripl pe capu-mi se ?nclinăl * - 

„Credeam -etă: acestea, şi-aşa am urmat... .: 
*: Pirae.de singe vârsam cu cruzime,“ : - 
„- Şi-aceast” omenire'ce geme -în. crime .. 

_ Un'cap vream să aibă ca ei să-l abat. 

pa „Dar cînil mă latră şi corbii crocnesel 
„+... Colo pe morminte joe albele' iele,:. ...: 

"* „. *"Ce ride cu hohot.de oasele mela, | 
- Jar. othil Satanil în noapte limesc!“ 

-: In cele din urmă furtuna trecuse” : 
+ Și toată natura cu "ncetul tăcuse; 

„+: Scheletul acela ce morții .rugase. : - 
„» -La:locul' săă- umed intrarea sA-l lase, ..- 
Ma In groapă întră, Ia 
„Era echo departe apol repetă: . . - 

=. - „Dar ochil Satanei în umbră lumină; : ? 
: Ca dol cărbuni roşii în noapte.roşesc - 

- + „Ca două steluțe ce 'n norf' strălucesc, -. 
-Şi hegrele:i aripi pe capu-mi se *nelină !* - 

Ea , 

„33 Di BOLINTINEANU - | 
  

| “Romanele din Cavaia. ..: 

" Tropotă, bubue, plaiul Candavier 
- Lîngă Cavaia.-.--. a 

„.. Caii se spumegă, pui at Moraviei. 
„a Răpind bătaia, 7 

» „iTată-i alunecă! umbra pămîntului ” 
„o Nu îl soseşte: . i,
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“Coama lor Butură p'ăripa vintul, 

: Nara: lor. creşte. i 

"-Nu vezi: “mişcările ce fac” picioarele S 

Iuţi şi uşoare; . 

As Şi cum. miroasele le: poartă boarele | 

i Pe aripioare |.“ pa 

Ei. port femeile, dalbe ca “zorile! a 

” Cele de vară. Sa 

: Briul cu armele 'luce ca: norile - 

De” "primăvară. 

Fugi,  tcecătorule ! pleacă N cătănie 

A nu le. stringe. . -: , 

Flacăra ochilor! căci infuntările 

„m Se spăl cu sînge 

>  Boarea: le scutură aurul pletelor . 

-Ce riurează E 

“Drag. sub. fachioalele, fermecul fetelor 

, | ""Ce-le 'viseazăl - SE 

„4% Tatăde! armele și fiumuseţele = 

= Le inapovară | - NE a 

„Crinii şi rosele mingiie feţele. IE - 

„Ochi. ard în pară. E Ia a a 

a “Tiec şi în urmă:le umbra. ce scînteie ; .: - Ă 

pi , Se mai umbreşte|. - ci 

o - Ttopotul cailor, “scade, se mintuie,: 

NI Se risipeste. 

  

Na ph a 
| . - : NR . N 1 
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Ia  meaianida! 

- Musă, inspiră mă, liră: mi să murnaare Doamna păpoarelor, Roma da Daciel 

î Numele: -eroilor cu fapte rarl; ”.. Un tribut. ;Marele. Cesar Traian 

Nobilă, cîntecul fă-l demn de luptele Vine cu. armele, luptă şi.liberă | 

Și strălucirile timpilor mari. _* “Romă şi umilă statul Dacian. 

RR %pune cum Dacia cade sub armele “ “Dacia murmură; apoi ia armele. , 

Romei, a globului mîndră stăpină; Cearcă să '?ntindă crudul destin. i 

“Cum din unirile Romel cu Dacia, Nu rabdă:o nație jugul, supunerea, 

Naşte: în Dacia ginta Romină. , N, Cind « ea nu „merită jugul strein.. 

Da 0,
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“Marele Casar vine în Dacia, 
.. Yine cu armele, a doua oară: 

Naţia, Daciel simte durerile - 

“rea a fi liberă sati vrea să moară !- 

EI ridic armele contra Cesarului, 
Ca să se morminte cu larii lor, 
Dacă ursitele nefavorabile ) 
Vor fi în luptele astul popor. 
Regele Decebal: chiamă popoarele 
Rinului cu-armele, ca să-l ajute; | 
Insă Germania, sclavă Romanilor, 
“Plinge-ale patrie! drepturi perdute. 

- Regele Decabal vine, sacrifică 
Zeel-Eudociei, in. templul el. - 
Preoţi! templulur junghie taurul, 
Modulă imnele sacre la zel. 
Colo e statua zeei Euducie! 

» NuGă; cu brațele junghie un taur 
* Care genunchile pleacă, — umilin- 

- Ia du-se. . 
Ea îl înjunghie cun pumnal d'aur, 
Pe muri! capiştei, peste o marmură 
Semnele zeilor omu-a sculptat. 
Un zei cel soarele, viaţa nâscin- 

- (du-se, 
* Intră în taurul ce-a 'naintat. 

Unii din idolil cari o 'nconjură, 
Şade la dreapta sa, facla înclină; 
Cel .de la stinga sa facla cu flacăra - 

-Inalţă ?n sus, aerul se înlumină.. 
Ele sînt semnele serilor, zilelor, . 
Un zeă pe taurul negmu călare, 

- Apucă coarnele-i; altul cu minele 
Fine pe taurul în nemişcare. . 
Peste a lui. mantie ce?n aer fiutură 
Corbul şi acvila îi fac un cer; 
Acvila, şearpele-l ţine în ghiarele-i; 

- Un let cu capul său întră "n crater. 
-Carul îl conduce dul zei în aer, 

sa 'nspăi- 
(mînţă, 

Sarpele încolăce capul idolului.: 
“Purnă vederile şi se avintă. 
Pare ma! dincolo sub chip de ver- 

i [gură 
Luna în naştere; iar lingă ea, 
In chipul flăcăului scîntee soarele 
Ce prin norl.coarnele caprel vedea. 
Dot idoli tremură. Unul vederile 
Spre capră ţintuie, altul întinde 
Arcul. In craterul se vede taurul 

Sboară spre idolui ce 

„Ce privea soarele cum se aprinde. 
Zeă Eudocia stă pe picioarele, 
“Tine cu miinile sceptru-aurat. 
Fruntea pe brațele-i înclinînd idolul 
Lîngă o virgina şade culcat. 
Zeă dih mijlocu-i pină la creştetuii 
Nudă, 'şi acoperă capul.cu laur, 

. Părul ei riură bucle pe umerii. 
„Viaţa e taurul, pumnul de aur 
Este chiar soarele ce intră "n taurul 
La echinoxele de primăveri. 
„Chipul ce facla iu! pleacă cu flacăra, 
Dind reamintirea negrilor seri, 
Al echinoxului toamnei sînt sem- 

[nels; 
“ Chipul ce torța lu! în sus expune, 
Dind amintirile dulci ale zorilor, 
D'al primăverilor acinos spune. 
-Leul e soarele ce intră ?n semnele. 
Semnul isvoarelor este craterul. 
Corbul şi acvila pe zeo 'nconjură. 

- Zeea Eudocia dulce ca cerul. 
Şade alăturea cu Fosforos, 

"Zei al resbelului, zei al amorului 
Este luceafărul, e Făt-irumos. 

  

Ss 
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» Răsăritul lunei la Tismana” 

De cit în frumoasa noapte cînd plăpîndai lină rază 
_"“ A copilei dulce frunte cu vii umbre colora, 

 



se 
'O privelişte c'acea ochi-mi n'ai putut să vază: 

Lun'.aşa încîntătoare. n'am avut a admira: - 

Şi întîiii, ca o steluţă, câ făclie depărtată, - 

Ce drumeţul o aprinde. în pustiiuri rătăcind, 

- In a brazilor desime, în pădurea -*ntunecată,- i 

Printre frunzele clătite, am. zărit-o licurind. 

.. Apoi, .tainicele-i raze dind pieziș: pe o zidire, 

'Ce pe muche se 'ridică, locaș trist, nelocuit, 

Mingiia a ei ruină cu o palidă zimbire A 

Ca un vis ce se strecoară întrun suflet pustiit. ! . 

Apoi,- glob rubinos, nopței dînd mişcare şi viaţă, =! 

Se 'nălță, şi din prejuruă dese umbre: depărtind, “ 

P'ale stejarilor 'vîrfuri piramide .de verdeață 

Se opri; apoi privireaii peste lume aruncînd, - NI 

Lumină adinci. prăpastii, mînăstirea învechită, * - i 

Feodală cetăţue,. ce de turnuri. ocolită, .... :.t- N 

..„. Ce de lună colorată şi privită de departe, 

“Părea unul din acele: Osianice "palate -. 

“Unde geniuri, fantome cu 'urgie se izbesc; ”. 

"Şi pustiul fără margini, şi: cărarea. rătăcită,: | 

Stincă, “peşteră adincă, în vechime locuită + ir 

De al muntelui sfint pusnic ce sărmanii îl iubesc. 

- Era dulci-acele ore de: extas și de gîndire: + 

- “Şoaptele, adinci murmure ce. iati viaţă. în pustii, - Să 

“A mormintelor tăcere ce domnia în minăstire “ 

„„ Loc de sgomot altă. dată, de politici vijelii. 

Două nobile instincte cu, putere deștepta; 

„Un, a "cerului. credinţă, alt, a patriei iubire, 

Ce o dată "n aste locuri pe strămoși îi insufla. 

- Noaptea, totul astei scene colosale, da' mărire, 

4 , 
; N - 

“ Munţii noștri—aii fost adesea scump azil de libertate,” - 

Şi din' virful lor Romini, torent iute,. furios .. a 

S'aruncaiă : mulțimi barbare. pentru pradă. adunate, 

Lei, sosind, eraii la fugă ca: un cerb rănit, fricos. -. 

. 
S 

po
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„Cu trufie riga- ungur, către țară. "'naintează: 

"Stat plini munții de oştire, sună: zalele de fer; . 

„ Pintenii. lucesc ; la lună “săbiile scînteiază ; 

„Basarab închee” pacea cum n Vrăjmașii | Ii o cer. 

| Dar. Rominii “nu vor. paceă, “nu vor trista umilință 

- Ce. asupră- -le -aduce un necinstitor tractat ; 

“Ura lor neimpăcată ; în a lor.crudă. dorinţă: 

Cuprind munţii, închid drumul Ungurului spimintat 

. Astfel e. tuncă 'omorul, cît ostașul încetează - 

“ Obosit, şi Riga singur, cu. puţini scapă. fugind | 

Strălucitele-i -X veşminte le aruncă el de groază, 
| Plinge, şi în a sa- ţară se întoarce blestemînd. 

"Nică: odată: 'astă lună ce înoată în tărie, 

Ca fanal purtat, de valuri pe a:mărilor cimpie, N 

. Mai. mult număr de cadavre de atunci n'a luminat 
„Nici odată mindru vultur ce 'n văzduh se cumpănește 

„Acel domn al atmosferei ce un veac întreg trăiește, 
„De o pradă „aşa” “bogată încă -nu sa "ndestulat. 

Se găsesc şăcum pe: ripe bucăţi de armuri zdrobite ; 

Am văzut înşine pinteni. de rugină putreziţi, : . 

"Și p'al războiului munte monstruoasele. morminte - 
“Unde sefi ungurimii: zac cu 1 toţii grămădiţi.. 

” Dar Roininit. fr aă “celor e ce n “vechime” se pară, 
"Cu sudori adăp pămîntul, cîştig hrana în dureri ; 

" Sînt plugari ;. şi alte nume, oameni noi se înăltară, 
„ Oameni: ne "nsemnaţi, şi mîndri de: vechimea lor. de eri. 

J , . - E - 

Streini prinți ce ne: -apăsară, ati dat lor drept” mingiere, 
__Averi, cinsti, care odată se "mpărţiaii drept răsplătiri. 
“Monopol fac azi de: drepturi ; în a lor! scurtă vedere 

„ Propăşirii. neînvinse îpun ei dese. mpotriviri. 

 



„2 Nu eaşa legea naturei, nu e-aşa a ţării lege; - 

“Ca tot ce nu e la locui va cădea trufia lor: 

Al: sudorilor streine rod ei nu-l vor; mai culege ;' 

Va. fi mare tot! rominul țării: lui folositor. 

-- Cugetări adinc ascunse, idei drepte și înalte,.:  -- , 

„Ce: în inimile-alese ura lor le apăsa ie 

„Vor vedea lumina zilei; şi în formă. de, mari. fapte, - 

Subt privirea providenţei, lumii se vot arăta. .. - 
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„....1.:0 profesiune de: credinţă. 

Domnilor alegători, mă rog să fii ascultat 

Şi, după ce măţi ceti' mă rog să fiii deputat,. . a 

Căci am cuvinte să crez că: la Divanul. Ad-hoc; .. Aaa 

Bine lumii'o să fac. și rol nobil-o să joc. îi i 

“ După cum puteţi.vedea . o a 

„Din mărturisirea mea, 
De 

-Incă pînă a nu mă naște, „eii am fost. patriot mare, 

„Şi după ce mamnăscut N 

Pentru ale.noastre drepturi m'aui luptat fără 'ncetare.* 

“Pină întracest minut. NE a 

Cunoscînd că într'o ţară  tericirea. generală : 

Se compune tot-deauna din acea particulară, . 55 

Ca un iconom politic, prin : mici 'slujbe, „mici lefşoare . . 

“Am îmbogăţit: eii statul, "cumpărindu-mi, moşioare.. 

„ Tar guvernul .ce văzuse. vrednicia şi “talentul, - 

„Imi da rangul: pe-tot anul siluind Regulamentul, a 

„Pe cînd mulţi păcătoşi alţii, lipsiţi de capacitate, . ... 

-“ Servind țării 'din pruncie, stai cu buzele umflate. 

„Apoi, cînd stiăine armii țara noastră ocupară,. .: 

- “De.la cine înlesnirea intru toate ele afară? 

"Cine pentru zece. cară a făcut ades. cinci sute, - a 

„..Numai ca să nu se întîmple s'auzi vorbe neplăcute? -. 

„” Cînd era în lipsă: țara sub a mea isprăvnicie, Dă 

Am ţinut-o eii.cu giîne precum fie cine ştie. . 

> pa - 7
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“Apoi dacă neplatite a ai rămas prin. multe sate, 
Dacă eii la socoteală le-am trecut ceva 'ncărcate, 

. Am făcut-o în conştiinţă: de iubirea omenirii, 
„Numai spre ă mă deprinde 'cu regula înmulţiri. 
"Las de o parte ale” mele osteneli şi. cheltuială, 
Căci îm! place a le. crede nepuse.la îndoială, 

„Căci. acesta: mai. cu seamă fu rezonul cel mai mare,. 
- Pentru 'care ază Europa foarte recunoscătoare, 

"- După lupte siîngeroase: încheind tractat 'de. pace, 
„Hoţări pe Rominia fericită a o face. + - 

"Pe aceste dar temeiuri, fraţi: Romini, eii vă cer votul 
-. Și la causa, cea''sacră azi mă devotez cu totul. - 
"Apoi, dacă după acestea, mai aveţi cum-va dorinţă 

Să vă arăt: printr'o. programă. care .e a mea credinţă, 
La Divan ce voii susține, vă poci da încredințare - 
“Că unirea o crez Sîntă, că voiii. cere cu: înfocare ; 

Căci 'mărindu-se pămintul, lefle poate :vor creşte; | 
Insă Prinţ străin: nu-mi place, căci nu știe romineşte ; - 

"Şi “cînd slujbe. îi vom cere, el de loc n'o să privească 
- De sîntem boeri, sai ţinem de. vre-o casă boerească ; 

Ci d'avem talent, virtute, merite. saă probitate, 
Calităţi din altă lume, foarte grele şi ciudate... 

„ Pentru :cea mai mică .vină ce o va numi: hoţie, 

„Ne vom vedea prin gazete, poate și .la puşcărie: 
„ Protejaţi ca. şi. protectori; toți vom fierbe într'o oală; 
„ Şi a 'străinului Domnie firii îi.va fi fatală.  -  -. 

Şi religia vom. pierde și vor uita romînește, | 
Ca în “Grecia modernă: unde azi vorbesc nemţește. | 

„Pe cînd unul dintr'ai noștri, domn de viţă. rominească, 
Tot: mai lesne o 'să ierte slăbiciunea omenească. 
Nu-l voii înșă ereditar, căci a'ţărei veche lege 
Pe „domn chiar și din opincă ne dă voie a-l alege; . 

_ Şi-aşa-cu chipu- acesta de loc nu e de mirare . 
Dacă chiar şi nouă rîndul” ne-o veni: din întîmplare. 

"* Autonomia-mi: place, o voiii cum e scrisă ?n carte, 
O cer pentru fara . întreagă,. dar și pentru mine! 'mparte, . 

„. Adică în ori ce. cazuri să urmez ei cum îmi place, 
Fără a putea guvernul, observaţie a-mi face... -- 
Cit pentru. guvern şi: forma-i cea constituţională, 

+ Vrind să. mă declar de acuma simt o mare. înd6ială, 
„Cad, vorbind drept, nu ştii bine. ăst cuvint ce va să zică; 
„Si: în loc de bine ţării să nui fac” mai. răi mie frică. - 

„1 
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„Dacă, cum mi-a spus un dascăl cu: destulă pricopseală, 

Un guvern în constituţii . 

Dacă adunări saii cameri 

Şun ofis redijat bine, e 

Dup'aceste dar cuvinte, 

e supus la socoteală; 
-pot vorbi făra 'se teme, : 

Astea n'or să.ne aducă decît perdere de vreme, . 

Decit lupte fără margini şi: desbateri încurcate, . - - 

Care plac junimii noastre cei cu capete stricate. 

Trebile cu vechea -formă nu cer: pici o "'npedecare, - - i 

'o lege 'n prescurtare, 

fraţi. Romini, ce mă nţelegeți, 
S 

" Puteţi fără de 'sfială la Divan să mă alegeți, - 

" Căci să 'nu fiţi la 'nvoială, vă voii face treabă bună 

Şi-mi veţi mulţumi odată, dacă-mi veţi cădea pe mini. 

lar pînă să vie vremea să, vedeţ 

Sint supusul. dumnea-voastră, şi 
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i astă minune, . 

mă'nchin .cu -plecăciune; 

(1557)... 

Ciinele izgonit. 

Lupul, cu toată prostia, 

Cirmuia impărăţia ; 

Și ca un stăpinitor, - 

Unora le da avere, 

Altora, pe o pârere, 

Nu sînt proa de suferit. 

". PE loc vrură săi gonească; -. 

- Dar politica domnească 

- “Le lua chiar starea lor, 

Paror, ură schimbătoare, 

-.. Isgonire sait chemare, 

Al domniel era plan. . 

„_Ciinele gonit de,soartă, 

_ Sauzise cum că poartă ... 

 Sentimenturi de duşman; 

7 

Car fi zis, nu ştiă la cine, 

-Cum că nu este prea bine 

A minca atiţea miei, 

Și că dacă le adună. 

Alte pricini i-a găsit. : ! 

A zis că nimic hu ştie, -. 

Ca nu este bun să ţie: 

Un rang între vurtezani; 

Că la ori. ce-l rîndueşie, 

Nici o slujbă nu *mplineşte, 

” Ca nu face nici dot bani. 

Atunci vulpe, şarpe, broască, 

Fără măcar să-l cunoască, 

De prostia lui vorbia. . . 

“Unul zicea că glas nare; 

Lina, lor pe orl-ce lună, - 

Să-i lase măcar. cu piei. 

Asemenea mari cuvinte, . 
* Precum fe-şi cine simte, : 

Altul, că .nu este *n stare 

O piatră de jos să ia... 

“Se mira cum de răbăase 
: Domnul, şi nu depărtase 

=



2 Dar după o lungă vreme, - 

7 

- Peun ctine ticălos, |. 
“A căruia toată treaba 

E să mănince de geaba,- 
Făr' a'face vr'un folos.. 
N oz - 

Sătul, în zadar a geme, 
Jalbă cîinele a dat, - 

.. Zicind că d'acum "nainte, 
“Toate îl. vor părea sfinte, . 
Numai să fie ertat. 

pr - a 

Adesea nenorocirea - 
Schimbă gindul şi simţir ea; 

':Pa loc fu şi slobozit. - 
Cinsti, averi, nu'se mal spune : 
Ce zicea el 'era bune, 

Na Spiritu-t e era vestit. 

38. VW, ALEXANDRI . a 

“Intro zi neavind treabă, 
„- Domnul pe al săl întreabă: 

1 — Vol, de ciine ce gindiţi? — 
-Serpi, 'sopirle, de o dată. 
“Toti răspunseră. îndată: 
— „Inălţime, să trăiţi 

- “Tutulor este plăcută 
Cinstea cea cu drept. făcută 

“ Astul vrednic dobitoc. 
Al lui cap, a. lul ştiinţă, 
Glaş, putere, :iscusinţă, 
“Pentru not-sint un noroc... 

De trup. este prea puternic, 
De slujbi multe este Yrednic,. 
Şi în lupte e vestit“. - 
— „Astea le ştiam -prea.- bine, | 
Stiam csi se cuvine: . -.- 
Dar-atunci. era goniti. . : 

N 

Anarietopa n 

"Gino trece 'n Valea-seacă - 
"Cu hamgerul fără teacă: 

- Şi cu peptul desvâlit 2.” 
- „Ahărit “Popa € cel vestit 

x 

“ Sapte an! cu voinicie! 
ŞI-a bătut joc de Domnie Ă | 

. Şi tot pradă ne'Acetat, - . 
Andril-Popa, hoţ, bărbat! , 

Zi şi noapte, 'de cătare | 
Trage bir din drumul mare 
Şi din ţară peste tot... 

„fug neteril cit « ce poi. 

„Câcr el are-o puşcă plină. 
- Cu trel glonţi la rădăcină, : 
„-Ş'are-un' murg de patru ant. Ea 
„Care muşcă din dusman, - 

- 

' 

Sare frati de cruce sapte 
”-. Care-au supt singe cu. lapte: 
„Și nu-l pasă de nimic, - 
” Andri)- Popa cel voinic! . 

7. 

| Căpitarie; frăţioară; „- 
Ce.:se vede despre soare ? - 

Se. zăresc vr'0 patru “cal! 
" N auzit tu de- -un Mihai? 

Căpitan; te găteşte, - NE 
- Mihaiu mindru te goneşte,. . 

- “Tată-l vine “ca. un-smeul 
| „Fă trei cruci la Dumnezeii.. 

| Cum a veds 'n depărtare Atu 
„Popa 'strigă 'n gura mare: 
„Hal lă, goană de neferi! .- - 
„Hal la „horă, de muieri !* ! 
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„A zis! ţipă, se aruncă, Zi d6 vară pin în:seată - 

.: Yrece şes, pirae, luncă,. Da Daii. voinicii să se plară -* 

Cu fugărul sprintinel... _:: “Si cu ferul ascuţit, - o 

- „Şi cu hoţi după gl: 1î..: - Sicu pumnul amorţit.. 

” Mihati mindrul, ving iară, Singele în rân! gilgieşte, ie 

-.. Palnie ca un stilp de.pară : Giasu ?n gură. se sfirşeşie, ..- 

Po un cal alb-te n'are'10c : Zace-s' morţi ! dot încă, vil, Sai 

„i Şi din ochi aruncă foc... -. „Mihali mindru şi Anăril.  - 

_Fug cum fuge:o rindunică, " “Andrii fuge fâr” de:-0 mină, . 

__ Fug-ca fulgerul cind pică, - Prinde -murgul la fintină, 

Si se duc voinicil, duc : „Dă peptiş, sare pe şa. i 

Cu urgie de haiduc! -...... Și-din gură zice-aşa: -. . 

. Pept în pept !.- cimpul răsună, „Sborl, copile sprintinele, -_ -...- 

Toţi de tot dat împreună, „Să-mă scapi de chinuri gisle, 

Toţi la luptă-s încleştaţi, : .. „CĂ mă jar, de mă-l scâpă, -  . 

“Toţi în singe încruntați. - „Ca-pe-un frate te-oiti căta.“-. - 

EN Ura, fraţi! cait nechează, ” Murgul sprinten se văpede: Ă 

_- Sus văsduhul scînteiază.: .. In zadari Mihâiu mi-l vede | 

Ura! moartea-sa.ivit! - „Stări, hoţ-popă, dragul mei,  -- i 

  

: 2 = Vulturu ?n sbor: s'a oprit! -..: „Să-ţi arăt cine sînt eul!“ 

Si cum Zice mi-l chiteşte, - DE Na SI 

a „Drept în frunte mi-l loveşte! - o 

0 "Ocal vulturul din Nol -  .-. Aa 

- -- Răeni falnic de, trel orl. Pa 

"29. V. ALEXANDRI! 
po 

  

7 “Sfirşit de toamnă! , - ' 

. Oaspeți! caselor noastre, cocostirci. şi rîndunele,: 

* Părăsit-aii a lor cuiburi ş'aii. fugit de zile rele ; 

Pa Cirdurile: de cocoare, înşirindu-se. 'n lung sbor, -- 

1... -Pribegit-ai urmărite de al' nostru. jalnic dor... 

Vesela verde: cîmpie acui tristă, veştejită, e 

- Lunca, bătută de-brumă, acum “pare ruginită; ...: îi 

a.
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„ Frunzele-i cad, sbor în aer și de crengi se deslipesc, 
Ca frumoasele iluzii dintr'un suflet omenesc, . 

Din tuspatru părţi a lumii se ridică înalt pe ceruri, 
Ca balauri din poveste, nouri negri plini de geruri. 
Soarele iubit” s'ascunde, iar pe sub grozavii nori. . 
Trece-un ciîrd de corbi iernatici prin văzduh croncănitori. 

- . . - . N . - 

"Ziua scade; iarna vine, vine pe crivăţ călare! 
“Vîntul şueră prin hornuri răspîndind înfiorare, 
„Boii rag, caii renchiază, cînii lâtră la un loc, . 
Omul, trist, cade:pe gînduri și s'apropie de foc. 

+ 

"40. V. ALEXANDRI 

"Legenda Cioecirliei 
T 

“De cînd erai. ca iarba antici! âodri deşi, 
Și mici ca mugşunoae Carpaţii urieşi, - 

"Și văile. profunde şi latele vilcele - . 
Ca pe o apă lină uşoare vălurele; - 
De cînd în lume lupii erau păstori de oi,. 
Şi arşii cu cimpoae minaii cirezi de bol; . 

"De cînd purta 'n cosiţe Ileana Cosinzană 
O floare cintătoare, 'o floare năsdrăvană, . : 

-„N'au fost copilă ?n viaţă mal dulce, mal aleasă .. 
„Decit frumoasa Lia, fecioară 'mpărăteasă! 

„Născută n faptul zilei cu. faţa ?n Răsărit, 
Luceferii, văzind-o, mai viă ai strălucit 
Pericv e-a atinge. cu-o rază argintie, : : 
„Cu ultima lor. rază aşa minune vie.  -. -- 
„Si ast-fel, de lumina cerească desmierdată, :.. 
Fa, resărind 'ca floare, ai înflorit ca fată; . 
acum e fala lumii, a minţii încîntare, . - 
A inimilor farmec, a ochilor mirare. - Dai N 

„Tot omul care-o vede, răpit, uimit simţeşte 
„Că .par'că se renaşte, că inima lul creşie, . 

4 
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„ Că.trece lin âin iarnă în dulcă primăvară, 

Că mii de paseri -cintă în 'sinu-i şi pe-afară. 

Ea are-o faţă albă de flori de lăcrimioare, - 

Şi ochi cerești, albaştri ca fioarea de cicoare, 

Sun. păr c6 străluceşte pe fruntea sa bălao 

Căzind fuior de aur, dealung pidă *n călcae; 

În cit pe cimpul verde cînd trece zimbitoare 

Se pare c'o urmează prin aer fulgi de soare. . 

Fa poartă haine scumpe, uşoare, descintate, -: 

-*+Din fire de painjen ţesute şi lucrate. __- _-. 

Seninul dulce-al zilei, rivnind acea minune, . 

Din soarele-resare şi pin' la soare-apune, 

Se 'ntinde pe deasuprăi cu bolta lui rotundă, 

YVoind să-l fac” un templu în care so ascundă, - 

si-i zice: „Insuşi cerul spre tine.se înclină... .. 

„Frumseţa-l o coroană pe frunte de regină !* 

E. _ 

Si mers-au vestea, "m lume, trecînd din gură ?'n! gură, 

CA Lia fură ochii şi minţile le fură; a a 

Si dus-o-ati pe aripi în locuri: depărtate 

Gucoarele ?n trunghiuri prin aer înşirate,. - : 

Și spus-ati vintul ager, în veci neoaihnit, 

GA nu copilă alta,mal dulce de iubit. 

In grabă alergat-ai din toate-a lumil zări,:  : 

De peste munţi, in funâuri, de peste nouă mări, 

Cel mai viteji şi mindri feciori de împărați, i 

- Vrăjiţi de-a fi pe viaţă de Lia fermecaţi.: 

A i II» - 

n revărsatul zilei, cînd. nasc â vieţii şoapte 

Şi lin se desveleşte seninul cer din. ncaptb, 

- Pe cina lumina-i sură, plăpîndă, xecoroasă 

: Si somnul îşi destinde 'aripa somâoroasă, .. ” 

Frumoasa Lia pleacă pe Graur, calu-i şarg, - 

“Ce zice :că pămîntul nu e destul de larg. - 

Şi sboară fără spaţii, luindu-si iute sborul 

Ca vintul şi ca gindul, ca spaima şi ca dorul, - 

E! fuge 'pe sub soare, el fuge pe sub iună 

$i piere întrun fulger cum piere vestea bună; 

-“ Si trece pe sub 'nour, şi trece pe sub stea - 

Clipiş, cum se strecoară prin oameni! vestea Tea, . 

__:Dar după multă trudă şi mubt amar. de cale .: 

- Oâată cu amurgul ajunge întro vale, 

O ale 'nverzită ce se uneşte 'n zare. 

Cu-albastra, sgomotoasa, clocotitoarea mare. 

7
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Acolo calul” Graur își “încetează sborul | , - 
Ne mai avind păminturi să bată cu: piciorul; . 

- Tar lia. se coboară-cu grabă de pe-cal --. zu 
_ Si merge-de se pune pe-al măril verde mal, 
- Privind cu' dor la raiul. din fundul depărtat . 
„Pe care se ridică al soarelui palat. ” Di 

| ză “Pe unde- țI merge gîndul, stăpina n mea iubita? 
0 'ntreabă glasul'umbrei de cale obosită. * : * 

„Ah! dragă sorioară ! duioasa Lia zice, 
Zăreşti în depărtare cea insulă ferice -.. 
—Plutind sub cer albastru ' pe-a mării “Lbăstrime? 
"Vezi tu colo, în zare, colo pe-o înălţime. | 

“Acel palat de aur, cel culb de strălucint 
, „Cu poarta de rubinuri şi stilpil de safiri? 

: ” Acolo "mpărăţeşte frumos. ursitul miei, 
N ” Acolo-mi sboară gindul, acolo ei mă vrei! 
” „Dar cum. să fac, vai mie!... ah! calul mei nu poate E 
: PSa calce şi pămintul, şi mările să 'noate(* 
— „Stăpină! zice Graur, ce nu pot eu pe lume 
„0 poate al mei frate născut pe-a măril spume.“ 

- Apol. se 'ntoarce iute la mal, şi-iute sare. - 
Pe noul cal ce-o' poartă uşor pe-a lul spinare, - 
Şi umba ei remine pe mal înstreinată, 

- Și Graur se afunda i în zarea nourată. 

a Şi E îi 

- în gura zutndrul soare: se uită cu. mirare... 
"EL vede şi nu'crede, îi pare că îl pare .. 

- Şi simte-un neastimpăr în inima-l vergină 
Sub galeşa ochire a fetel, ce suspină. . a. 

" Apol, luînd âe mină pe Lia tremurindă: 
"ari cine-al fi, el zice, fiinţă, tu, - -plăpindă 1. ă 

a
.
 

» Durerea omenească în veci să nu te- -ajungă, - 
„Şi fie-ţi: scurt. necazul şi fericirea lungă, | 
„Pe florl de primăvară obrazu-ţi'să se. culce, 

3 „Și fie-ţi dulce viaţa şi moartea fe dulce!” Dn 

Blestein!2: strigă pătrina,. blestem pe “capul ta, 
"Tu care-mi răpeşti viaţa, răpind. pe fiul meut - 
Şi mama cade: moartă! _ — 

ai n Ba cade, dar! urgia, IN 
Dar cruntul. blestem sboară, se sue.pin' la. Lia ” 
Şi-a soarelui” mireasă, lovită, fulgerată -:-. . 

D Din ceruri cade *n mare lucind ta 0: săgeată. 
. . . ... ... . . see e ee ee etno 

„Ah! mare i-a fost visul şi scurtă fericirea | i 
Tubirea i-a ia „dat moarte ŞI moartea nemurirea !. 
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.. Iar sufletul ferice luat-a forma vie - 

_De o mică, arăgălaşă, duivasă ciocirlie, -.. 

-- Ce-vecinie către soare se 'malţă "n adorare :-. 

-:+ Chemindu-];. primavara, cu dulcea ei cîntare.: 

„. 

  

Ra . m. Vi ALEXANDRI, - 

—— - 

Barbu .Lăut arul. 

-“ Cîntecel “comic De Ie 

Cîntat de D-nul Millo pe teatrul din Bucureşti * . : .: 

(Teatrul represintă un salon, — La ridicarea 'cortinet: un taraf 'de Hu 

tari începe, a suna un cintec vechii din dosul. uşii “din fund. Barbu. Vutarul 

/ 

este îmbrăcat cu anteriă şi giubea vechie; el poartă. pe: cap.0 jumătate de,. - 

işlic cu fund” verde). Ra 
ză a . o 

„i Unu glas. —-(Dintre culise). Lipsiţi de aici, 'Balaurilor!-. E 

Barbu. — lan. lasă, jupîne vătaşe ! Așa să -trăeşti, că 

boerii ne-o chiemat săi cîntăm de ziua. lui! .- ie E 

„Unu glas.— Minciuni! boeriului nu-i plac ţirliiturile. ţigă-- 

“neşti! Hai, cărați-vă! ă DI EA 

aa “(Tăutarit se opresc). | 

Mt Barbu. — '(Deschizind uşa cu. sfială).: Dec !.... Dacă ei sint. 

- Barbu Lăutarii: cunoscut în toată ţara. Moldovei... cum -o Să . 

mă” dai afară... Mai stăi să grăesc două vorbe. cu boerii! 

(întră şi-st scoa e işlicul) Eacă |... Aice-i adunare. mare! şi adu-. 

mare fără: Barbu, starostele de lăutari, nu'se poate! (se. în: 

chină publicului). Aşa, boeri d-voastră, că nu vă lasă _ inima 

să mă daţi pe scări, pe mine Barbu cel bătrîn, care am cîn- - 

-. tat la nunțile şi la mesele părinților d-voastră ? : (întorcîndu-se 

-:spre ușă). EX, apoi ce mai dirdieşte guleratul cel de ciocoii ? 

"= (chiamă doi scripeari şi-un lăutar cu naiul), Veniţi încoace măi, cei » 

cu scripcele: şi cu naiul, far. cei 'cu. trîmbiţele să meargă” 

la “paharnicul Surdulea |... (intră tutarin).. — Doamne sfinte și 

„părinte! în..ce vremi 'am mai ajuns... Inainte-mă ruga să . 

“merg pe la casele boerești, şi acum mi se mucezeşte cobza 

a.
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sub. beniş!... Cine ar zice, văzindu-mă, că eă âm fost . lăutarul 
domnilor !... Heil... Hei!... (etntă). a 

d 
Eu sînt Barbu lăutarul 

„ Starostele şi cobzarul, . 
Ce-am ciutat pe la Domni! - 

p Şi la miînâre cununii. 
po : Cobza mea a fost vestită 

- Veac întreg a fost cinstită 
De boeril de.pe aicl, : 
Ba şi chiar de venetici! 

„Aşa, aşa, păcatele mele! Vremea vremueşte, bătrinii 
se duc, obiceiurile se prefac, oamenii se schimbă, cîntecele 

„se schimonosesc' şi lăutarii mor de foame!...: Heil... în vre- 
mea  boerilor cu ișlic şi cu anterii ca mine, ce de mat.ve- 
selii! ce bancheturi! Cînd. se căftănia vre un boer, se ducea 
bărbier-başa de-l rădea cu bricele cele de mărgean în cer- 
dacul casii, și eii mă. duceam.la el cu taraful mei de-i zi- 
„ceam::<Şi la mai mare, vere|...> a - 

EI îmi umplea 'fesul: de. galbini și eă îi cîntam după 
cum se obicinuia pe atunci, : N 

„_ D'apoi la nunţi!... Măiculiță mea!... ce de mat zai- 
fetură |. p 

„Ținea nunta cite o săptămînă tot în chiote şi'n chiote! 
În curte “oamenii frigeai boi întregi în frigări şi desfundai 
la boloboace cu vin de Cotnariii, în vreme ce arnăuţii tră- 
geai din pistoale... lar boerii, sus, beaiă, vutce cu fesurile şi 
cu papucii cocoanelor... ş'apoi din vreme în vreme își anina 
poalele anteriului în brîii, își asvirlia: papucii, şi giuca parola 
sai cordeaua... .Mat.pe urmă ai“ giucat mazurca” cu Rușii, 
valsul. cu Nemţii, şi acum cadrilul cu: Franțuzii!... Dumnezeiă * 
„ştie ce or.mai- giuca miinel.. Cit pentru “mine... mă videa 

„ Dumnezeii |... boerii se apucaii de umpleaii un pahar :mare 
cu: vin şi.cu galbini și mi-l punea la gură., Eă îl dam pe -. 
git în sănătatea miresei și cîntam. E 
- Acum nu mai plac cîntecele vechi, nu mai sînt de . 
modă, că s'a subțiat lumea]... Am fost silit la bătrînețe să . 
învăţ cîntece-nouă, de cele de la fteatru, de la operă, adecă 
de cele opărite... ca aista de. pildă: i 

(Arie din' Rigoletto: La donna e mobile) 

Lado na mobile 
C'al lui. Leventi 

- a . z
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“Nene” Acsenti 
_ Iaâiş prin ceriă ! 

“Tronc! se potriveşte ca nuca'n păretel... Vă intreb bo- 

eri. d-voastră, nu eraii mai frumoase cîntecele - noăstre . cele 

_creştineşti? precum : Doina, Versu lui Bujor; Sub poale. de 

codiu verde 2... De! unde se mai pomeneşte de-al-de-astea 

prin . oraşe!... Numai. pe la ţară dacă se mai trec!.., Acolo 

numai a rămas să ne ciştigăm hrana, noi lXutarii... pe la ho- 

rele Rominilor, unde facem să saie opinca'n sus|....lacă de 

pildă: să zicem. că s'a' întins o “horă; cît casa asta .de mare. 

Flăcăii stai înşiraţi de jur. împrejur strîngîndu-se cu fetele 

de miini, şi noi lăutarii prinşi! in mijlocul horei, le cîntăm, 

ian aşa: : a a po 

(Toţi [ăutarit pornesc cu. pas iute de încongiură salonul, sunind o horă. . 

Barbu urmărindu-i cu cobza cîntă :) . 
x 

Leleo roşie la obraz 
Leliţo, leliţo.fa! 

_Tloricică din pirleaz . . . 

Leliţo, lelio fa! - -. ... 

Ce folos că eşti frumoasă -. ! . 

- Leliţo, leliţo fa! . 

" Şi la cap căpaţinoasă. . , 

" Leliţo, leliţo fat ÎN 

Staţi, măi cam obosit!... Sărmane piste Barbule| ai. 

ajuns cal de poşte imprejurul, horei, de unde înainte le zi-: 

ceai boerilor ere... Fiel... În. calte mă mîngiiii, că m'o în-. 

Yrednicit Dumnezeii să inveselesc cu cobza mea o ' lume in-. 

“treagă! (căutînd Ja cobzi cu jale). Dragă cobzişoarăl... bune. zile 

am petrecut amindoi... Multă vreme mi-ai ţinut isonul numai 

_într'o 'strună (oftează), De acum ne-o venit şi nouă rindul de 

„ducă cu cele multe obiceiuri vechi de ale ţării!... (stergindu-șt 

ochi), Hat, drăguliţa mea, să mulțămim cui „se cuvine,, că :ne 

am petrecut veacul in această ţară bună. şi mănoasă care â 

desrobit Țiganii | . ză o - . , 

Dragi boeri de lumea nouă! pT 

- Ziua bună vă zic voă. . . ” 

Ei mă duc, mă prăpădesc : . | 

Ca un cîntec bâtrinesc! pe 
,
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"Ah! gindiţ. cam fost odată 
“Glasul: lumi! desfătată, Ma 
Si închinaţi cite un pahar | 7 

- Lui biet Barbu lăutar! Aia 

(Barbu cu taraful pleacă sunînd un cîntec vechii. Cortina cade), . 

pu 

„48. Vs ALEXANDRI 
  

„IORGU DE LA SADAGURA. -. 
  

ACTUL | SCENAL 

„: Damiean, —: (intrând în fund) Să dai degrabă curcanit la 
bucătărie, să îi 'puie în frigare... și să spur lui “Gheorghe. bu: 

„_ cătaruj ca. să mi-i: rumeneastă frumos, că i-oiă da bacșiş 
-. bun... (Giind în scenă) Ah |.. ziua 'de-astă:zi este cea mai .noro- 

- tcită pentru mine |. Astă-zi vine lorgu de la Sadagura, unde 
„l-am, trimis să "înveţe carte |.. De” doi ani.nu l-am văzut, și 
cînd gindesc că poate peste un ceas am să-l string în - braţe... 
pare că-mi. furnică ceva pin inimă... ochii mi se. păinjinesc... 
şi-mi vine sughiţ... (cu dragoste și ştârgîndu-și ochi) -Iorgule!. dragul 

““moșului !.. Gugulea moşului |... cit necaz: â: mîncat „el prin țări: 
streine !.. cit s'o strădănuit drăguţul. cu învățătura prin: acade- 
„miile: din. Sadagura !.. pare că.l-văd zi își noapte cu ochii. pe 
„carte, nemîncat,  nebăut și. nedorind alta - în. lume de cît să 

„se “procopsească,. după. cum mi-a scris. în toate răvaşele... 
: Dragă gugule! bine zicea răposatul dascălul Ieni, Dumnezeii 
„să-l ierte, c'ai s'ajungi om mare!,. Să dea Domnul, fătul mei, . 

să mi te înalţi ca ciocirlia, și cu tine să-ţi inălți şi neamull... 
„Să dea Domnul s'ajungt și. ispravnic, pentru -ca.să faci stare 

"mare!., Dar ce stai eii ca să. vorbesc “Singur ca un nebun, 
"cînd am o grămadă 'de trebi?.. Astă-zi dai masă mare prie- 
»tenilor de buna venire a lui Iorgu... „i. 

„SCENA VII. € : 
a Cai DE'NAINTE, IORGU! | 

„Damieau. — (alergină 1a use) Ba îi el. Inima: îmi spune „căi el... lată, i. o Aa 
” - Ă - N - 

S 

 



"ţi-o 'tot bagi în ochi?. .-- 

cu deilinaţia numelui d-tale, . .-: 

LD Bar Si 

" Zorgu, — (intră și. se aruncă în' braţele înoşulut'săii) ' Afou oncle!. - 

1 Damieau. — Vin, gugulea - moșului! (îl sărută şiapol caută .: 

la el cu dragoste) Jan vedeţi-l ce moţpan mare s'o. făcut!: pare. 

căi Alexandru Machedon. .. ii Me 

Zorgui. —. (n parte) Uf!. (tare) Mon, cher oncle, cit sînt de 

fericit | Sia a 

Damieaii. —: D'apoi eii, fătul. mei! dapoi ei |. Vin... 

să te, mai sărut . odată... (plingtad) Cind gîndesc că nu l-am: 

- văzut doi ani de zile!.. Ce vă pare, fraţilor 2: aşa că-i nostim?. i 

aşa că-mi samănă. mie?., 

 Gingu, — Aud î.. cîte ceasuri? , is. 

„0. Damiean.: — (uind. pe Iorgu de. min) Vină să faci. cuno-. 

ştință cu. prietinii mei. D-lui îi -slugerul -Gingu, un prietin 

vechii a băbacă-tăii. Nu-ţi aduci. aminte de el? - 

Jorgu.. — Ha... 'Ean stă... Nici:de cum. .î.. 

:- Damican. =— -Da. cum dracu Lai şi uitat? EL te-ai.” 

„purtat. în braţe... adă-ți aminte cind te giucai de-a babă-oarba - -.- 

cu Marghioliţa, cu: fata lui. -: Dă m 

Iorgu, — (căutînd cu lorntonul la Gingu), Ha... "acum mă Sa i 

venarisese. “apropiindu-se de Gingu) “Mon .cher :monustu Gingu, îmi - 

„pare bine că reîncesc. ămiciţiea cu d-ta. i 

2 Gingui — Aşa şaşa, nici prea prea.. nici foarte foarte... . 

“ “numai. că mi S'aii cam jungit urechile. de foame.. (în parte) Ce.. 

-dracu are. de. se:.uită „la mine prin. geam 2, (tare) Ean: ascultă, 

„Torgușorule, nu cumva aj “prins. orbul găinilor?: 0 

*.:Daniiean, — lorgule, ce însemnează. stecluța asta care. 

forgui — Mon cher oncle, citirea necontenită-a .uyra-: 

jelor, mi-ai cam. slăbit “puterea razelor visuale. 

Damiean. —: Ce ţi-ati. slăbit, fătul mei? 

Gahifa '— Puterea razelor .visuale... Aceste. cuvinte teh- » 

nice, vrea să zică că i-ati slăbit oc/e/uica.. : 

Iorgu. — (în parte). Cine să fie dama asta „care: mă înţe.._ 

lege atit de: bine?.- (apropiindu-se de Gabiţa) :Madamd, cu: toate 

că n'am: avut fe/izitatea „de a-4i fi recomandat, dar.mă folo- ... 

sesc de ocasia. aceasta pentru ca să te, rog să mă noroceşci : 

_ Damieain.. —. (cu mirare, în parte) .Ce drâcu. îj zice? 

Gahiţa. — Mousiti. Georges, desirul unui cavaler amabil 

„ca d-ta nu poate rămîne neîmplinit... Zar conisegience, mă gră- . ! 

besc a-ţi declinarzsă 'nimele mei... eti înă numesc Gahiţa de: 

Rosmărinovici, vozre: servante. Aa 

ca 

? Dia 

a...
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o PI Jorgu. — Ei sint, au -contraire,. votre servileur,. mna- 

„damă, şi de doresc ceva, este numai să se presenteze vr-o ocasie, 

pentru ca. să-ți pot dovedi. admiraţia de care sînt cuprins 

“pentru grațiile persoanei d tale. . a 

7 Gahiţa, —: (în 'parte) Na cavaler |... _ a 

 î ““Damiean. == (iutnd pe Gîngu lă'0 parte) Măi Gingule, înțe- 

„legi tu ce limbă vorbeşce Iorgu cu Gahţa? . 

39 Gingu. — Zici ca ploua?.. Nu cred... n'am -auzit bu. 

-“raticul' azi dimineaţă, =: - -. a i IE 

| Prietenul. — (către alt prieten) Pare-mi-se, vere Constan- 

dine, că şi Iorgu s'o nemţit. a 

' Damiean. — (în parte): Oare nu cum-va.a uitat și Iorgu 

“- -romîneşce. (tare) Iorgule, Iargule | iea mai întoarce-te. şi spre 

- noi... mai spune-ne ceva de la: Sadagura... despre călăto- 

ora tal ce Sa 

op Zorgu..—. Pardou,' mon cher oncle; m'am vreme acu, că 

+." "presentez omajurzle. mele secsului frumos... asta-i. datoria fie- 

“cămi galant om. - . - ea î 

„e Damiean, — .Mări, băete, lasa de-oparte -majurile. şi. 

- “sescul 'şi răspunde-mi: curât la ceea ce te întreb... 

orgii. — Apol, ce să-ţi spun, won cher oncle ?.. Cind 

ati trăit 'cine-vă într'un tîrg civilisat ca Sadagura şi cînd este 

silit în urmă a veni. într'o ţară ticăloasă ca a' noastră, con- 

“trastul i se pare atit de. piramidal, în cit nu se poate - găsi 

cuvinte destul de energice, pentru ca să explice ceea ce sim- 

ţeşce în lăuntru. -:: 2 DR aaa 

-.. Gahiţa.. — Rezon... are rezon,. monsiu Georges 1... laca 

"de pildă ei; care am. voiajarisit, şi care am fost la Cernăuţi... 

nu pot să mă deprind nică de cum cu Moldova... Of]... de-ași. 

-: scăpa mai degrabă de ţara asta. IE i 

Ie Damiean. — Da. bine,'mă .rog,'ce are -Moldova, de nu: 

vă mai place' cum ați. călcat peste graniţă? Na 

„+ Zorgui'—-Ah mon cher once... nu mă sili să-ți spun 

cîte are și cite n'are.... N a 

-Damiean. —' Da spune, 'spune.... N'are și ea tirguri?... 

"ape, vite? - | . DE 

“- Gahiţa: — Ba are prea multe... prea multe! --.. 
Damiean. =— Nu te 'ntreb pe dita. (lu! Iorgu) Spune ce-i 

lipseşte bietei Moldove?.. Nu-s camenii buni şi -cu frica 

lui Dumnezeii ?.. Nu 'este grii bun? Nu este vin bun?,. Nu-i 

"are şi ea oameni ca şi cele-l-alte țări ?.N'are munţi, copaci, 

A 

s 
- 4 i + 

> . i : 

 



  

si 
A 

în sfirşit belşug în ţară 1..: ce vă trebuie - mat 'mult?.. Wa. 

dreptate vere Giîngule 3 etate 
A 

Gingu. — (Căutină 1a omic) Aud?.. opt ceasuri. | 

Zorgu.. — Ah non cher oncle 1... Ce-mi pomenești d-ta, 

de griii, de vin și de .vite?... Aceste materiealuri sînt bune . 

_cu adevărat, dar nu aduc nici o înaintire “inteligenți... Ce 

me foloseşte că avem cele trebuincioase pentru hrana .trupu- 

lui, dacă mintea moare de. foame? e 

Prietenul. — (către alt prieten) Ean auzi, vere Constandine, . 

zice că mintea moare de foame... (pufnesce de ris). -. O 

Iorgu. — Ce-i o ţară. fără canaluri, : fără: comerţ, fără . 

industrie, fără drumuri, fără lib... - DI 

„ Gingu, .— (strenută tare) Aferim!.... A a a 

- Prietenul. —. (câtă alt prieten) Auzi, vere, zice că n'avem 

drumuri î...dar' el: pe ce-o venit cu poşta? 

Damtean. — la ascultă-mă Iorgule... dacă vrei „să-mi 

faci mulţărâire, te poftesc..;: altă dată să nu mă mal ameţeşci . 

cu ast-fel de fleacuri.... Țara „Moldovei e bine-cuvintată de. 

“Dumnezeii |-şi cine: nu știe s'o iubească şi s'o preţuiască, nu-i 

vrednic săă mănînce piine. şi' sare. - A 

Gingiuu,: — (strenută) Aferim |.. vrei tabac?. - 

_ Damiean,. —. (luind o prisi) Foarte mulțămesc. (stzenută). 

Top. — Să-ţi fie de bine, : „i: Ă 

_ Damiean.  — Amin. 

20 (Se-auă Murart afară) 

- Damican. — Eaca şi scripearii |.. Hai să ne punem la 

- ... E „ p Ie: . , =. 

pi SCENA TĂI, 

"T0RGU - 

lată în ce se "'nchee tot traiul ce am să sufer “pîn! la. 

moartea mea! O Sadagură, Sadagură! "Unde sînt mulţumirile 

ice cuprinză. în sînul tăi ? Unde-s chifiele:? Unde-i berea? Un- 

de-s cartofele? Unde-i şniţelul tăi: cel chesaro-crăesc? „Dar 

valţurile tale cele şvăbeşti? Dar societatea ta: cea plină de 

graţii? Vai şamar! Ce-o să mă fac? Imi vine să iaii cîmpiă, 

“să fug departe în lume, departe de casa părințească ;' departe 
s. 

de provincialii acești tără sentimente şi - fără ideile veacului.



mieii ; departe. de toți, şi de rude şi de țigani şi de curechiii | 

„cu rață 

. “ Torgu, din pricina săcilor sale, este gonit de unchiul săi” Fuge cu Gahiţa, 

, apot_ o. o lasă, 'duce mizerie, face “comedii la bilciă şi în 'celer- din „urmă este : 

_ertat de unchiul săăi.: - Ă NR Maia E , 

. 7. 

„ACTUL III SCENA: X 

”, ; - ae (Final) SE „o 

. 

. - Damiean. — Măr, Torgule, da tu nu "vii să joci ? Tot 

> nur ași plac obiceiurile - noastre ? 
LT Jorgu. —"Ba acum îmi sunt. dragi: “Acum știi să pre- 

“ţuesc: bunătăţile cari ne-aă 'rămas de la strămoși şi, să dee 

Domnul'să le. păstrăm totdeauna pentru-ca să: răminem tot 

„Romini și să: ne fie dragă: ţara noastră.... (se prinde 1 în a horă). 
„Dol! p. „Ura | Trăiască Moldova ! 

pa - Ia i . - 

, 

„43. VALEXANDRI. . - 

2 PINTINA BLÂNDUZIEI 
  

Me ACTUL SCENA Vi 

; PI NE . HORAȚIĂ, pătruns, . 

N ice « stranie fiinţă !.. . aşi crede c'am "visat ” 
De n'aşi- vedea în inînă-mi cununa ce mi-a. “dat,. 

„. Cunună împletită cu flori de prima-vară . 
.- Ca dinsa... De ce însă grăbit-a să dispară? 
“Era "pătrunsă, lacrimi juca în ochil' săi.. Să 
“Nu îndrăsnia să cate făţiş.. în ochii mei... . | 
„Şi. glasu-i în. suspinuri... şi peptu-i în. mişcare... - 

ŞI fața. luminoasă... şi juna-i 'exaltare... 
"Să fieâ... la mea virstă |... Se poate?..; Sînt uimit... 

„Ce simt acum în mine. de mult 'nu:am simţit, 
De mult|... de cind voioasa şi falnica-mi junie 

_„ Umplea tot universul de- -amor şi poezie, 

= 

'. (Privind cunuria). . 

  
i
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Cununa astă. simplă, nepreţuit. odor, 

Privind-o, are-un farmec mult mai atrăgător 

De cit acele toate. coroane strălucite 

"In Capitolul Romei cu fală dobiîndite... 

Avut-am mari. triumfură, dar jur. pe Dumnezei | - 

Nu-e triumf mai mare. în cîmpii Elizei -...-. - 

Pentr'un poet 'ce-aspiră la gloria divină 

Ca sacra "ngenunchere de. gingaşă vergină. 

A (su puţin. pe gîndur). 

Cuvinteleă din. urmă cuprind î în 'sinul lor 

O taină isvorită din inimă. cu "dor. o -- 

«Ah! cîne te cunoaşte cu-a ta mărinihte 

«Se pleacă. în uimire şi se „robeşte fie... 

i N „(Cu îndoiala). a. 

Dar cine. are. parte de- al ei duios amor?... 

- Poetul. ce nu: moare sati, umul muritor? -- 

Poetu e "n veci tînăr cind omu 'mbătrinește . 

Şi „geniul, nu- fruntea încintă şi răpește. 

(Gu. tristeșt). 

Amară cugetare ! “fior de-al ernii int Aa 

Voi puneţi amorţire pe-al inimei avint. -: 

„Şi umbra îndoelii pe “ori ce nălucire, , 

Căci soarele cu- -amurgul nu pot avea 'ntinire 

(se pliabă tulburat). 

| 
| 

Ce-a ar. zice Roma: 'ntreagă cînd s'ar: vesti prin ea 

Că o copilă, sclavă, ocupă mintea mea ? 

Ar zice cu un: hohot ce-ar. răsuna în 'spaţii : 

<Satyr acum ajuns: „ai satiricul Horaţii!.. 2 | 

- Hesl zică l.;. Sucul vieţii tot: ferbe:'a al meii sin. 

Corona e. căzută, dar fruntea ! nu-o înclin.. e 

“" (are), a 

i „Nebun acel. ce - vede: trecînd o , fericire 

| „Sir „nu-i : aţine: „calea. so , prindă, cu grabire 

" , -
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44. ANTON PANN. = 

Povestea vorbei)). 
s, 

 Acenpe eiuispi cas pane. pear- usi venii - 

iapa - ape: ns £ Sia 
"Pa8 aauina TOTAa5Hz. 

OamSa uta zpzBiT. 925 
Tor aa pas € ranAsa cas. 

Tor aa noi „An WATpA - 
„Bare + BĂUT. wi - „niarpz. 

o Ăa iiveparr: accne  nâuui SE 
dap nS pis KAI Ea “ei. 

Oiae rpzMaAz Meg, 
Ip Fanpede CE. aatr. 

n 

Bana, KS ranaSa ns ruga 

E ha ngine ur. m oarece. 

Dai Bine ca mogi AE doaate. de 
KAT c4 E nik cz pakSASi. | 

oua” spa u ui. „aiSpa. 

o Tlpinae ne oua Bana, ui Bine - 
a „Dau n$ "re Nginae EA ME "Tine: 

Cine € RS MANA aSura sa 

„ Mega wi ue „Ape. n nsurz. 5 

1) Ediţiune -1853. “Tipografia 4 duf Anton “Pann, i
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n Moneemga Bopnii 

.  GnSn Barpanii: Ae KĂHA BAkSA * 

- Ba "pei. aSrpSgi noapTz ApânSA: ... 

CGăaz, înznyt ui moagz, .. 

ES Rage. A AZ .A€ TACABD; 

„> RS cSaa m MBoaaițe 

“TU apa! da! „pi neoprit, o 

Ka €$, ca uS nai peakoa, 

Tie "Ameatc KS. ÎNĂHWEACA;: 

IMPauă. AAA. CBEZPIIENE 

„TDi ea AAz'A” «MBEAEIE, - 

Anuene ATS „MAAT. - 

-MToaBa «pi conop CA BATA 

"TBS ui RS HAATA CTPpIrApE. | 

Biue: Beniuă: mik ui Mape. 

TIE geaeui ue cTATS Apasa 

Ga "AMBELE m'auser, ezpakSa. - i 

  

Pa 

48 ANTON PANN - 

  

_... Nasteatin Hogea -. 

Nastratin Hogea odată fiind la nuntă chemat, ă 

Se duse în haine simple, ca. sărac. biet îmbrăcat. 

Nuntașii” ast-fel văzindu-l, nici în seamă nu-l băgaii, .- 

” Ci pe cei cu haine scumpe. să trateze alergaii; - 

Şi după.ce aşezară la masă pe toţi frumos, 

„Îl puseră .şi pe dînsul în 'colțul „meşii..de jos. 

Nastratin, văzind aceasta, se sculă 'ngrab-alergă ” 

Şi la un al săi prieten, să-i dea. haine îl rugă; . 

„Dindu-i hainele acela, se 'mbrăcă galant pe loc, 

Puse şi-o blană -asupră-şi cu postav. roş, ca de foc, 

Şi aşa mergind el: jarăşi la nunta-ce & fost chemat, 

Cum îl văzură „nuntaşi, cu cinste l-a 'ntîmpinat;,
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— «Poftim, psftim Hogea. efenăi, către dinsul toți zicînd: 

„L-ai pus tocma- 'n fruntea mesii,. fie-care loc: făcînd.» ... 

"EL dacă şezu la masă şi-a -'ntins” miîneca: în vas, 

” Zicînd? «Poftim,. poftim blană, mănîncă ce e mai gras.x-. 

“II întrebară nuntașii : '<Hogea- efendi, =— zicînd : 

Pentru -ce o faci: aceasta, şi "atingi: mîneca.. : mincînd ? 

| — Pentru că, el le: răspunse, eă "intii: cînd am venit 

ES „Cu hainele. cele proaste, nimenea nu m'a: cinstit : 

-:. ! Şi cînd văm daț bună ziua mi- aţi zis numai «mulțumim». 

Iar: cum venii cu aceste, toţi mi-aii zis:: Poftim, poftim! 

_-... De aceia :şi: eii blana să mănînce o poftesc,. | 

„Că Vaz, toţi privesc la: haine „Şi persoana n'o cinstesc.» 

| « : „1 
, : or 

i „6 ete, aa 

  

  

a - Melancolie aa 

Părea că printre nouri s'a “fost deschis: « o poartă, | 
-Prin care trece albă regina- nopții moartă. — 
O dormi, o:.dormi în pace printre făclii o mie 

”. Şi în mormînt: albastru: şi "n pînze argintie, ..-:"» 
“În. mauzoleu.- ți „mîndru,.al cerurilor. arc, 

_ Tu adorat și dulce al nopților monarc!: 
".. Bogată'în întinde:i stă lumea “n „promoroacă, 

Ce: sate şi cîmpie: c'un luciu văl îmbracă; 
„ Năzduhul scînteiază, și'ca unse cu var . 
Lucesc zidiră,-ruine pe cimpul solitar. -: . 

“Şi ţintirimul. singur cu strîmbe sruci, „veghiază, 
"O cucuvaie sură. pe una se aşază, : 
Clopotnița trosnește, în stilpi isbeşte toacă. - 
Şi străveziul: demon, prin. aiei cînd să treacă, - : 
Atinge ”ncet arama. cu- zimții-aripel. sale - E Di 
De auză: din ea un vaet, un aiurit de jale. 

| | „Biserica "m ruină 
i Stă. cuvioasă, „tristă, pustie. şi” bătrină, ri - 

“Şi prin ferestre. sparte, prin uşi. Pue vintul. - 
„„Se pare .că-vrăjeşte și că-i. auzi „cuvintul, - 

N * Năuntrul ei pe stilpi-i, păreți, iconostas - 
„o Abia, „conture triste şi umbre ai | rămas; N



— 829. — a. 

_ NE pr 

„ Diept preot—toarce-un greier un gînd fin şi..obscur, - 

Drept dascăl— toacă cariul sub: învechitul mur, Na i 

Credinţa zugrăvește . icoanele 'n biserici —:: 

Şi 'n sufletu-mi pusese poveştile-i -feerici; .. î 

Dar de-ale vieţii: valuri, de al furtunei pas: 

Abia conture triste şi umbre-aii măi. rămas. , 

In van mai caut lumeă-mi in obositul .creer,- 

Căci răguşit, tomriatec, vrăjeşte trist ui greer:! - 

Pe „inima-mi pustie. zadarnic -mâna-mi ţii... 

Ea bate ca şi cariul încet întrun: sicriiă. . 

“Şi cînd gindesc. la viaţa-mi, îmi pare că ea cură: .:: 

Incet repovestiti. de:o streină- gură, o i IE N 

Ca şi-cînd .n'ar- fi viaţani,' ca și cînd. m'ași “fi fost. - 

„Cine-i. acel ce:mi spune povestea pe de rost. ..-. 

De-mi ţin la el "urechea şi rid de cite-ascult  . , 

“ “Ca de dureri. streine 2, Parc am murit de mult! . . N 

  

DO a 

a EMINESCU! 

    

7 

Do la Yistru pin” la Tisa” i 5 . BI 3 Nici îl merge; nici s6 'năeamnă, IE 

Tot. Rominul 'plinsu-mi-s'a E IR „Nici îl este toamnă toamnă, . 

Că nu mal poate străbate ..  -- Nici e vară vara lul,. - 

De-atita streinătate.. - . i “Sil strein în țara ML 

Din Hotin şi pin! la.Mare .- De 1a. Turnu ?n Dorohol, 

Vin Musealii de-a călare, : .... ..- Curg duşmanil. în puhoiu. - 

De la Mare la Hotin -- - Si s'aşează pe la noi; 

Merei calea nd-o ați; -. - pr - “Poate cîntecele pier, - : 

Din Coian la Vatra-Dornil -*. Sboară păsările toate AR 

Au umplut. omida cornil, N „De neagră streinătate | - | 

Şi străinul te tot paşte -. . -.-» “Numai umbra spinului 

De nu te mai poţi cunoaşte..: -.: La uşa creștinului. . - 

Sus la munte; jos pe vale - - „i. Isi gesbracă țara Sinul E 

Şai făcut duşmanii cale, *.. -: +. „ Godrul—frate cu Rominul— .. 

Din Satmar pinn Săcele .... --:. Ds săcure se tot pleacă 

Numai vaduri ca acele. . „Si isvoarele 6i șeacă—; 

Val de biet Romin săracul!, e „Sarae în tară săracă! . 

Indărât tot dă'ca acul, * Sia o 
e 

a.
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Cine-ai îndrăgit streinij,. . ;: Tu-te ?nâlţă din 'mormint, | 
Minca-i-ar. inima cîini, . ... - Să te-aud din corn sunind 
Mincasi-ar casa pustia, „Şi Moldova aduninăd, -. 

" Şi neamul nemernicia ! - *.De-l suna Gin corn odată, 
DE mi | „Al sadunti Moldova toată, 

_Stefane- Măria Ta, De-l suna; de două ori, .. 
“Pu-la Putnă nu imal sta, - .  . _Iţi vin codri ?n ajutor, 

Las' Archimanăritulul. - __ De-i suna a treia oară, 
: Toată grija schitului, - a "Toţi duşmanii ori 'să piară 

Lasă grijea sfinţilor | “Din hotare în hotare = . - 
In seamă părinţilor, - Indrăgi-iar ciorile 
Clopotele să le tragă .. .: - : . Şi spînzurătorile!.. 
Ziua 'ntreagă, noaptea 'ntreagă, : | E 
Doar s'o 'ndura Dumnezei, :- n 
-Ca:să "ţi miîntui neamul tăi! a 

48. EMINESCU. 
  

_ Satira 1. 

Lună tu, stăpîna mării, pe -a:lumii boltă luneci - 
„Şi gîndirilor 'dînd -viață, suferinţele întuneci; 

- Mii pustiuri scînteiază, sub lumina ta fecioară 
Şi câţi codri. ascund în. umbră 'strălucire de izvoară | 
Peste cite mii. de valuri stăpinirea ta străbate,. ... 
Cînd plutești pe mișcătoarea mărilor singurătate |! 

„Cite țermuri înflorite, ce palate și cetăţi, 
Străbătute! de-al teii farmec, ţie singură ţi-arăţi | 

"-.. Şi în cîte mii de case lin pătruns-at prin: fereşti,. 
Cite frunţi, pline-de ginduri, gînditoare le priveşti! 

“Iar. colo bătrinul. dascăl, cu-a lui haină: roasă 'n coate,-.: 
Intr'un calcul fără capăt tot socoate și socoate, . - 
Şi de frig la piept ş'închee tremurind halatul vechii, 

_ Şi înfundă gitu "n guler şi bumbacul în urechi; .- 
Uscăţiv aşa cum este, gîrbovit şi de nimic, 
“Universul fără margini, e în degetul lui mic!“ . 
Căcr. sub frunte-i viitorul şi trecutul se încheagă,. 5 
Noaptea-adincă a vecinicier el în. şiruri o desleagă. ;.. 
Precum Atlas în. vechiine sprijinea cerul pe umăr, * 
Așa el sprijină lumea şi. vecia întrun număr. op. 

„Pe cind luna străluceşte peste-a tomurilor  bracuri, -



  

sa 

Intr'o clipă-l poartă gindul îndărăt 

La *nceput, pe cînd ființă nu era, 

-Pe cind totul era lipsă. de. viaţă. şi 

Cind nu s'ascundea: nimica, deşi tot era -ascuns, 

cu. mii de veacuri... -. 

nici neființă, -.. - 

voință, :. 

Cind, pătruns de sine însuşi, odihnea cel.nepătruns.. * » 

Fu prăpastie? genune ?- Fu noian i ntins de apă? 

N'a fost lume pricepută şi: nici minte, s'o priceapă, . 

Căci era un întuneric ca 0. mare făr. o. rază, ... 

Dar nici de văzut nu fuse şi nică ochiii care s'o vază. 

Umbra celor nelăcute nu "ncepuse-a, se desface, 

- Şi în sine împăcată stăpinea eternă pace!. .:. . : o 

Dar de-odată un punt se. mișcă... cel întiiă şi singur Iată-l 

Cum din chaos face muma, iară el 

Punctu-acela -de. mișcare, .- mult mai 

E stăpinul fără margini peste marginile lumii... 

Deatunci negura eternă se desface 

devine tatăl. - -.. 

slab: ca boaba spumii, - 

în' făşii, - 

De-atunci .resare lumea, luna, soare şi stihii, a 

__De-atunci şi pînă astăzi. colonii de lumi pierdute. - 

Vin din sure. văi de chaos 'pe: cărări: necunoscute . 

Şi, în roiuri luminoase izvorind din infinit, - a 

„Sint atrase în viaţă de un dor nemărginit. :.. 

Iar în lumea asta mare noi, copil: 

Facem pe pămîntul” nostru muşuno! 

Microscopice' popoare, regi, oșteni. 

ai lumii. mici, 
ae de furnici: 

şi învăţaţi, .. 

Ne succedem generaţii şi ne “credem 'minunaţi ; 

" Muști de-o zi pe- o lume mică de se -măsură cu „cotul, - 

În acea: nemărginire ne "nvelim, uitînd cu totul. . 

- Cum că lumea asta 'ntreagă e o clipă suspendată, ... . 

Că "'ngărătu-i şi 'nainte-i intuneric se arată. - 
. - . 

pp me ee. e 

Fericească-l. scriitorii, toată lumea--recunoască-l — 

„Ce-o să aibă. din acestea pentru el “bătrinul dascăl? a 

Nemurire, se va zice. Este drept'că viața 'ntreagă, : .: 

Ca şi edera de-un arbor, de-o idee i: se leagă. - 

De:oiăi muri — își zice "n sine —'al mei: nume 0 să-l. poarte 

“ Secolii din gură "n gură şi lor duce mai departe, . 

De a pururi, pretutindeni ; în: ungherul. unor crieri, . 

-.Şi-or găsi, cu al. meii nume, adăpost a' mele scrieri 

O sărmane||. ţii tu, minte. cîte "n lume ai. auzit, 

Ce-ţi trecu pe dinainte, cite singur 

S 

îi. 

Prea puţin ; pe ici, pe colo de imagini o făşie, . : 

Vie o urmă de gindire, ori un, petec de hirtie. - 

7 

LI



şi cînd ptopria. ta viaţă singur n'o. ştir de pe rost, 
O să-şi bată. alţii capul.s'o pătrunză” cum a fost? 
Poate” vr'un. “pedant .cu ochii: cei verzui, peste un. veac. : 

"Printre tomuri: brăcuite: așezat, şi. "el unbrac,. 
" Aticismul limbei tale o să-l. pună la:căntari, -: 

.: Colbul ridicat. din carte-ţi.. lo sufla din ochelari. * 
„„» Şi te-o''strînge. n: două şiruri, așezăndu-te la- coadă ae 

| In vro notă „Prizărita sub” o pagină neroadă. 

E Poţi zidi « o lurae 'ntreagă,, poţi: s s'o Sfarmr : ori ce-ai spune,.. 
“Peste” toate o 'lopată! de fărină. se depune. e 
Mina. care-a. dorit! sceptrul: universului şi ginduri ....--. 

„Ce-ati „Cuprins tot: universul, - încap: bine -'n patru scînduri.. 
„Or să vie-pe a .ta. urmă în-convoiă: de * nmormintare e 

“Splendid. ca..o: ironie, cu priviri nepăsătoare ; - 
lar deasupra. tuturora va; vorbi vr' un mititel, 

„Nu slăvindu-te. pe tine, lustruindu-se.pe ei E E) 
E Sub e a numelui, tăi umbră : dată tot, ce - te aşteaptă. 

   
Ba să. vezi... . posteritatea este - încă şi mai. dreaptă: 
Neputiînd. să. te. ajungă, crezi c'o vrea să: te. admire ? 

"Ei vor aplauda de sigur biografia subţire DL 
Care. s'o 'ncerca. S'arate că n'ai fost 'vr'un. lucru mare, 
„Cai fost om:cum' sînt 'şi dinşii. Măgulit e fie-care . 
_Că.n'ai. fost. mai mult ca. dinsul. Şi “prostatecele nări: 

- Şi le- umflă! or şi! “cine în. savante adunări: | “ Si 

Cînd de. tine se vorbește. S'a 'nţeles de mai iainte, i 
„- C'o ironică grimază. să te laude "n cuvinte. o 

„ Ast-fel încăput pe mina a .0t cărui, te vor diege,.: 
Rele-or. zice că sînt toate. cîte nu vor înţelege, . - 
Dar afară de! acestea vor căta vieţei tale 
„Să-i găsească” „pete multe; răutăți și mici scandale : 
 Astea- toate: te” apropie 'de: dinşii.: Nu lumina" E 

- Ce în lume-ai răvărsat-o, ci “păcatele şi vina, 
Oboseala, slăbiciunea, toate! relele: ce sînt 
Intr'un mod fatal legate de o mină de: pămînt, - 

” Toate micile mizerii - unui- suflet chinuit. ai 
ă Mult mai mult i ÎN. Vor atrage de cît. tot: ce. al. gindit, 

CET E
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„Sub bolta cea înaltă a unel vechi” biserici, - 
“Intre făclil de ceară, arzind în sfeşnic) -mari., , | 

E *?ntinsă în'.hain 
Logodniea.-lul Ar 

e albe cu faţa spre altariti 
ald, stăpin peste Avani; . 

Da Inceg adinc răsună cîntările de :clerici. -..-.. 
I 

„49. EMINESCU... Pee 

“Pe pieptul. moartel luce d6 pietre scumpe salbă... 

. Si părul de.aur curpe din.raclă pe: pămînt, _-. Sai 

:" - Găzuţi în cap sînt ochii, un zîmbet trist şi sfint : 

Pe buzele-i lipite 
- Tar fața-el framoasă. ca 'varut este albă. 

Şi lîngă.ea "n ge 

ce vinete îl sint, 

nutiche e Arată, mindrul rege... 

” Scintee disperarea în ochii crunţi-de singe, . . 

Si încilcit e păru 1 lui negru,.gura-şi stringe, - 

- „EL ar răeni- ca leii, dar val! nu poate plinge, 

'-De zile trei işi spune povestea, vieţel 'ntrege: - 

* Etara un copilanâru. Din codri. vechi de-:brad Ş 

" „Plăminzii ochi rotindu-i ei mistuiam -pâmîntul, 

SEY resvrătian imperii, popoarele cu-gindul;: ;.. - 

- „Visind, Că “totă. lumea îmi. asculta cuvîntul, .. : 

:„In valurile Volg 

: „Domnind semet 

=. 5Si naţii călătoar 
Diaa 

+„Umplut-ai sperioase. pustiul: pin” la poluri.. 

| "„Găcr Gdiri. părăsise de ghiaţă nâlta-l domă; 

„Pe zodii singero 

a „Cu .creştetele albe preoți cu pleata rară . 

- -Trezeaii din codri vecinici, din :pace seculară 

„1 „Mii roiuri vorbitoare, curgiid. spre vechea Romă. 

ăi cercam cu spada vad. a 

şi tinăr pe roinicile stolul, --  ? 

. “„Câror a: Mea fiinţă un Semizei părea. . - -. - 

” „Simţiam că universul la pasu-mi! tresăria, 

e, împinse de a mea, --.: 

ase porneau a lui” popoară, E 

“Be Nistru tăbărisom, poporul tt. să “mpi, 
” Cu sfetnici. vechi” de zile mă 'ntimpinaş în cale 

„Ca marmura -de albă, cu păr. de aur moale. — - 

„In jos plecat-am ochii 'naintea feţei tale, - 

- „Stătind un îndărătaic, un sfiicios copil. 

iu 

j. 

.
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„La blinda ta “mustrăre simt elasu-zal cum. int Sacă ; 
| Ei caut a răspunde, riu ştiii ce să răspund, . 
PMI. -ar fi.părut mai bin6 ?n' pămînt să mă cufund! 

, ”Cu mînele- amindouâ eu fața îmi ascund, 
"Si întiia-dată » “n viaţă un plins amar mă "moacă, 

Cu glasul. ziin de lacricai, de. năuiosare cală, . 
”Privindu- mă cu ochii, în, care- -aveal. un cer, . IN 
"Mi-al zis: Aştept: din parte-ţi, o rege cavaler, . 
"Că-mt vel da prins pe-acela, ce umilit ţi-l cer.. 
„Ei Wreai, să-mi dal copilul sburdalnie, pe Arald. 

-$ 

„Pe plaiuri dunătene -poporu-şi opri “mersul, 
E ”Arald, copilul -rege, uitat-a “universul, 

„Urechea-i fu menită ca să-ţi asculte "versul — 
„De: atunci, învingâtoareo, iubit-ai pe învins.“ 

"0 duc: cîntind prin. tainiet şi Pe sub riegre bolți. 
“A misticel religii întunecoase cete, 

. Pe funil. lungi coboară sicriul sub părete.. - - 
Pe piatra vrăvălită -pun crucea drept pecete, 
Sub candela ce arde-in umbra unui colţ,... 

-. pi IL . 

” .Arald-pe un cal negru sbura, Si dealuri vale, 
In juru-l fug ca visuri, prin nouri joacă lună,” 
-La pieptu-i“manta neagră în falduri şi-o adună, 
Morill de frunze în' drumu-i le spulberă de sună,. 
Iar steaua cea polară, i-arată a dul cale. . - 

Să Ajuns-a e el la poala de coăru n munţit vechi: 
.. Isvoare vii. murmură şi saltă de sub „Piatră, 
"Colo cenuşa sură în părăsita vatră, 
"In codri-ădinci cățelul pămîntului tot: latră, 

. Lătraţ cu glas de zimbru văsună / în urechl. 

Po- -un ieţ tăiat în stincă stă tapân, paliă, drept, 
Cu cirja iul în mînă, preotul cel păpin. - 
De-un veac el şade ast-fel, de moarte-uitat bătrîn ; ; 
In plete-l creşte muşchiul şi muşchii pe al lui sin, 
Barba "n pămint iajunge şi genele la piept. 

Aşa fel : zi. şi noapte; de “veacuri. el stă orb, 
Picioarele lu! vechie cu piatra 'mpreunate, 

"EL numără în gindul zile nenumărate, 
„Şi filfie desupra-i, gonindu- -se în roate: 
-Cu- -aripe ostenite, un-alb ? un negru corb.
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Bătrinul cu a lui cirjă sus genele-şi ridică, . . 

Se uită lung la dînsul, dar gura *nchisă-i-tace ; 

Cu grei a lul picioare din piatră le desface, - 

Din tronu-i se cuboară,-cu: mîna semn îi face 

Ca ?n sus să îl. urmeze pe-a codrilor potică... .. : 

In poarta: prăbuşită ce duce ?n fand de munte, 

Cu cirja.lul cea vechie el bate de trel orl;— - : | 

„Cu sgomot sare poarta din vechii ei 'uşori. - 

Bătrinul se închină... pe rege-l prind fiuri, -. “ 

Un stol de gînduri aspre trecu, peste-a lui: frunte. 

“Din înima-1 pămintul la morti să dee viaţă, 0. | 

„In ochi-l să se scurgă scintei din” steaua lină. ..:- 

„A părului lucire s'o_dee luna plină, . : a 

„lar duh dă-i tu, Zamolxe, sâminţă de lumină, . 

„Din duhu:. gurel tale ce arde şi înghiaţă. . 

' „Stihit a lumek patru. supuse lui Arald, '..- 

”Străbateţi voi pămintul şi & lul măruntate : 

_Un obrăzar de ceară părea că.poartă el, 

„Atât de albă faţa gatit de nemişcată, 

, 

„Faceti din piatră aur şi din îngheţ văpale:' NE 

„S2 'ngheţe apa *n sînge, din pietre foc să sale: » 

„Dar inima-l fecioară hrăniţi cu, sînge cald.“... ! 

E Ia . 
+ 

: De cînd căzu un trăsnet în dom, as-atuncă în somn -: 

“Ca plumbul surd şi rece el” doarme ziua toată, “ 

_ Pe inima-i de-atuncea s'a pus 0 neagră pată ; . 

Dar noaptea se trezeşte şi ține judecată . -. 

-. Si "n.negru *mbracă toate al nopţii palid domri- 

So 

Dar ochi-i ard în friguri şi buza-i sîngerată, : 

Pe inima sa poartă de-atunci o neagră pată, -.. _: 

„Iară pe frunte poartă coroană de oţel. 

De-atunci în haina mortil. el şi-a *mbrăcat viaţa, 

Ti plac adince cinturi, ca glasuri de furtună, 

Ades călare pleacă în .miîndre: nopți cu lună, 

Şi cînd se 'ntoarce, ochii lucesc de voe bună, 

" Pin”. ce-un fior de moarte- cuprinde dimineaţa. ..- 

Arald,.ce însemnează pe tine negrul port 

” Şi faţa ia cea albă ca ceara, neschimbată ? .: 

Ce a1? De cind pe sinu-ţi porţi tu.0 neagră pată 

De-ţi plac faciii de moarte, cîntare ?ntunecată ? . ' 

Arad! de nu mă ?nşală privirea, tu eşti mort



„ce să fac? 

„pe departe,: şi iarmarocul pe's 

"Călări ei intră ?nuntru și porţile recad; - 
Pe veci! pieriră'?n noaptea măreţului mormint, 7 
In sunete din..urmă pătrunde ?n fire cint, - “ 

-... Jelind-o, pe crăiasa cu. chip frumos şi sfint, -: 
-  Pe-Arald, copilul: rege al codrilor, de. brad. 

Ss 
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„— Mă frate, zise într'o zi,- cel mat-mate; istutalalt: 
"mile lehamite'. de frăţia ndastră |... Tu ai boi, 'de ce nu-ți închipuiești .și un car? Al mei l-ai. hîrbuit. de- tot. Hodorog! 

„ în colo, hodorog! pe dincolo : carul se: strică. . Şi: apoi ştii vorba aceea: «dăsţi, popo, pintenii” şi bate fapa cu cîlcifele.> _— Apoi,de, frate, zise istalalt,. scărpinindu-se în cap, | 
e E Da , ) E ” RA Zu a i i i - —. Ce. să faci?. Să te. învăţ. eii; boii: tăr sînt mari şi 

frumoși; ai - şi du la- Yarmaroc, vindeii. şi. cumpără alţii: „mai mici şi mai iefteni; iar! cu' banir: rămaşi, cumpără ţi și - un car și facă.te-ai făcut gospodar. Pe 
„7 Ia, ştii că nu mai învăţat răă? Așa am! să fac. ! „.. Zicînd aceste, se duce. la :dinsul acasă, îşi ia boii de - funie şi porneşte. cu ei spre tirg, Dar cum am. spus, omul 

“nostru nu era. un om, de acela. căruia-i mîncă ciinii din traistă 
și toate trebile cite le. făcea, le făcea. pe dos. Tirgul era cam 

firşite. : Dar. cine 'poate. sta îm-. 
potriva “lui Dănilă Prepeleac? (că așa îi eta porecla pentru | 

„că- atita odor. avea şi el pe- lingă casă, făcut. de miîna- lui). EI tufleşte  cuşma pe cap, o: îndeasă - pe. urechi și habar n'are. «Nici nu-i pasa de Năstasă; de Nichita, „nici atita.» Mergind el cu Duman 'și Tălășman ai săi, tot înainte. :spre Yarmaroc, - tocmai pe cind suia un deal lung “și trăgănat, alt om.venea “ dinspre tîrg cu un car noi, ce şi-l cumpărase chiar atunci "şi pe. care-l trăgea cu miinele singur, "la vale cu proptele şi i la deal cu: opintele.:"_ a | 
- — Stăi prietene, zise ist cu boii, care se .tot. zmuceaii . - 

a 
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din funie, văzînd troscotul cel fraget şi. mindru de pe lingă 
drum. Stăi puţin cu carul c'am sa-ţi spun ceva. ! 

— Eii aș sta, dar nu'prea vrea el' să stee, Dar ce ai 
să-mi spui? a a “ 

„— Carul dumitale par'că merge singur. 
—: D'apoi... mai singur, nu-l vezi ?. 
— Prietene, ştii una? - 
— Ştii, dacă mi-i spune. : 
— Hai să facem treampa:. dă-mi carul, şi na-ți boii. 

Nu vreaii să le mai port grija'n spate: ba fin, ba ocol, ba 

să nu-i măniînce lupii, ba de multe de toate... Orii fi eii vrednic 

să trag un car; mai ales dacă merge singur. | 

— Şuguieşti, măi omule, or ţi-i întradins?. - 

— Ba nu şuguiesc, zise Dănilă. o NE 

— Apoi dar te văd. că eşti bun mehenghi... zise cel cu 

carul; mai găsit într'un chef bun; hai, noroc să dea Dum- 

nezei | Să-ţi aibi parte de car, și eii de boi. o 

"Apoi dă carul, își ia boii, pleacă pe costișă într'o parte 

spre pădure şi se cam mai duce. Istalalt, adecă Dănilă, zice 

în gindul săi: - NE 

— Taci, că-i cu buche; l-am. potcovit. bine... De nn 

cumva S'ar 'răzgîndi ; dar par'că nu era ţigan să'ntoarcă. 

Apoi işi ia şi el carul -şi pornește tot la vale, inapoi, 

spre casă. . - i Di - . . 

— Aho! car nebun, ahol!. Cînd te-oiii încărca. zdravăn 

cu saci de la moară, ori cu fin din țarină, atunci să: 

mergi așal -:. i - 

Și cît p'aci, cit p'aci să nu-l 'ia carul înainte. , 

Dar de la o vreme valea s'a sfirşit, şi sa început un 

deal; cînd să-l suie la deal, suie-l dacă poţi 1... Hirţi! încolo; 

scirți | încolo ; carul se da înapoi. a 

— Nai Car "mi-a trebuit, car am găsit! i | 

Apoi cu mare: greii hărtoeşte carul într'o parte, îl 

opreşte în loc, se pune pe proţâp şi se aşterne pe ginduri. 

— Măl....asta încăiiuna |! De-oiii fi eii Dănilă Prepeleac, 

am prăpădit boii; iar de n'oii fi ei, acela, apoi am găsit. o. 

căruță... Ba e Prepeleac, ba-nui el... . - e 

" Cind tacă un om.trecea Iute spre tirg, -c'o capră. de 

vinzare, | - 

— Prietene, zise Dănilă, nu. 

carul ista? PC 

3 

7 
da tr dau 
mi da capra ceia. să-ți daii 

PI e aa
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a — Apor. .. "dă... „capra mea nui de: cele săritoare, şi-i 

bună 'de lapte. N 

- — Ce mai la deal, la vale ș. babă, nebună, na: sul carul 

“şi dă-mi-ol ? - 
Cela nu se pune de pricină; dă capră, şi ia carul. Apoi 

aşteaptă pînă vin alte care. de-l leagă. dinapoia, lor, şi se duce 

în treaba lui spre casă, lăsînd - pe Dănilă gură -cască tot 

„pe loc... .: 
„— Ban, zise Prepeleac: ta pe ist cu „capra ştii încaltea 

că bine. Yam boit... 
“Ja apoi şi el. capra. şi porneşte jar spre tirg. Dar capra | 

tot capră ;. se zmuncea în toate! „părţile, în cit îi era acum 

lehamite de dinsa. - ” 
„—. De-aşi ajunge mal degrabă. în tirg, zise , Prepriee, 

să scap “de .riia asta. | > 

: Şi mergind. el mai departe, tacă - se întilneşte cun om 

“ce venea de la tirg c'o.giscă în. braţe, -. 
-: — Bun întilnișul, om bun, zise. Dănilă. 

„.— Cu bine să dea Dumnezeii! 
— Nu vrei să facem: schimb? să. şi. dai „capra. asta şi 

să-mi dai. gisca. -.. - i . 

— N'ar nemerit:o : că nui. „giscă, ciă- ginsac, 
— Da, dă-mi-l,- dă-mil! - - ie 

„..— De.mi-i da ceva: adaos, poate. să și dat; tară de 
nu,- norocul giştelor de-acasă. 
In sfirşit, “dur la: deal, dur la. vale. ănul.. mai. dă, altul 

"mai lasă,. şi Prepeleac” mărită „capra ! Apoi. înşfacă ginsacul 
şi. pleacă. tot înainte, spre tirg; cînd ajunse, în tirg, ginsacul 

“ţipa- cît îi lua gura :- ga, ga, ga, gal. 
-— Na! cam scăpat 'de “dracul, şi-am, dat peste tată:sătăi: | 

„aista mă asurzeşte. : Las că. te 'nsor că şi pe. tine. acu, “măi 

buclucaşule., 
Şi trecînd. pe lingă un negustor : cu' i- pungi - de vinzare, 

dă gînsacul pe. o-pungă de cele pe: talger, cu băierile: lungi; 
de pus: în. git. „Ta el . „punga, 0 -suceşte, „învirtește, Şi: a- 

„poi zice: ”::: pa . 

| — Na. ţi. o frântă, că. fi am. “ares: o! Dintro' păreche "de 
„boi, de-a mai mare: dragul să -te. biţi la ei, am rămas co 
“pungă goală. Măi! măi, măi, măi! Doar ştii -că nu mi-i 
acum. întiiași dată, să. mierg la” drum ; „dar par'că dracul mi-a 

- luat mințile. - a 
Mai şede el cît șede, ! de “cască gura prin! tirg, şi-apoi 

ii , pi ” ti 
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a Da 

- 
- îşi tea tălpăşiţa spre “casă. şi ajungind în sat, se! duce: drept _ 

ia frate-săii, ca să-i ducă bucurie. 

„— Bine vam găsit, bădiță| .. aa - 

— Bine: ai venit, frate. Dănilă? Da, mult ai ztbovit la. 

— “Apoi dă; Bdiţa;, mat „pornit cu. u grabă; si. m'am - 

| întilnit cu zăbavă. 
—. Ei, ce veste ne'mai aduci. de pe. “la tirg? 

— la, nu prea bună! bieţii boişorii „mei. sai „dus ca i 

pe gura lupului. 
„= ro” dihanie. a dat peste din ori. că ta furat 

cineva? 
— Ba iam dat ei singur; cu mîna mea, bădiţă. | 

„Apoi spune din capăt toată intimplarea, pe unde a fost E 

şi ce â păţit. " 

— Ptiil mă! zise: " frate-săii, după: ce l-a lăsat: să sf îr- 

şască. Să vede că Dumnezeii a umplut: lumea asta cu ce-a 

„putut: Taca-ţi mai: dai o „dată carul, dar asta ţi-a fi cea de - 

pe urmă. . 

Lut Dănilă atita i-a trebuit. la. acum carul . cu: boii. 

frăține-săă şi: porneşte. “Cum ajunge . în pădure, chitește un . a 

copac care era- mai mare, şi trage cu: carul lingă el,- şi fără. 

să dejuge boii începe a. tăia copacul, să cadă în car d'odată. - : 

Trebi. de.ale: lui Dănilă “Prepeleac |... Bocănește” el cit bocă- 

neşte, cînd. pirrr ! cade copacul peste car de-- sfarmă şi peste i 

bot de-i ucide | 

— Nal că făcu 'pacostea şi făţine- .meiă: Ei, ei; acum 

cei de făcut:?...: Eă cred,.că ce-i bine, nui: răă.: Dănilă face, 

“Dănilă trebue să desfacă. Mă duc să văd. n'oiă- putea 'smomi. 

_pe frate-meii. să-mi imprumute şi iapa, ; să fug apoi cu ea în -:- 

lume; far copiii şi, nevasta -să-i las în; ştirea. "celui de sus.: 

! "Aşa. zicînd, porneşte şi mergind prin pădure, s'a rătăcit; 

după. multă: trudă -și- 'butimăceală,: în loc. să Iasă la drum, dă - 

de un heleşteii și. “văzind niște . lişiţe pe apă, svirre | cu to- 

porul într'i însel6, cu. chip” să. ucidă vruna şi. so: -ducă peșchiş.. i 

frăține-săii... * Dar. lişiţele nefiind 'chioare, . nici moarte, . ali. -: 

zburat; topotul s'a. . scufundat, şi „ Prepeleac a. “rămas bătind | 

în buze; | az ps
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Ioan Roată şi. Unirea 

"La. 1857 pe cînd se fierbea Unirea în Iaşi, boierii mol- 
doveni liberali, ca reposatul Costachi Hurmuzachi, Kogălni- 
ceanu şi alții ati găsit cu cale să chieme la adunare. şi ciţi- 
va țărani fruntaşi, cite unul: din fie-care judeţ, spre a lua și 
ei parte la facerea acestui. măreț şi nobil act naţional. Cum 
aii ajuns ţăranii. la Iași, boierii. .aii pus mînă de la mînă, de 
Y-aii ferchezuit frumos și i-aii îmbrăcat la fel cu cheburi albe 
“şi: cuşme nouă, de se mirai “ţăranii ce berechet i-a găsit, 
Apoi, se zice că i-ar fi dat pe seama 'unuia dintre boferi, 
să le ţie cuvint, ca să-i facă a. înţelege” scopul chiemărei ior 
la Iași. 
2 — Oameni. buni, ştiţi pentru ce sinteți chemaţi aici 
între noi? zise.boierul cu blindeţe. | 

— Vom şti cucoane, dacă ne-ţi spune, răspunse cu 
sfială 'un ţăran mai bătrîn, .scărpinîndu-se în cap. - 

-.— Apoi iaca. ce, oameni buni: de sute de ani două 
țări surori, „creştine şi megieșe, Moldova noastră şi Valahia 
saii ţara Muntenească, ; de care poate-ţi fi auzit vorbindu- -se, 
se sfişie .şi se mănîncă - între. dinsele spre cumplita urgie și 

"peire a neamului romiînesc. “Ţări surori şi “creştine, am zis 
oameni buni; căci precum ne închinăm noi Moldovenii, așa 
se închină şi frații noştri. din Valahia, Statura, vorba, hrana, 
îmbrăcămintea. și toate obiceiurile cite: le avem. noi, le ai în: 

„tocmai și. frăţii noştri Munteni. Ţări megieşe, am zis, oameni 
* buni; .căci numai piîrăiașul Milcov, „ce. trece pe la Focșani, 
„le: desparte. Să-l secăm dar dintro. sorbire şi să facem sfinta. 
„unire, adică înfrățirea dorită de strămoșii noștri, pe' care. ei 
P'aii putut s'o facă. în. împrejurările grele' de pe atunci. laca, 
oameni buni, ce treabă creştinească și frumoasă avem de fă. . 
cut. Numai Dumnezeii să ne ajute! Inţeles- ați, vă rog, pentru 
ce vam chiemat? Şi dacă aveţi ceva de zis, nu vă sfiiţi; 
spuneţi verde, moldoveneşte. ca la nişte frați ce vă sintem. 
Că de aceia ne-am adunat aici, ca să ne luminăm unii pe 
alții şi  Dumnezeii - să ne lumineze „pe. toți, cum o şti el 
mai bine! 

— Inşelegem, 'cucoane, aşa a. fi, răspunseră câți. va țărani 
cam ruşinoşI ; „că dă, dacă n'aţi - şti dumneavoastră ce-i pe 
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lume, noi țărănimea de la coarnele plugului, . avem să ştim 

cei bine şi ce-i răi? o Da 

— Ba” eii drept .să vă spun, cucoane, n'am înţeles, ci-că 

zise cu îndrăzneală, unul.dintre țărani, anume Joaz oază. 

Ş'apoi chiar dacă ne-am „pricepe şi noi la. cite ceva, ».: 

cine se mal uită :în gura noastră? Vorba. ceia, cucoane: . : 

«Țăranul cind merge, tropăieşte şi cînd vorbește, hodorogește, 

să terte cinstita faţa dumneavoastră. Eii sotot că treaba asta 

se putea face si fără de noi; că dă, noi știm a învirti sapa. 

coasa şi secerea ; dar dumneavoastră învîrtiți condeiul şi cînd 

“vreţi, ştiţi a face' din alb negru şi din negru alb... Dumnezei . 

Va dăruit cu minte, ca 'să ne povăţuiţi: și pe noi prostimea... 

— Ba nu, oameni buni; sa trecut: vremea aceia, pe 

cînd numai boierii făceaii totul în ţara aceasta, ş'o storceaii 

după plac. Astăzi toţi, de la Vlădică 'pină la opincă, trebue 

să luăm parte la nevoile și fericirea. țărei. Muncă. și cîştig ; 

„datori! şi drepturi. pentru toți deopotrivă. 

“Le 'spuse boierul apoi. despre” origina : Rominilor, cum! 

şi de cine aii fost ei aduşi pe aceste locuri ; despre. suferin: 

„ele lor şi cum aii ajuns a fi dezbinaţi şi împrăștiați prin 

alte ţări. Le dă el pilde cite şi. mai multe cu zmocul de... 

nuele, cu'taurii învrăjbiţi şi însfirşit se silește bietul creştin. ! .. 

_ din răsputeri a-X-face să înţeleagă care sînt roadele bine-făcă-: ; 

toare ale unirei, aducindu-le aminte că tot «pentru unirea. tu- 

turor> se. roagă şi sfinta! biserică în toate zilele, mai bine de. 

1850 de ani. — Ei, oameni buni, cred că acum ați priceput.. 

—. Priceput. cucoane; -cit se poate de bine, răspunseră 

mai toţi, Dumnezeii să vă ajute la cele bune. Pa 

— Ba eii tot. nu,. cucoane, . răspunse: moș Ioan Roată. 

— Dumnezeii să mă terte, moș loane, dar dumneata, 

-cum văd eşti cam greii de cap; ia haidem în. grădină, să 

vă fac a înţelege şi mat bine., Moș Ioane, vezi colo în ogradă . 

la mine bolovanul cel mare? — Il: vedem, cucoane. — Ia fă 

bine, şi adă-l aici lingă mine, zise boierul care şedea acum. . 

pe -un jilţ în mijlocul ţăranilor. 

— S'avem iertare, cucoane, n'am putea; că doar acblo-i . 

greutate, nu şagă. .  -. : 

— la cearcă. şi 'vezi. 

nu poate. Sa aa 

— Ja dute şi dumneata moș - Vasile, şi dumneata bade 

Ilie şi dumneata bade Pandelachi. In sfirșit se duc ei-vro. 

„Moș Roată se duce şi vre să rădice bolovanul, “dar



tălmăcit, şi un copil. putea-'să înţeleagă. . 

Lo 

a . m - 342 — Da 

3—4 țărany, urnesc 'bolovanul din loc, a rădică pe umere i « 
 -kaducilingă boler.. -- ”. - 

—.Fi oameni. buni? Sa a dus “moș. “Ioan” şi na: putut 
face treaba singur ;: dar cînd: vaţi mai dus cîţi-va într'ajutor, 
treaba s'a făcut cu mare uşurinţă; greutatea na . mal fost 
aceeaşi, ȘI a 

„Povestea cintecului: 

- <Undei: unul nu-i putere . 
“La nevoi şi la durere; -- 
Unde:s mulți! puterea. crește 

ȘI duşmanul nu. sporește». 
. 1. . e. [ .  .. 

Aja şi cu unirea; “oameni: buni ; ; credeţi dumneavoastră, 
că de-a ajuta Dumnezeii a se uni. Moldova cu Valahia, avem . 
să fim numai atiţia ? Fraţii noştri din “Transilvania, “Bucovina, | 
Basarabia şi cei: de peste. -Dunăre, din Macedonia. şi de. prin 
alte părți ale: lumei- numai. să ne vadă -că. trăim bine,. și ei. 
se. vor uni cu noi şi vom face "împreună o țară mare, bogată * 

“şi puternică, de n'ar mai indrăzni. dușmanii în. vecii vecilor 
„a. se legă. de -Romini. D'apoy fraţii” noştri de sînge : „Franţujii, 
Italienii, . Spaniolii. şi Portugezii ce” aşteaptă ?. La! ori-ce în- 
tîmplare, Domne. fereşte, „Stati. i, gata să-şi - Verse sîngele pen- 
tru. NOL - ! 

„Unirea. face. puterea, oameni buni, „Ex, „acum „cred caţi 
înţeles şi răs- înţeles. - Ma - 

— Ba. eii. unul, să tertaţi dumneavoaştră, „cucoane,. încă | 
tot, n'am; înțeles, răspunde moş Roată. 

„—: Cum. se face: asta: moș Ioane? Mar: bine: ce vam. 

. . “ î, . N 

"—" Mai aşa, cucoane, răspunseră. cei Palţi: lea 
„îi — Moş- loane, zise. acum boierul "cam tulburat 'de: mult” i 
„oboseală ; ia spune d-ta: în. legea: „d-ţale, cum.-ai înţeles, cum 
nai, înţeles, de cînd 'se face atita vorbă; să auzim și noi..." 

„— Dă, 'cucoane, să nu..vă fie. cu "supărare; dar de. a 
„vorbă - şi pînă la faptă este mare "deosebire... Dumneavoastră, 
ca „fie-care. boier numai ne: -ași poruncit. să- aducem bolovanul, 

- dar n'aţi. pus umărul împreună . cu noi la adus,: cum ne spu., 
“. neaţi, dinioarea că de acum -toți ai să iea. “parte 'la sarcini, 
„de la Vidică pînă . la „opincă.. Bine ar fi, „dac ar. fi așa, cu- N 
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coane; căci la război înapoi şi la pomană, năvală, 

"prea vine la socoteală...... - E a | -. 

_.. Tar de la bolovanul d-voastră am înțeles aşa: că pînă |, 

“acum, noi țăranii am dus fie-care cîte-o piatră mai mare sai - 

* mat mică pe umere; însă acum sîntem chtemaţi -a purta îm- 

preună, tot.noi opinca, o stincă -pe umerele noastre... Să dea 

„Domnul, cucoane, să fie alt fel, că mie nu mi-a „părea . răi... 

La aceste vorbe, țăranii cei-lalți aii început a stringe 

din umetre, a se uita lung unul la altul șia zice ;—— Ia, poate 

că şi Roată- al nostru să aybă dreptate... Iar boterul luîndu-i 

înainte. cu glume, a înghiţit găluşca şi a tăcut molcum. 

par'că nu.. 

SS 

  

_ 'sa2.ION CREANGĂ... 

"Amintiri din-eopilârie - 
i 0 (Pragment), e: e 

Ei, eil pe Badiţa' Vasile l-a prins la oaste cu: arcanul ; 

“s-a dus unde i-a fost. scris. Și părintele loan umbla acum cu 

- pletele în "vint să - găsească alt dascăl, dar n-a mai găsit un 

" Bădiţa Vasile.cu minte, harnic şi ruşinos. Era în sat şi'das- -. 

“. călul Iordache .tîrniitul de la strana. mare, dar ce ţi-i bun? 

Știa. și. el glasurile pe din. afară de” biserică, nu-i vorbă, dar . 

—clămpănea de. bătrin ş-apoi mai avea şi” darul suptului... Aşa | 

dar :şcoala a rămas pustie pentru-'o bucată de vreme și ciţi-va - 

dintre .nof; cari ne ţineam:de “părintele . loan, „calea - valea; 

„biserica deschide pe.om. Duminicile biziiam la strană și hîrști! 

cîte: un colac.” Şi cînd Vinea. cele ' două ajunuri, cite trei zeci 

"patru zeci de. băeţi. fugeam. înaintea „popii, de rupeam omă- 

_tul de lă-o 'casă la alta, și la “Crăciun “nechezam ca' mînzii, 

iar la Boboteăză. strigam -chiralesa, de clocotea satul. Şi cînd 

" ajungea popa; noi ne așezam în două rînduri şi deschideam 

- calea, iară el îşi trăgea barba şi zicea cu mindrie către gazdă: 

„:—. Aiştia-s” minzit popii, fiule.- Nişte zile mari. ca aceste, 

le așteaptă. și: ei cu mare bucurie tot anul. : Gătitu-le-aţi. ceva. - 

bob fert,' găluşte, turte cu. julfă şi vărzare? . E 
„1 — Gătit, cinstite părinte; poftim de ne: blagosloviţi 

cașa şi masa, -și poftim de. mai şideţi, să ne şază peţitorii. 

.-
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Cind auziam not de masă, tăbăram pe: dinsa ş-apoi a- 

ţine- țe gură. Vorba ceia: «De plăcinte ride gura; de vărzare 
şi mai .tare.> 

Ce să - faci, că . doar numai de două ori pe an este 
ajunul. Ba la un loc, mi-aduc aminte ne-am grămădit aşa. de 

-tare şi am răsturnat masa omului cu bucate cu tot în mijlo- 
"cul casei de i-am dogorit. obrazul. părintelui. de ruşine. Dar 

el tot cu .bunătate: 
— De unde nui, de acolo nu se varsă; fiilor; însă mai 

multă băgare de samă nu strică." - ! 
Apoi la hramul bisericii: se ţinea praznicul cîte o săp- 

tămină încheiată şi numai să fi avut pîntece, unde să pui co- 
liva şi bucatele, atit de multe eraii. Şi dascăli și popi și vlă- 
dici şi. de tot soiul de oameni din toate părţile se adunaii la 
:hramul bisericii din Humulești, şi toţi eşiaii mulțămiţi. Ba şi 
pe la.casele oamenilor se ospătaii o mulţime de străini. Şi 
mama, Dumnezeii s-o erte, strașnic se mai bucura, cînd se în- 
tîmpla oaspeţi la “casa noastră Si avea prilej „să-și impartă 
piine cu dinşii.. - 

— Or mi-or da ficiorii după. moarte de pomană ori ba, 
mai bine să-mi daii eii cu mîna mea. Că ori cum ar fi, tot 
îs mai aproape dinţii de cit părinţii. S-aii văzut de acestea ! 

Şi cînd învăţam ei la şcoală, mama învăţa cu mine 
„acasă și citea acum la ceaslov,.la psaltire şi Alexandria mai 

bine de cît mine, şi se bucura grozav cînd vedea că mă 
trag la carte. ..-. 

* Din partea . tatei, care ades îmi zicea în bătae de joc : 
«Logofete brinză-n: cuiii,. lapte, acru-n călimără, chiăă şi vai prin 
buzunar» puteam să rămîn,- cum era ma! bine: Nica lui 
Ștefan'a Petrei, om de, treabă și - gospodar: în Humulești. 
Vorba ceia: «De « cît codaş în! oraş, mai bine în satul tăi 
fruntaș, pi p 

Mama însă era în stare să toarcă-n furcă și să învăţ 
- mai-departe. Şi tot chihăia mama pe tata să:mă mat dea 
undeva la şcoală; căci auzise ea .spuind la biserică în Pari- 
mei, că omul „învățat, înţelept va fi şi pe cel Beinvățat slugă 
va avea. -. | 

Şi afară de “aceasta, babele care trag pe. fundul siter în 
41. de bobi, toţi zodierii şi. cărturăresele pe la. cari căutase 

„pentru mine și fimeile bisericoase . din sat îi băgase . mamei 
o mulțime :de bazaconii în cap, care de. care mat 'ciudate:. 
ba că. am 'să petrec între. oameni mari; ba că-s plin de no- 

* 
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roc, ca broasca de păr;.ba că am" glas de înger şi multe 

alte minunăţii, în cît mama în slăbiciunea ef pentru mine, 

ajunsese a crede că am să es un al doilea. Cucuzel, podoaba 

creştinătăţii, care scotea lacrimi din ori-ce inimă împetrită, 

aduna lume de. pe lume în pustiul codrilor şi veselea - în- 

- treaga făptură. cu versul săii. | ” 

-  — Doamne măi fimee, Doamne, multă: minte-ți mai 

- trebue, zicea tata, văzind-o aşa de ahotnică' pentru mine. 

" Dac-ar fi să iasă. toţi învăţaţi, după cum socoți tu, n-ar mai 

mai avea cine să ne tragă ciubotele. N-ai auzit că unul, ci-că 

s-a dus .odată; boii la Paris, unde-a fi acolo, şi a venit vacă. 

Oare Grigore 'a lui Petru Lucăi de la noi“ din sat la ce 

şcoli a învăţat, de ştie a spune atitea bongoase și conăcăria 

„pe la nunţi? Nu vezi tu că dacă nu-i glagore-n cap, nui şi 

pace bună. Da . . ia . . 

—. Aşa a fi, n-a fi aşa, zise mâma, vreaii să-mi fac bă- 

iatul popă.. Ce al tu? CN E 

_ Numai. de cit popi, zise tata. Auzi măi! Nu-l vezi 

că-i o tigoare de băiat cobăit și leneș, de n-are-' păreche.. 

" Dimineaţa pină-l. scoli îţi stupeşti sufletul. Cum îl scoli cere 

de mîncare. Cit îi mic prinde muște cu ceaslovul şi toată zi- 

ulica bate prundurile, :după scăldat, în loc să.pască cei cîr- 

lani şi să-mi dea. ajutor la -trebi, după cit îl ajută puterea. 

Iarna pe ghiaţă şi la săniuş. Tu cu şcoala. ta lai deprins. 

aneee In sfirşit cât s-a bălăbănit mama cu tata din pricina 

mea, tot pe'a mamei a rănias; căci într-o Duminică, prin 

cîrneleaga, a vinit tatăl mamei, bunicul meii David Creangă 

din Pipirig, la noi şi văzind cearta iscată între tata şi mama 

„din pricina mea, a zis: - | E 

Las măl Ştefane și Smărănducă, nu vă mai îngri- | 

jiți atita: că azi e Duminică, mîne Luni şi zi de tirg, dar 

Marţi de-om ajunge cu sănătate, am să iati nepotul cu mine 

şi am să-l duc la Broşteni. cu Dumitru al mei, la “profesorul 

Neculai Nanu, de la şcoala lui Baloş, „şi-ţi vedea „voi ce-a 

scoate el din băiat; că de ceilalți băieţi ai mei, Vasile şi 

Gheorghe, am rămas tare mulțămit,! cît ai învățat acolo, De 

_două zeci şi mal bine de 'ani, de cînd port vornicia în Pipi- 

rig, am dus-o cam anevoe numai cu răbuşul. Ce folos că ci- 

tesc ori.ce carte bisericească; dacă nu ştii a insemna măcar 

cit, e greii. Insă de cînd mi-ai. vinit, băeţii de la învățătură, . 

îmi ţin socoteala ban cu ban şi huzuresc de bine; acum zic
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„şi ei. că poţi - duce vornicia. pe .viață fără să te simţi. Zăi 
mare pomană $-a mai făcut Alecu. Baloş cu școala ceia a 
lui, cine vrea să înțeleagă; şi Doamne, peste ce profesor în- 

-...“țelept şi iscusit a dat. Așa vorbeşte. de: blind și primeşte 'cu 
- bunătate pe. fie-care. de ţi-I : mat -mare dragul să te duci la 

el. Ferice: de părinţii cari laii născut, că. bun suflet de om 
este, n-am ce zice; au DE 
mase Nu răi,- măi Ștefane, să ştie. şi băiatul tăii oleacă 

- de. carte, nu numai de cît: pentru: popie, cum 'chiteşte Sma: 
randa ; că şi popia are multe năcăfale, e greii de purtat. Și 
decit n-a fi cum se cade,-mai bine să nu fie. Dar. cartea îţi 

„aduce şi oare-care mîngiere. Ei să nu fi ştiut a ceti, de mult 
“aşi fi înebunit, cite am avut pe capul meii. Insă. deschid vie- 
ţile. sfinţilor şi văd, atitea și atitea şi zic: Doamne !: multă: . 

„răbdare at dat aleșilor tăi. Ale noastre. sînt flori la ureche + 
pe lingă cele ce spune în cărți: .Ș-apor să: fie cine-va de tot 

7 

Ea boii, incă nu este bine. Din-:cărți culegi -multă înțălepciune ; 
şi la dreptul vorbind, nu ești” numai aşa o vacă de'muls pen- 
tru fie-care. Băiatul văd, că'are ţiere de minte; și numai după : 

„ „cît a învățat, cîntă şi citește cit se :poate de'bine. e 
„De aceste și altele .ca aceste a vorbit bunicul David, 

cu mama şi cu tata mai toată noaptea Duminică spie Luni,| 
„şi Luni! spre Marţi ; căci la nor minea, cînd vinea din Pipi- 
rigla tirg, să-şi cumpere cele trebuitoare. e a 

„> lar Marţi- desdimineaţă puse tarniţele și desagii pe căi, - 
şi legîndu-i . frumușel cu căpăstrul pe cel al doilea: de coada 
„celui întiiă, pe cel de al treilea'pe coada. celui al doilea, pe 

cel de al. patrulea de coada celui al: treilea, “cum îi. leagă 
muntenii, a zis: ee 

— Ei măi Ștefane. şi Smărănducă, mai 'rămineți cu să- - 
nătate, că eii m am dusu-m-am; hai nepoate. 

i -    Ei 
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i 4:33. EPISCOPUL MELHISEDEC 
  

„+ Despre cinstirea şi închinarea. icoanelor .în biserica ortodoxă 

„___ Una din- dogmele cele mai adinc: înrădăcinate în 'credin- țele religioase ale popoarelor orthodoxe: este -cinstirea,. și în-
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chinarea sfinţilor, a icoanelor şi a moaștelor lor. Aceasta se 

bazează pe ' puternica” convingere: a credincioşilor că după - 

viața această „trecătoare şi de suferință este o “alta vecinică 

şi fericită, impreună cu Dumnezeii 'şi cu toţi cei ce aii plăcut - 

lui Dumnezeii din. veac; că 'între spiritele sfinte din cea-laltă 

lume şi. între credincioșii din viaţa aceasta actuală de pe pă- 

miint este o strînsă legătură, care se întreţine prin rugăciune, 

şi că atît Dumiezeirea, cît şi Sfinții:mutaţi din viața aceasta, 

“ascultă şi îndeplinesc cererile celor ce - se: adresează lor cu - 

neindoită credință şi dedare lui Dumnezei. .. . 

„Această; credinţă, isvorăşte din fondul doctrinei, creştine. 

Dumnezeii s'a făcut om, ca să îndumnezeească omenirea, Sânţii 

__ fiind oameni, s'aii îndumnezeit prin puterea divină a Mintuito- 

'rului Christos, în cît ei și în viața pămîntească și după stră- 

mutarea lor la :ceriii. pot, prin puterea lor dată de Rescum- 

părătorul lumei, să facă fapte: duninezeești, să producă minuni 

şi să împlinească 'cererile . credincioşilor "pentru mîntuirea lor 

trupească. şi sufletească. Mintuitorul - Christos a zis sfinţilor 

săi Ucenici: e Amin, amin zic: vouă: cel te crede întru mine 

lucrurile care eît le fac, şi acela le va face; şi mal mari de 

cit acestea va făce ş că căi merg, da Tatăl zeii. Și oră ce veţi 

"cere de la. Tatăl întru numele mei, voiii face, ca să se pro- 

slăvească tatăl întru Fiul; şi orl-ce -veli. cere întru numele . 

mei, voii face. De mă iubeşte cine-va, cuvintul atei va păzi 

şi Tatăl mei îl va Iubi pe el, şi la-el “von: veni şi: lăcaș la 

„el vom face»: (loan XIV). aAniin, amin zic vouă, că orl-ce 

veți cere de: la Tatăl întru numele mei, Va da vouă. Pînă 

acm maţi cerut nimica întru numele: mei; cerefi şi veți lua, -- 

ca ucuria voastră să. se împlinească» (loan XVI). In rugăciu- 

nea ce a adresat: Mintuitorul Christos .cătră *Dumnezeii Tatăl, 

înainte de patima sa, -pentru următorii "săi, a zis: « Precunt 

m'at trimis pre mine în dune, . Şi. ei 7 am trimis pre eY în 

lume: Și prin. ek cît mă sfinfesc pre sine, ca şi el să fie sfinți 

întru adevăr. Nu numai pentru aceştia mă rog, ci şi peniri 

“ce ce vor crede întru mâne prin cuvîntul lor, ca toţi una să 

“ fe, precum Tu“ părante: întru: mine, îşi ei întru -tine, ca st 

aceia: întru nod una să fie, ca:şi lumea -să crează că tu m az 

trimis» (Ioan. XVII). In alt loc Mintuitorul a zis despre cre- 

- dincioșii săi, că ei “sînt nemuritori :' « Cel ce crede întru mine 

” da fin; şi iarăşi :- e Adevăr, adevăr gra- 
de. ua şi muri, -vi ŞI cai 1 2 

iesc vouă : cela ce' aude cuvintele “mele, Şi crede celuia ce ma 

7 
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Zrimis, are. viața vecilor, şi da Judecată nu va merge, ci va 
Zrece din moarte la viață... - 

-Pe această credinţă despre strinsa legătură,. proclamată 
de Mintuitorul lumei, între Dumnezeire şi între Sfinţi, se ba- 
sează credinţa şi..stima cea mare . a: credincioşilor în puterea 
supranaturală a. Sfinţilor, ba. și a obiectelor ce. aii aparținut 
lor, care se păstrează cu sfințenie în creştinătate.- De ase- 
menca credinţa în puterea miraculoasă a Apostolilor era așa 
„de mare în :credincioşi, în cît aceştia îşi aduceai bolnavii în 
apropiere de ei, ca măcar umbra Apostolilor. să se atingă de 
bolnavi, spre a se vindeca; de asemenea machramele și şter- 
gătoarele Apostolilor se credeaii -că ati putere vindicătoare, 
comunicată prin atingerea de sfintele lor corpuri. | 

„_ Din cele mai. vechi timpuri ale creştinismului respectul 
cătră Sfinţii lui Dumnezeii a fost așa de mare, în cît sfintele , 
lor moaşte se păstraii și se stimati ca obiecte sfinte, se făceaii 
adunări le mormintele lor, unde creştinii le făceaă. panigirice 
şi le adresaii rugăciuni, le dedicaii Biserici, . împodobite cu | 

„icoanele 'lor ; Bisericile se zidia. pe mormintele 'sfinţilor mar- 
tiri, şi de atunci pînă în ziua de astăzi în Biserica creştină . 
ortodoxă se păstrează datina, ca în altarul Bisericilor nout 
să se pună trei, părticele. de sfintele moaşte, ale vre-unui sfint : 
“martir, saii ale altui sfint, ice le are la disposiţie autoritatea 
“superioară bisericească. . a - 

„Această: credinţă tare despre unirea Dumnezeirei cu ome: 
nirea în taina întrupărer. Fiului lui Dumnezeii; această strînsă 
„unire a Sfinţilor cu Dumnezeii prin Iisus Christos, această le- 
gătură duhovniceasca. între ceriă şi între pămînt, saii mai - 
lămurit— între lumea vremelnică cu cea vetinică, este cu. atit 
mai aproape de inima creștinului ortodox, cu cit ea se ba- 
sează şi pe un sentiment. natural al inimei omeneşti. După o. 
atragere firească a inimei noastre,. pe cine iubim şi stimăm 
cu adevărat, am dori să-l vedem'cit se poate mai des, sîntem 
gata totdeauna săi arătăm semnele  sincerei. noastre . stime.. 

„Neputind adesea vedea persoanele. iubite şi stimate de noi, 
. împinşi de acecaşi atragere ne sîrguim a avea. cel puţin por- 

tretele lor, și cu portretele părinţilor, mamelor, fraților şi ale 
altor persoane vrednice de stimă și apropiate inimei -noastre, 
1mpodobim locuinţele noastre, și -oare-cum: transplantăm în 
aceste portrete dragostea şi stima, ce simţim către „prototi- 

„Purile lor. Sub această consideraţiune, nu este oare ceva firesc. 
: 

5
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creştinilor de a avea şi a cinsti sfințitele. închipuiri saii icoa- 

nele Domnului. nostru, ale prea binecuvîntarei Fecioarei Nă- 

scătoare de Dumnezeii, ale sfinţilor . îngeri şi ale oamenilor .* : 

proslăviți de Dumnezeii? Nu este oare firește a ne închina 

înaintea acestor icoane în acel înţeles,: că cinstea ce se dă de 

noi icoanelor se sue 'la însuși: prototipurile însemnate pe ele? 

Este cu putință oare ca cine-va să cinstească întru adevăr .o 
persoană închipuită, zugrăvită, și în acelaşi timp să batjocu- 

rească: închipuirea et? Da 

___ Representînd înaintea ochilor noștri feţele Domnului no- 

„stru şi a prea' curatei lui Maice, feţele îngerilor şi ale Sfin: 

ților şi diferite evenimente sfinţite din Istoria Vechiului . și 

Noului Testament, sfintele icoane viii ne amintesc însuși pro- 

totipurile închipuite pe dînsele, iară odată cu aceasta și ne- 

număratele bine-faceri pe cari ei le-ai săvârşit şi le săvîrşesc 

pentru noi; relaţiunile ce noi trebue să avem cu dinşii, acele 

înalte nevoinţi ale cucerniciei;- ce ei-ne-aii lăsat. nouă spre . 

imitare, şi în. acest chip deşteaptă şi: nutresc în inimele noa- 

- stre sentimentele credinței, a nădejdei, a. dragostei și ale tu: 

.turor virtuţilor 'creștineşti. În înţelesul acesta icoanele sînt, 

după zicerea celor vechi, ca nişte cărţi pentru toți accesibile 

şi înţelegibile, și pentru cei culţi, şi pentru cei neculţi, scrise, 

în loc de litere, cu persoane și cu lucruri. Şi aceste cărți pot . 

“să lucreze asupra noastră chiar mai “puternic de cît cărţile 

obicinuite,. pentru că, cînd cetim saii ascultăm spunerile ex- 

puse în scrisoare despre oare-care persoane” saii lucruri, noi 

obicinuit ni le representăm în depărtare de la noi, şi numai ni 

le imaginăm ; din potrivă, cînd privim însăși închipuirile per- 

soanelor. şi ale “lucrurilor,” atunci oare-cum le vedem vii în. 

mintea noastră, nemijlocit venim în contact cu dinsele. 

" Convingerea creştinilor ortodoxă despre adevărul cre- 

. dinței. în puterea sfinţilor lui Dumnezeii, de a asculta rugă- . 

„ciunile credincioşilor şi a- mijloci la Dumnezeii împlinirea lor, 

s'a împuternicit tot mai mult în curgerea veacurilor, prin ne- 

număratele semne și minuni,.ce a bine-voit Dumnezeii a le 

săvirşi asupra credincioşilor prin icoanele sfinților. Spunerile 

- despre ast-fel de minuni abundă în Chronicele țărilor ortodoxe 

în genere, Este adevărat că multe din ele din forma istorică 

ai trecut în forma legendară; -dar legenda nu este de cit 

aureola 'adevărului istoric. Ori-ce persoană mare, ori-ce fapte. 

estraordinare, cu: timpul în. gura poporului trec în legendă ; 

dar “şi legenda confirmă în trăsuri generale adevărul . istoric.
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Unele. dintre. icoanele Mintuitorului: Christos,. ale- prea curatei . 
“lui .Maice,- ale Ierarchului Nicolae și ale altor. plăcuţi. ai lui 
Dumnezeii,  din-cauza multelor minuni săvirșite de ele prin 

“rugăciunile 'credincioşilor, din “vechime. sînt cunoscute sub nu- 
" -mirea de făcătoare. de' minuni, şi aflindu-se respîndite prin 
„ deosebite locuri ale: ţărilor orthodoxe, atrag cu' deosebire pe 

credincioși. şi servesc. ca nişte curente-saii conducători a! mi- 
raculoasei. și  mîntuitoarei a-tot-puternicii Dumnezeeşti, ce lu. - 

"crează și acum - mîntuirea noastră în această lume,. conform 
„“făgăduinţei date de Mintuitorul 'Ucenicilor săi: «Unde :vor fi 
"lol. saii. trel adunaţi întru numele meii, acolo. sînt şi ei în 
"mâjlocul lor.» ..*. - RE 

:“Cu toată .această profundă credinţă în dogme despre cin: 
“stirea și închinarea :sfinţilor, a .moaştelor şi a icoanelor lor în . 
„Biserica orthodoxă, - încă din.o profundă vechime s'aii găsit 
-oameni. destul de reci în credință: și cari 'nu se îngrijeai pe 
atita de relaţiunile: între lumea spirituală cu cea corporală, pe. 

„cît de. îmbunătăţirea cît: mai mult posibil a posiţiunei mate. 
riale a omului -din lumea aceasta și tinzind a.realisa din învă- - 
ţăturile Evangeliei şi ale Apostolilor mai mult partea morală .. 

- privitoare la. relaţiunile omenești din această :lume, ceea ce 
- “face şi "şcoala. materialistă de astăzi. Această tendință 'cu tim. . | 

pul sia desvoltat tot mai- mult în imperiul. ortodox de răsărit. . 
şi -în veacul al' VIllea și al VIII-lea -a format un puternic | 

- „partid. nu atita religios pe.cit politic, numit al iconomachilor 
- :sai al luptătorilor „de icoane. . i Da 

. . . o. oh. e oc. cp... 1 se Se o. cc în cc. coli. . 

e aa Ma 

a Rominii: ab -antiquo. ai primit dogmele lor religioase de. : 
„la: primii propagatori ai. creştinismului ; . le-ai - păstrat: şi:per- - 

„. tecţionat sub conducerea. Bisericei- ortodoxe, prin toate locu: 
“rile: prin care: ei: aii emigrat în_deosebite.. timpuri şi: ni le-ai - 
păstrat intacte pînă astăzi. Vorbind despre Principatele romine, -. . 

. care astăzi constituesc Rominia, de: la înfiinţarea “acestor Prin- 
cipate în veacul -al XIII-lea şi al XIV-lea sai fundat treptat 

„Biserici în toate satele și cătunele, - unde -'era-o “grupă mai 
mare saii mai 'mică de locuitori; s'a. fundat Monăstiri cu 

- Biserici . măreţe, Mitropolii. şi: Episcopii "precum se vede și.
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- astăzi. "Unele . din . aceste “Biserici. represintă o vechime respec- - - 
tabilă- de 300—400 ani şi mai mult. Toate aceste Biserici, 
fie mari fie mici, fie. de piatră. sai. de lenin, sunt. ornate pe 
„dinăuntru cu. icoanele: Domnului Christos, ale sfintei Fecioare, 
“ale sfinţilor Proroci, Apostoli, Martiri, Cuvioşi şi Drepţi. Din. .. 
vechime Bisericele “cele : mari: domnești -eraii. zugrăvite .și pe - 

„din. afară, resturi .de: această zugrăveală. exterioară se văd 
- încă și astăzi.la unele Biserici antice. A fost totdeauna şi este 
„ datină creştinească orthodoxă,. că ori-ce: Biserică, ca să. poată 
"fi casă a sfintului. Dumnezei, şi .loc sfint: de adunare a cre- 
ştinilor. la rugăciune, trebue să, âibă 'negreşit o catapeteasmă 

- saii timplă,. adică un perete: despărțitor Altarului de templu, 
fie. acel perete „de lemn sai de zid şicu trei uși, una în mijloc,  - 

"două pe de lături.: Acel perete despărțitor saii catapeteasmă, 
"trebue -să fie zugrăvit 'cu-icoanele sfinţilor, : așejaţi. în ' mai 

- multe. etajuri (rînduri) unele de-asupra altora, în. ordinea ur- 
mătoare: In rîndul sai etajul I-ii'sînt la mijloc: Icoana Dom- 
„nului Christos, a: Născătoarei de. Dumnezei, iar pe delături,. 
“în. dreapta icoana hramului, adică a::sfintului. căruia este de- 
dicată Biserica, în 'stînga icoana sfintului Ioan Botezătorul sai . 
a slintului. Ierarch. Nicolae. Pe ușele din. mijloc, numite şi îm- 

“părătești, este icoana Bunei-Vestiri, iar :pe cele lăturaşe -chi- . 
purile- sfinţilor Arhangheli: Mihail şi Gavril, unii pun doi sfinţi 

Diaconi! îmbrăcâţi, diaconeşte şi clădind Biserica. -In etajul al 

II-lea al catapetesmei sînt zugrăvite. în formă :mică rotundă. 

cele 12 prasnice sati .sărbători. împărătești anuale ale Domnu- 

lui. Christos şi ale prea curatei-lui. Maice ;.iar la mijloc, Cina : 

Domnului şi chipul cel nefăcut de 'mînă al figurei” Mântuito- 
ului, de carele tradiția spune: că însuşi Doimnul Christos l-ar - 

fi trimis regelui Avgar al::Armeniei. : In etajul al III-lea. sînt”. 

“icoanele celor 12 -Apostoli -şi în mijlocul: lor: însuși Domnul . 

Christos in- formă de Archiereii,; Cap: al Bisericei, şezind 'pe: : 

tron. In. etajul al IV-lea sfinţii Proroci, ;cari -aii prorocit - des- 

pre întruparea : Fiului” lui. Dumanezeii din sfinta Fecioară, ţinînd | 

în mînă: simboalele prorocielor.lor,-iar în mijlocul lor se pre- , 

sintă. icoana. sfintei, Fecioare, din care 's'a născut Mintuitorul: - 

“ lumei. “La “mijlocul: catapetesmei, de:asupra se înalţă triumfă- 

'toare/ Sfinta Cruce, cu. Domnul răstignit pe ea, cu minele, cu 

picioarele și cu coasta: sîngerate şi care. pe tăcute spune tu- 

_turor: Aceasta. este biruinţa, care birueşte lumea! 

Bisericile cele mai: însemnate sînt zugrăvite peste tot cu 

„sfinți, Aceste: zugrăvituri ale: pereţilor Bisericilor represintă 
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tablouri din Istoria sfintă a vechiului şi noului Testament, 
de la crearea. lumei pină la judecata cea de pe urmă, icoa- 
nele sfinţilor martiri, ale ierarhilor celor mari. şi ale sfinţilor 
sihastri, sfintele sinoade ecumenice și alte subiecte din Istoria 
creştinătăţii, așa.că Bisericile: acele represintă o bogată co- 
moară ştiinţifică din sfera theologiei cteştine orthodoxe. Ro- 
mînul orthodox intrind în Biserică el stă cu adevărat în 
casa lui Dumnezeii ; el vede înaințea „sa Dumnezeirea întru- 
pată .şi tot chorul sfinţiior, cari acum sînt în cer la tronul 
Dumnezeirii, dar cari. odinioară ai trăit și ai lucrat pentru 
binele omenirei pe acest pămint, 'așa că creștinul stînd în Bi- 

„ serică i se pare că se află în cer, precum se exprimă o cîn- 
tare bisericească : cîn Biserica mărirei tale stînd, în cer a sta 
nise pare.> N o 

Poporul. Romîn cinstește sfintele icoane cu aprindere de 
luminări, produse înadins pentru aceasta, cu închinăciune şi 
cu sărutare şi cu cuvinte de rugăciune ca aceste: La icoana 
Domnului Christos: «Doamne Lisuse Christoase, Fiul lui Dum-. 
"nezeii, Milueşte-mă pe mine păcătosul, saă pe noi păcătoşii.» 
Către Maica Domnului: «Prea sfintă Născătoare de Dumne : 
zeii mintuește-ne pe noi», saii «Roagă-te lui Dumnezeii pen- 
tru noi păcătoşii», Către sfinți: «Sfinte al lui Dumnezeii (N) 
roagă-te, lui Dumnezeii pentru mine.păcătosulz, sati pentru 
noi păcătoşii. Atit în Biserică, la rugăciunile publice, cit şi în 
casă la .rugăciunile private, Rominul se roagă lui Dumnezeii 
înaintea sfintelor icoane, cari nu lipsesc din -nici o locuință a 
drept-credincioşilor. Icoanele de prin câse, se ţin mai întîi în. 

» Ciserică în curgere de -40 de zile, .apoi:se sfinţesc de preoți 
prin rugăciune și aghiasma, se duc cu cinste Şi se aşează pe 
peretele despre răsărit al casei, dinaintea lor se pune o can- 
delă care se aprinde. în timpul rugăciunii, . ca şi în Biserică. 
Casa fie-cărui Romin are un sfint protector, pe. care el și-l 
alege cînd se căsătoreşte, la finele rînduelef. cununiet în Bise- 
rică și care este hramul casei. sati sărbătoarea casnică, precum 
şi Biserica are, fie-care hramul săi, adică un sfint căruia este 
dedicată şi căruia i se face serbarea anuală stabilită de Bise. 
rică, mulţi poartă cu sine iconiţe de ale acestor sfinţi. şi în 
călătoriele lor. Părinţii la căsătoria fiilor şi a fiicelor, între alte 
obiecte de zestre, le daii și o icoană, ca semn al bine-cuvîn- 

" tărei Dumnezeeşti, care ei doresc să fie asupra noilor. căsă- 
toriţi în toată viaţa lor. | 

Cinstirea sfinţilor și a icoanelor lor nu se mărginește 

s-
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numai “la nişte forme: exiterioare, isvorite din pietate abstrae tă, 
ci este produsul: unei profunde convingeri, că sfinţii sînt mij- 
locitori și rugători lui Dumnezeii pentru mîntuirea trupească 
și sufletească” a credincioșilor. 'De acea, la. .ori-ce câlamitate 
publică sait privată; Romînii aleargă la rugăciuni către- Dum- 
nezeii și „către sfinţii. lui, fac Paraclzse "şi ” Acathiste înaintea... 
sfintelor icoane, -cerind milă şi-ajutorul lui .Dumnezeii ; la epi- 
demie, la neploae,: cînd este ameninţată 'localitatea de moarte 
în oameni sai în vite şi. de sărăcia produsă de secetă, po- 
porul cel credincios: provoacă procesiuni .cu sfintele icoane și 
rugăciuni publice unde, înaintea sfintelor icoane toți îngenun- 
che. şi cer! mila.lui Dumnezeii asupra lor; şi aceste rugăciuni 
călduroase măi “totdeauna se: încununează. cu' resultatul” dorit, 

cea ce întăreşte şi mai: “mult credința în puterea sfinţilor, ma- 
nifestată prin cinstirea icoanelor lor.. In -genere - icoanele sînt: 
un puternic. mediii de. a. aprinde și de.a deştepta credința re- 
ligioasă în puterea cea miraculoasă a lui Dumaezeii, și. a în- 
tervenirei sfinţilor la. trebuinţele: şi nevoile omeneşti. - 

Sint: respindite în. ţară icoane ale prea sfintei Născătoare. 
de Dumnezeiă şi ale. altor sfinți, cari ai o deosebită stimă în 
poporul romin. pentru un particular dar de minuni, ce bunul. 
Dumnezeii a manifestat în:ele. la deosebite ocăsiuni.- Despre - 
aceste icoane se' păstrează în popor, -în formă de legende,-" 
multe povestiri de :fapte, miraculoase. Pentru acea ele se dis- 
ting de altele prin epitetul de «făcătoare de'minuni.»- O listă - 
de aceste icoane «făcătoare de minuni», aflătoare în Rominia” 
şi cari mi-ai fost-cunoscute în număr. de 15, am publicat eii 

“în anul 1869 în «Oratoriii», la pagina 220—223. Către aceste 
sfinte icoane poporul are o particulară stimă și aleargă la ele, 
a-și. depune rugăciunile sale-cu mult zel ; la timpuri. de nevoi 
publice. şi particulare, la cazuri de boală saii. alte împrejurări 
desaștroase ale 'vieţei, pe acelea. le scot îi procesiune. “Lângă . 

2 

Roman. este „satul Trifeştii, -unde. în Biserică se află o icoană - 
făcătoare de minuni a: Maicei Domnului. 

La.acea icoană. năzuesc cu deosebire , „orășenii din Ro-: 
man şi locuitorii din sâtele. îrvecinate, spre a-şi, "depune. rugă- 
ciunile lor la nevoele lor sufletești şi trupești. . La, casuri de 

-boală grea, _neputindu: se bolnavul duce în persoană, cere ai 
aduce acea sfintă icoană în casa sa și acolo se fac rugăciu- 
nele 'obicinuite către, Dumnezeii pentru cel bolnav. Icoana''se 
aduce și se duce ci mare 'cinste,. în sunetul clopotelor de pe 

la Biserici, La timp de. feploae; sătenii de prin satele bin 

474. Te 23
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tuite de secetă, vin cu' rindul şi duc cu mare cinste această 

“sfintă icoană.pe la. sate, fac procesiuni prin ţarine și cer de 

la Dumnezeii ploae pentru rugăciunile prea Curatei sale Maice; 

„şi mai totdeauna 'cererile lor la Dumnezeii sînt ascultate, Am 

privit de -multe oră mulțumirea sufletească a sătenilor, cari 

însoţiaii călari trăsură ce ducea sfinta icoană la locul €ă, une 

ori udaţi de ploaia cea atit de dorită de ei: 

__ Această credinţă a. Rominilor în puterea sfintelor icoane 

nu este un init, o simplă legendă formată de imaginaţiunea 

populară, ci se: bazează pe fapte şi pesemne viderate, că în 

sfintele icoane ale ortodoxiei Jucrează o putere supranaturală, 

care pune în contact cerul cu'pămintul, pe Dumnezeii. cu 

omul credincios. : 
+ . PA 
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Feciorul de împărat cel cu noroe la Vinat -. 

«In vremea de demult, pe cînd oamenii de pe lumea 

asta, ştiaii şi puteai mâi mult de cit ce pot şi ştiii cei de 

acum, pe cînd pruncul de trei zile, îți număra numai într'o 

clipă toate stelele de pe .ceriii, și vedea cu ochişorii: cum 

„creşte iarba cimpului şi auzia: cu urechile cum sfirăe fusele 

„cînd toarce păiajinul,.... pe vremea de atunci trăia în plaiurile 

„Buzăului, o împărăteasă tare și, mare, pe care o chiăma 

Doamna „Neaga. Ea își avea palatele. ei tocmai colo, în codrii 

Cislăului, unde se văd: şi astăzi, - pe o măgură mare ocolită 

cu piraie;. temeliile de 'zid ale cetăţei ei, iar grădinile şi live- 

“zile, în care ea se preumbla cînd i. se făcea urit acasă, şi le 

avea pe colnicelele Lăpoșului, unde stă şi acum puţul ei cu 

- colac de piatră, săpat cu slove,. pe care, zăii, nici cei mai 
cărturari din ziua de astăzi nu le-mai pot ghici. 

«Din toţi copiii cîţi Dumnezeii îi. dase şi-i. luase înapoi 
la. sine, Doamna Neaga rămăsese, în văduviă, numai cu un 

fecior pe'care îl iubia ca. lumina ochilor. “Era și drăgălaş,— 

bată-l: fericea — puiul de împărat! Mindru ca. strălucitul soare: 

„lui îa amiază; blind ca razele 'line „şi mîngăioase ale lunei, 

sprinten ca+luceatărul sclipitor: al dimineței şi înţelept ca şi 
întreaga tăria. cerurilor. Nu : ştia: maică-sa nici lumea toată 

1 
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cu ce să-l mai desmierde, atit era tutulor de drag şi. - - 

de plăcut. - ID e | - - 

«De micuț îl .dase Doamna la carte şi cînd abia înce- 
puse 'tuleiele bărbei să-i umbriască peliţa -copilărească, el 
vorbia, pe de rost toate limbile de pe lume, ba încă înțelegea. 
şi graiurile tăinuite ale paserilor şi ale fiarelor. - a 

«Atunci Doamna, cu inima înginată între: dor şi bu-- 
curiă, îl vorbi aşa: — <Fătul mei, cartea cîtă a fost, ai în-: 
«vățat-o toată din scoarță pînă în scoarță ;. acum, ca să. te 
«faci om pe deplin și voinic cu temeiii, precum se cade unui 
«bărbat şi mai ales unui fecior. de împărat, toţi de toate - 
«părţile îmi spun că trebue.să te duci lumea să o colinzi, 
«ca să încerci şi să ispiteşti viaţa -prin tine însuţi și să afli -. 

«multe şi mărunte. ale lumei, care: se- vede că în carte nu se 

«pot scrie, Du-te, 'copilul mei; mergi de vezi-și de învaţă; 

«dar cată a nu te prea depărta de pe aici; aduci aminte, 

«voinicelul meii, că pe cîtă vreme nu te va simţi mama colea |. 

«în preajma el, grija, chinul şi mihnirea din sinui nu vor”. 

dipsio o N ie a. 
«A doua zi, dinzi de dimineaţă, feciorul de: împărat, 

mai mult 'vesel de cît duios, își luă ziua bună de la Doamna 

_maică-sa, 'care se silia, sărmana, pe cit putea, ca să-şi stăpi- 

nească plinsul şi obida ce o înecaii. Era vesel voinicelul,. - 

fiind-că în curţile palatului îl aşteptaii ca să-l însoţiască în... 

cale o sumă de: .. * a Dna 

. 

N Boleri mari al oştilor + 
_ E Puterea domniilor 

po Şi groaza duşmahilor. 

“Poţi călari şi înarmaţi - -. 

Cu săpeți,'cu buzdugane Ă 

E Şi la briie cu. arcane;- .- (E 

- " Gata-a merge dupe soare ,.. i i e 

„Să înceapă-o vinătoare  - En 
Dupe urşi şi căprioare. . 
Dupe 'paseri gălbioare,. , 

Ce sint bune la mincare . a 
Şi plăcute la cintare: . 

| “<Apticară în spre miază-noapte şi trecind pe Scărişoară,.. + 

unde-i lesne cui scoboară, luară apa Buzăului în -sus,. tot cîn- : 

"tînd şi veselind. Răsunai dealurile şi văile şi apele rîului. pe 

unde trecea mindra “ceată 'de voinici. Dar cînd sosiră la în- 

furcitura Biscei,. acolo unde se. aşterne o''poteniţă verde, um- 

brită de plopi, : de stejari. şi de fagi, feciorul de, împărat. de 

i.
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10 dată îşi opri, aimăsarul “în loc..şi în. gura mare strigă aşa - 
”. către soţii : săi; —: «Măi: frați ! vedeţi. colo drept în sus mu- 
"«chea- naltă şi pleşuvă a Penteleului ? acolo am să mă.duc, - 
«tot în fuga "calului. - Cine: poate, : ţie: se. după mine!» — Ei 
dînd. pinteni, sprintenului să fugar, ca.un fulger. se repezi 

"prin valea îngustă -a piriului. Sub copita' pintenogului, petrele 
„„scăpăraă, apele: clocotiati, pulberea în sus: se 'nălța,: “cu: nuoril 
„s'amesteca, Şapoi în jos. iar cădea, „vălceaua înegura. şi „pe. 

„voinic. mi-l. ascundea” cu “totul din. vederile boierilor, cari 'ră- - 
E -măsese departe, depărte în “urma lui, 
- «Trecu' el. ca în sbor, cu. fugarul: spumegat, prin valea 

“. Rossilor, pe “sub 'muchea” Paltinului. pe la- gura Teghi ;: sări. 
“ca un zmei pe d'asupra. Curselor de piatră ; îşi zări, ca prin. 
VIS: chipul “oglindit. în .apele cătrănite ale. Ghenei. Dracului, 
-.şi printre brazi, printre: molifţi, - printre. ăfint și ienuperi, sui 

“ mlaca Cernatului „pînă în. virful “muntelui. Sbura calul nebun 
"=: cu coama şi. cu:nara. În vint; tar călăreţul, cu minţile răpite.: 

de mulțumire; sorbind cu desfățare în piept mirosul răcoros 
“al brazilor, şi “al florilor, dor” că se: simța dus :ca vintul și ca * 
e gîndul, peste stînci, “peste verdeață, peste gol' şi “arba creață.. 

| Ea «Cina fu la amiazul mare, fugarul stătu - locului şi fe 
"i ciorul de: împărat! se trezi. singur singurel chiar d'asupra Pen. -: 

 : teleului; Jur împrejur, - cit coprindea ochiul,, zări, numai. creste - 
„de munţi, cari” mai 'mari, cari mai mărunți: Dar mai presus : 

de toți se ridica creștetul, gol, de pe care el privia şi vedea: 
„jos pămîntul cu. verdeţile, cufundîndu-se . de. toate părțile, ar 

“sus, cerul linipede şi senin, scăldat numai în raze de lumină. 
Soarele dogoria . drept „d'asupra și în arşiţa amiazului,- -pare 
"că contenise ori-ce adiere; nici, o suflare nu se simț, nici 
un sunet, nici o mişcare; n A 
„> eSta -mărmurit . voinicul ; —: nică că, mai  pomeriise a. 

- aşa tăcere, așa: pustiii, aşa mindreţe! =—: cînd. de. o dată, pe 
NE sub roata âurită: a soarelui, .se ivi o pasăre măreaţă, un vultur 

negru cu aripile falnic întinse. De grabă puse voinicul mina 
„pe. arc, “il încordă” și gata era să repează săgeata, cînd pe. 
"sus auzi vulturul croncănind în limba sa cea păsărească= - 

ae ai „Impărate luminate; ST 
: "= „Nu-mi lua zilele toate; | a 

„Ia:ini-le pe jumătate ; pa 
PCa-ţi voit da ei nestemate, sii Pa ea 
"Chiar piatra zamfirului, NE 
„Limpezimea cerului ! MN 

,



  

|. - Pi IN pt - = 

- cFecioriil de împărat destrună, arcul, - minânăt de aşa” IN 
cuvinte ;. iar' pasărea, drept mulţumită . că o fertăse cu. viaţă, - 
lăsă. să-i pice -din cioc pe oblincul şelei. voinicelului, o „piatră: 
de zamfir, mare şi frumoasă, limpede şi albastră întocmai ca . 
seninul cerului. :.: - ... RI 

«Din ctasul cînd. căpătă. această. nestemată şi o 'ascunse 
în sîn, nu mai rămase pasăre pe cer care să nu fie robită 'la. 
voinţa ui, Pentru dinsul, - toate zburătoarele, mîndri păunaşi,. . . 
sălbăticoși “cocori, bufniţe cobitoare, şoimi „dirji, găinuşe 'mo- 

_țate,.  dumbrăvence: cu aripi verzi, pupăze 'cu creste, „bălţate, Na 
grauri pestriţi, sitari, dropii și ierunci, . toate 'picaii -ca. ferme- 

ate, cînd eşia el la vinătoare; iar'de se: preumbla numai - 
„prin codri. şi. prin. livezi, “mierlile şi privighetorile, pitulicele 
şi stigleţii, presurele și :sfranciocii,  petroşeii şi 'sfredelușşii, 
botgroșii. şi scatiii, “ţoiie ţintezoii şi -piţigoii, toți îl întîmpinaiă * 
peste tot: 'Tocul cu: dulcile lor cîntări ; - cucul îi vestia la tot 
ciasul mulți 'ani cu noroc, şi: prigorii. cu pene. albastre. îl 
însoțiati. pretutindeni, chiuind și zburînd. veseli -dasupra. ca- + 
pului săă;. i: - 

* «Trecu o zi, trecură - două, ba. mai trecură şi alte. nouă 
“şi voinicelul nu se îndura ca să se înstrăineze de la mîndrele - 
„plaiuri ale. Buzăului, în: care .el domnia acum, cu voiă bună, 

„ peste toată “firea zburătoare cîtă filfăie sub soare. Noaptea .. - 
„pe -la cîntători, pînă'a nu se revărsa - bine de ' zori, -el'era 
" purces'la vînătoare, şi mai adesea; seara îl apuca prin păduri, 
ucigind şi: stirpind alde _paseri cobitoare, ce şe arăta, numai, 
prin întuneric. a. 

<Rătăcia într'o zi. pe “culmeâ,, “Dăduroasă . a Istriței, — 

tocmai colo jos, la curmătura dealurilor, sub care încep a se. 

aşterne cîmpiile, —— cînd de odată, tără Veste, pe la sfinţitul 
„soarelui, se rădică din . vale un vint mare și turbat, care în- 

_doia fagii, fringea plopii, zmulgea -ulmit: Şi. clătena cu urlet. - 

tot codrul şi tot: muntele. - Intr'o clipă nuorii de pretutindeni : 
“la un loc. se adunară,.negurile se' îndeșară, şi. peste tot cerul. 
-se destinse' un pod. întunecat de. fer şi de aramă, peste care: 
„trecea -şi: se învirtia: : Sfîntul . Ilie; încurindu- -ŞI armăsarii cu 

„tunete 'si cu: plesnete, şi scăpărînd numai fulgere și trăsnete, 

“de: sub. 'roatele 'carulut săi. Apor dintr'o! năpraznică detună- 

tură, se sparse. 'de. odată podul; brăzdat de mii de săgeți lu- 

_minoas& . şi începu a curge pe pămint, o; ploaie groaznică, 

aa Ploaie cu şiroale ; | pe 
DI ce De făcea pârale ; A 
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Ploaie cu băşici | 
De strica poticl; -. - Sa 

-- Ploaie spumegată | 
*Neca lumea toată; 

, __* Ploaie de potop - 
- „ Făcea lumea snop. 

«Cînd se mai potoli furtuna, feciorul de impărat' cătă 
a se urni din scorbura unde 'stătuse pitulat ; dar el nu mai 
ştia încotro s'apuce, aşa de tare era, .în codru, şi frunza 
deasă, și noaptea întunecoasă, și calea petroasă ;. pe unde 

" căta urma umblată, urma era ştearsă; pe sub atitea tulpine 
--surpate şi în lapoviţă înecate, pe. sub'atitea' frunzare 'căzute, 

toate cărările se. făcuse nevăzute. Nu' vedea, nu auzia, nici 
în greul: pămîntului, nici în ușurelul vintului ; ; numai cînd 

. trăgea bine cu urechea, îi venia din depărtare, la auz, chiotul 
'zhionoaei ce: -și, ascuţia noaptea ciocul de coaja copacilor, şi 
miorlăitul cucuvăielor care se chemati jalnic una pe alta prin: 

'; mijlocul besnei; apoi une;ori îi:trecea repede pe dinaintea 
„ochilor şi cite o. umbră neagră de lăstun rătăcit, care cădea 

din văzduh, „cu lungele-i aripe îngreuiate de ploaie. . - 

„55. ODOBESCU. 
  

Noaptea Paştilor) E 

Patruzeci de zile de a rindul creştinul a trăit lepădat 
de ori-ce plăcere, de ori-ce: ispită, muncindu- -şi trupul în straş- 
nică cumpătare şi sufletul în aspră. pocăință ; el, cu inima 
obidită, a urmărit lungile chinuri şi umiliri ale Mintuitorului 
omenirii, pe care în săptămina patimilor preotul! în biserică 
le-a povestit prin îndelungă. și dese citiri, prin jalnice cîntări; 

„el a stat față la sfişietoarea agonie a fiului. lui  Dumnezeii şi 
cu toată procesiunea funebră a unei. înmormintări. a văzut în 

- seara de Vineri epitaful pe care se ărată trupul sîngerat, şi 
"zdrobit “al lui lisus șeintrînd cu pompă solemnă în - tainicul 
altar ca într'un mormînt tăcut. 

Sub așa negre întipăriri, a eșit el din biserică cu capul 
„ plec at, “cu inima înfrintă şi sfiatul locaș - şia închis porţile 

1) Din Istoria reheoloiet, pe
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într'o jalnică tăcere. O noapte și apoi o zi întreagă aii trecut, 

posomorite, fără nici o uşurare pentru inimă, fără 'nict'o mîn- - 

giere pentru biată firea omenească.: O negură de jale, o amor- 

ţire sufletească s'a revărsat peste lumea creştină :la amintirea” 

îngrozitoarei crime ce sa comis, sint acum cîte-va sutimi 

de ani. a IE a e 

A doua seară vine şi presimţirea așteptată, dar nu încă 

mărturisită, a unei apropiate bucurii face pe creştin să-și caute 

şi alinarea -şi întărirea întrun somn prematur. De timpurii 

cetatea. e afundată în întunerec, în liniște, în nemișcare. Abia 

dacă in fundul altarului dinaintea icoanei miîntuitoare mai 

veghiază lumina şovăindă a unei candele. - ” 

+ Dar în tăria, nopţii servitorii templului pășesc .dibuind 

pragul cei năpustit; ci pătrund în locașul' deşert care -răsună 

a gol sub .pasurile. lor sfiețe ; „unii aprind „scînteia de iască în 

adincele candele de argint; alţii fac să vibreze din ce în ce 

mai tare toaca și clopotul cari deşteaptă din somn pe cre- 

dinciosi. pe 

--“Unul' cîte unul sosesc âcum și aceștia, strecurindu-se de 

a lungul păreţilor întunecoși pe cari abia.se resfringe sticlirea - 

„transparentă a candelelor; o 'şoptă de paşi umiliţi, de tăcute 

mătanii, de cruci cuvioase, o murmură de închinăciuni și de 

binecuvintări încep a se înălța de” pretutindeni. "Atunci uşile 

altarului se deschid; preotul, în -vestminte strălucitoare de 

„fr, apare cu făclia aprinsă; el dă seninul obşteştei luminări 

şi fieşce creştin aleargă șă ia pentru 'sine' foc de la acea lu- 

mină ; în cîte-va minute mii 'de făclii îşi înalţă flacăra lor lu- 

minătoare sub boltele templului;  cădelniţele răspîndesc, cer- 

curi din ce în ce mai întinse de mirezme; glasurile întărite 

_tresar de cîntece de bucurie. O ştire mîntuitoare . vestesc ele! 

toate: «Cristos a înviat! Cristos a înviat din morţi, cu moarte 

pe moarte călcînd și. celor din morminturi viaţa dăruindu-le !» 

“Inimile credincioşilor tresaltă de bucurie ; ' minţile -lor 

simt porniri uimitoare către gloria și mărirea cerească. In 

acele valuri de lumină, de profumuri, de. cîntări, în acea fal- 

„nică veselie a bisericii creștine, toată firea serbează cu în- 

cîntare măreţul mister “al învierii, întărirea credinței, întur- 

narea speranfelor, renașterea a tot ce e bun, frumos ȘI ade- 

_vărat, a tot ce se. poate chema pe lume Amorul divin. 

e
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DI 56, ODOBESCU. ! 
  E 2 A -- 

3 un Poeţii Văcăreşti, i 

aa „Cind -vrem să - judecăm, pe dreptate, talentul : unui 
„3 seriitor,'să ne ferim de a-l scoate din cercul în: care s'aii des-. 

- voltat și.s'aiă “exercitat facultăţile .sale; spre a-i cîntări- mări- 
” mea, spre a-i cântări puterile, spre a-i preţui ideile, limba şi 
“stilul, trebue.să nu pierdem din vedere : nici . ţara nici epoca 
„în care 'el a scris; trebue să ne. gîndim mai, întiiă, cum sim- 

țiaii şi cugeta, cum. vorbiaii 'şi_ scriaiăi-: oamenii. din timpul 
„lui, căci. -silinţele i-ai fost” negreșit mat” virtos „pentru contim- 
„poranii săi.  Viitorimea - moşteneşte numai ce.a rămas bun şi - 

* glorios dintrinsele. . „si DE NO 
„+ * „ Cine dar, pătruns de ăsemenea convincţiuni, .'va lua în 
mînă tragedia lui "Racine, Britanie, tradusă romîneşte. încă 
de la 1827, adică sînt acuin trei-zecă -şi patru de ani, de d. 

"loan Văcărescu şi tipărită abia :mai de „ună-zi (1859), va re- 
cunoaște. negreşit, .într'această lucrare anevoioasă, pe unul din 
cei mai demni părinți ai. limbei şi ai poesiei noastre,. va sa- - 
ta cu “respect: o, operă, care, deși nouă prin :publicarea sa, 

„a precedat însă traducţiunile lui - JZa/romet . şi - Alzarel şi a 
. citor altele aii mai înavuţit "de -atunci încoace. literatura. ro- . 

„_- In.Britanic versul e departe de a fi Îesnicios; curgător, 
armonios; într'însul frasa ni se ipare astă-zi mai tot-d'a-una 
prea. restriusă, prea sucită și sensul se iveşte adesea confus;: 
sub "această comprimare- a. limbi ' şi .a. versificării, Acestea. 
„însă — ne grăbim a'o spune, — nule: credem de.loc a fi: defecte provenite din „lipsa de. talent: sati. de experiență 'a 
traducătorului, ci numar fructe ale unei tendințe fireşti a spi- »- ritului și a gustului săi și mar: ales “resultate ale! inAuenţei 
„epocei, în care opera .a. fost lucrată. 

„..„ Tătradevăr, pe lîngă miile de-rele, ce Grecii 'ne:aiă văr. | sat în ţară, pe lingă miile. de moduri de desnaţionalizare, ce | ei întrodusese în: societate, studiul. adine și serios 'al limbei | „elene putea singur; să aducă literature „noâstre o notabilă - compensaţiune, dacă ar fi fost exploatat cu... 0' înțelegere fină: - „-. şi dibace, cu o aplecare. adevărat naţională;.. din * nenorocire, - „oamenii cu ast-fel' de propensiuni a fost. puţini la număr şi încercările lor ati rămas, în istoria noastră: literară, ca” nişte,



fapte isolate, pe care le-ai covirşit alte tendenţe posterioare, 

mai puţin clasice, mai modernisătoare, mai lesnicioase şi. mai : 

sburdalnice.  - . - a N ae 

, Trei generaţiuni. de Văcăreşti, literați, în . culmea: că- 

rora se înalță poetul Iancu Văcărescu, aii venit întradevăr, 

adăpaţi în sănătoase studii elenice, să aducă limbii romi-- * 

__nesti, cu un. adevărat amor al patriei și al. frumosului, o-cul-: 

tură începîndă, în care ei toţi-aii simţit pornire de-a uni. 

_verdeaţa virtoasă. și nemăsstrita cruzime “a limbei "naţionale 

cu. docta, şi mlădiita perfecțiune a elenismului; în scrierile lor, : 

şi mai cu seamă într'ale acestui din urmă, . se: ivesc învede- 

rate siline. de a conduce limba. noastră încă şovăindă pe 

căile măestrite, dar anevoioase pentru, imperfecţiunea ei, «ale 

limbilor vechi ;- din: asemenea încercări. une-ori încununate cu 

cel mat" deplin succes și în alte dese rînduri înfrînte,. dinain: . 

tea unor grele arduităţi, ai născut asprimile şi  anevoinţele 

de stil. şi de versificare, ce se zăresc în unele scrieri ale Vă- - 

căreşilor . şi mai ales în tragedia Britanic, unde traducătorul, 

voind să se constringă la un stil cu totul clasic, la prosodia 

„complicată și exigentă „a versului. alexandrin,. cu precugetare 

îşi crease. mai de neînvins greuțăţi- - | Ea . 

-. - Limbile antice, şi: mai cu seamă. cea. elenă, . deși . sint 

„„mume ale limbilor moderne, aii insă, confruntate cu dînsele, 

“un caracter cu totul opus. Cei vechi” punea. în cuvîntare o 

înaltă importanţă ; zeiţa”: Prz/ho, 'ea care: învăța. și dovedia 

toate, conducea singură numai prin dulci şi înțelepte cuvinte, 

"toate treburile republicelor elene.; de aceea cu cită îngrijire, 

: cu. câtă - dibăcie,. cu cîtă . subtilă „strădare . cultivaă Grecii 

hmba lor! La dinșii, cînd omul zicea ceva, nu era destul să-l .. 

spună ast-tel. numai în cit să fie de toți înţeles; trebuia încă . 

să placă și minţii şi. auzului: de, acolo derivă toată acea cul- 

tură măestrită a. limbei, - care, priatr'o fraseologie. concretă, 

viguroasă 'şi mult, coprinzătoare, variată în. mii de feluri, cu 

mii de culori şi împletită cu o graţioasă şi -cumpătată conti- 

nuitate,- ca. meandrele .ce ornaii frisa templurilor greceşti, - 

făcu .din poporul. elen poporul cel mai literat ce sa văzut” 

pînă acum în-lume.. e ae Ia 

Limbile moderne, din “contră, ai sacrificat clarităţii atit 

graţia cit și! energia, despicînd pînă la infinit şi - frasele şi - 

“formele sintactice şi gramaticale și chiar . cuvintele; ele ai 

ajuns a fi, în comparaţiune cu cele antice, “niște înşiruiră, mo- 

"latice şi discolore de -ziceri, căci n'aii altă virtute de cit aceea



d'a presenta minţii un inţeles neted și lesnicios, graiului un 
rost limpede şi necomplicat, scrierii o obicinuință - accesibilă 
tutulor și care se: învaţă cu puţină silinţă. | 

Intre. aceste: două modele limba romînă, pe la începutul. 
secolului nostru, putea încă s'aleagă; literaţii, de care vor- 
birăm şi avem aci a vorbi, căutară, potrivit cu ale lor mi- 
jloace, să o. împingă pe calea dificultoasă, dar plină de fru- 
museți, a imitaţiunii celor antici. Alţii, în urmă, răpiți de spi- 
ritul mai nerăbdător al epocei, o smintiră din acel drum, ce 
li se părea întirzietor și-i deschiseră' -calea bătută a limbilor 
moderne, lesne pentru toți, dar chiar de aceea grea de ilu- 
strat prin opere temeinice... . n 
-- Să nu ne înşeiăm însă a crede că, numai prin. nimeri:- 
tele lor imitaţiuni de limba și formele antice, Văcăreştii ai | 

: cîştigat un titlu neperitor de onoare în literele rominești; 
spirite. cultivate și hrănite cu. studii străine adinci și seri- 
“oase, ei avură însă inimi cu totul romîne; inspiraţiunile lor 
„sînt mat tot-d'a-una curat naţionale; Musa, lor. spicuia pe 
cîmpiile ţării şi limba romină, în copilăreasca ei frăgezime, 

» le vărsa .în veci cu "mbelşugare comorile graţiilor sale..... . 
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> Munea 1), : 

Să ne gindim puţin împreună ca să vedem, noi Romi- 
niă, ce sintem și ce am putea fi: i | 

| Noi ne împărțim în două mari categorii: unii care nu. 
ştii nici măcar a scrie şi a citi, plugari cei .mai mulți, aşe- 
zaţi la ţară, în sate, locuind case de pămînt şi de nuele, 
mulţi încă îngropaţi în bordee saii așezați pe marginile ora- 
șelor și tirgurilor, dulgheri, zidari, precupeţi, exersînd me- 
“seriile cele mai groase și mai puțin bănoase, locuesc căscioare: 
„cufundate în umezeală și necurăţenia suburbiilor.. 

Cea-altă categorie se compune de oameni, care știi 'să 

  

1) Convorbiri Econorhice. Vol, 1. E
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serie şi să citească, mai mult sai mai puțin ; formează în ge- 

neral clasa biurocraţilor de 'la secretar de primărie saii notar, - 

pînă la president de .consiliă de miniştri, ciocot vechi și noi, 

boeri mari şi mici, pensionari, funcţionari in activitate, func- 

ţionari în disponibilitate,  chivernisiţi şi paraponisiţi: 

De ciţi-va anf.începuse ase ridica o clasă nouă -și to- 

lositoare agriculturei şi comerciului, aceasta era clasa arenda- 

şilor, dar care-a fost crud lovită. BN n 

< Am pus băiatul la şcoală», însemnează în gura celor mai 

mulți părinţi, l-am scos din rîndul muncitorilor ; cînd va. fi 

mare va şedea tolănit pe canapea, va fuma toată ziua ţigară, - 

se va plimba ziua şi noaptea în trăsură, piciot peste picior, şi 

va scrie pe petiţiunile nenorociților împricinață : «se va face cele 

de cuviinţă potrivit legilor în vigoare», băiatul mei va trăi din 

“ casa visteriei, adică din' munca oamenilor de categoria d'intii. 

Mai toţi părinţii care trimit copiii lor la școală, îi tri- 

mit acolo cu gindul de a-i face funcţionari ; dacă isbutesc a-i 

ține dot saii trei ani la Paris, cred că le-ati asigurat un viitor 

de boer mare. Cînd "copiii vin în vîrstă, părinţii aleargă, cer, 

strigă, se roâgă, intrigă pînă ce le procură o slujbă saii o 

- speranță de slujbă; nu se gîndesc nică de cum la neodihna, 

la bătaia de inimă și la umilinţele ce le pregătesc; “nu ştii 

ce piine amară le frămintă sustrăgindu-i de la condiţiunea în 

care s'a născut şi ati crescut, de la condițiunea modestă după 

care mai tîrziu cei mai mulți ai să ofteze grei ! A 

„Părinţi care-vă iubiţi. copiii, care vă iubiți patria ! daţi 

educaţiune fiilor voştri, daţi-le învățătură multă și sănătoasă, 

fiţi mîndri şi ambiţioşi pentru dinșii, împingeţi-i în carierile 

acelea unde este glorie şi avere de cîştigat; împingeţi-i la 

sciințe, la litere, la arte, la meşteşuguri, la industrie, la agri- 

cultură, la comerciii ; nu-i aruncaţi în prăpastia cancelariilor ; 

căci acolo nu este nici renume, pici avere; nu este nici liniştea . 

sufetului,. nici mulțumirea inimei, acolo ispita se află: necon- 

tenit în luptă cu conștiința, luptă în care cei mai mulţi cad; 

căci nu aii dobindit în educaţiunea ce li s'a dat, puterea mo. 

vală trebuincioasă ca să iasă, învingători. - | i 

Alegerea profesiunei copiilor este mai mult sai mai 

puţin dictată de părinți, . răspundere . mare, căci de. la dinsa 

atîrnă desvoltarea. facultăţilor, progresul „inteligenței. De la 

această alegere depinde îmbunătățirea. stării materiale a omu- 

lui, relaţiunile în societate, amicif "ce-și va face, soția ce va 

lua ; întrun cuvînt fericirea şi independenţa lui. Nu aveţi da-



Be o , 

„torie mai sacră, mai grea de împlinit de cit. alegerea carierei 
” în cară voiţi să. aruncaţi pe copiii voştri... . : | 
“Afară de un mic număr, ua „foarte -mic număr” de ca: 

- suri. excepţionale pentru tinerii de o dispoziţiune naturală, o 
“vocaţiune tare, care .se” manifestă singură, fără voia nimănui, 
care învinge toâte împotrivirile şi triumfă în contra tutulor 

„„. pedicilor, afară de cazurile de geniii, cazuri. foarte. puţin ..nu- 
" meroase, voi părinții hotăriți despre soarta. copiilor, prin. ale- - gerea-cariereă. în care” îi aruncaţi. Porniţi de iubirea ce aveţi” . „ pentru” dînşii, credeţi că ţintind.la funcțiunile statului, împle- tiţi copiilor voştri 'zile de fericire, credeţi că le asiguraţi vii- - torul prin leafă și prin pensie ; credeţi că acelea sînt poziţi- - unile înalte ale societăţei. Dintr'un om' care ar fi eșit un cul- - tivator- bun, 'un artist de merit sai un meșter. însemnat, care. să facă onoare ţărei şi să poată ţinea familia sa în îndestu. .: Jare -şi da o bună creştere copiilor :săi, faceţi un biet funcţio- “nar. care d'abia se: ține dintr'o zi “pînă „într'alta, un cerşetor. 
pe la ușile niiniștrilor, a rudelor, a  amicilor: șia favoriţilor . .: oamenilor influenţi; măriţi concurența la. lefi, împingeţi. la sporirea impozitelor şi fără să. ştiţi;. pregătiţi căderea morală a copiilor voştri şi-a ţărei,.. : E 

» „Părinţi cu iubire de: copii şi de:-țară, deschideţi ochii -- şi vedeţi că în“ secolul în. care trăim, şi în- secolii în care vor “trăi: copii voştri. sînt Jocuri : onorabile - în toate. profesiunile. „+ Astăzi nu mai există altă bază de distincţiune, decit inteli- genţa ; :nu 'mai poate fi altă linie 'de demarcaţiune între oa-. - meni: decit- cea însemnată de _ către 'educaţiunea morală și . intelectuală a fie-căruia ; nu mai există şi. nu mai poăte exista altă distincţiune decit aceea ce-şi trage fie:care prin. purtarea şi prin folosul ce aduce în societate... N i :.. “Pămiîntul va produce spini şi ciulini, 'vei mînca pîinea. «ta după sudoarea frunţei. tale, "pînă ce te“ver. întoarce în . „«Pămint» sînt cuvintele cu care creatorul dă omului! liberta- tea ; cuvintele cu care, omul fizic devine: om "intelectual, om | - moral.: Munca este: dar. cea 'd'întiiii condiţiune -a 'averei şi a „. libertăţei; dar. voim fie-care să ne suim sus pe scara socială, . „este în firea noastră 'a oamenilor, să aspirăm lâ' o stare bună, "să avem ambiţiune, să voim fie-care să. avem, profesiunea cea mai onorată; dar. care sînt profesiunile . onorabile şi înalte? .. Aici. e cestiunea | Intr'un mod. absolut, .profesiunile nu . sînt: | mai onorabile, mai înalte unele decit. altele ;: într'un mod re- ” lativ însă putem „Zice că profesiunea cea maj onorabilă este, 
a N 

E



secolul î | 

- Peel era-un postăvar, Lincoln. un. tăetor de lemne şi Iohnson . 

"un croitor; modestele lor. condițiuni, .umilele lor :profesiuni, 

. .. pi 

pentru fie-care, aceea pe. care sîntem mai. în stare a :0 în- 

deplini bine; aceea prin care putem să: aducem mai mult folos 

societăţei, familiei şi. amicilor. noștri. Erorile. şi prejudiţiile, 

care adesea rătăcesc opiniunea; 'ne fac: să credem că func- 

Î 

"ţionarii statulu” sint mai, sus . de cît “bancherii, -pe aceştia îi .. 

punem mai presus decit pe arendaşi, și. pe comercianţi, pe - 

- care la rîndul lor îi considerăm mai presus decît pe meșteri - 

"şi pe muncitorii de -pămint.. Dar 'oare trebue ca. negreșit să 

“judecăm poziţiunea ce voim să ne, facem după ceea ce crede 

lumea ? Nu este mar drept şi mai bine să o judecăm după. 

gradul de inteligenţă ce trebue să aducem la: exersarea profe- . . 

-siunei ce luăm, şi după întinderea -mijloacelor de care dispunem. . 

ca să o îndeplinim bine și cu demnitate? Ne. uităm la stră- 

lucirea ce înconjoară o, profesiune -şi- nu observăm că omul: 

face profesiunea, iar nu profesiunea “pe om. -Omul superior 

poăte ridica 'şi ilustra meseria cea mai “modestă, cea mai” 

umilă. Watt pu era 'decît un. ferar şi Brustelone un timplar! 

Să căutăm mai cu deosebire la gravitatea datoriilor ce presciie. 

. “profesiunea ce voim să dăm copiilor. noştri, la importanța da-. 

-. toriilor ce le impune și la mărimea .resultatelor ce vor "putea 

„_ dobindi, pentru dinşii şi pentru țară; să căutăm, să nui ex-: 

"punem a nu putea duce greutatea “sarcinei ce le impunem, 

-ci din contră: să îngrijim să. fie. în stare a domina: poziţiunea . 

- ce. le. facem.: Mina lui Dumnezeii conduce şi protege geniul; 

să nu ne temem că s'ar putea vre odată îneca "talentul: în 
x A . 

n care trăim el se ridică singur. din ori ce adincime. 

opritur-i-ati de a se sui la înălţimea de la care eraiă să ilustreze 

„numele şi ţara lor! Este. însă. trist a. vedea pe cel care fără 

voia. lui Dumnezeii se șue acolo: unde nu-l chiamă: puterile 

- sale intelectuale. și morale ; nenorocitul nu-şi poate - împlini. 

„misiunea cu demnitate, se. expune. a fi. de râs și "devine ruşi- 

nea naţiei; şi a familiei sale. : - 

-.- Secolul în! care trăim este. realizarea ' progresului social 

condus de progresul raționalismului, progres la care aii lucrat 

toți “oamenii de valoare, filozofi şi eroi. Acest progres îşi are 

' sorgintea lui în muncă, de muncă dar voesc.'să vă . vorbesc 

astă-zi, Vă voii „vorbi cum “voii putea 'şi.:cum mi-0 veni 

mai bine. - ci e Da a 

| 7 Ia 
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i "Ciuma lui Caragea. . 

A: fost în multe rînduri ciumă în ţară, dar analele Ro- 
miniei nu pomenesc de o boală mai grozavă de cît Ciuma 
Jui Caragea | Nici o dată acest flagel n'a făcut atitea vic- 

time! Aii murit pînă Ja 300 de oameni pe zi şi se crede că 
“numărul morţilor în toată ţara a fost mai -mare de 99.000. 
Contagiunea era aşa de primejdioasă, în cît cel mai mic 
contact cu-o casă molipsită ducea moartea  într'o familie în- * 
treagă, şi violenţa era așa de mare, în cît un om lovit de 
ciumă. era un om mort. A e , | 

Spaima intrase în toate inimile şi făcuse. să. dispară ori 
„ce simţimint de iubire şi de devotament. Muma își părăsia 
copiii şi. bărbatul soţia pe minile cioclilor, nişte oameni fără 
cuget și fără frică de Dumnezeii. Toţi beţivii, toți destră- . 
inații îşi atirnaă un: şervet roșu de git, se urca într'un car 
cu boi, şi porniaii -pe hoţie din casă. în casă, din curte în 

„curte. Ei se introduceaii ziua și noaptea prin locuinţele oa- 
menilor și punea mina pe tot ce găsiaii, luaii bani, argin:- 
tării, ciasornice.: scule, şaluri, etc., fără 'ca nimeni. să îndrăs- 

„ nească a li se împotrivi. Fugia lumea de dinşii ca de moarte, 
căci'ei luaii pe .bolnavi saii pe morţi în spinare,. îi trintiaii 
în car, clae peste grămadă, și porniaii! cu carul plin spre Du- 

7 

dești saii spre Cioplea, unde eraii ordiile ciumaţilor. Se în- 
„creţia carnea pe trup, auzindu-se- grozăviile şi cruzimile. fă-. 
cute de aceşti tilhari asupra bieţilor creştini căzuţi în ghia- . 
rele lor. . > Ia a 

Rare ori bolnavul ajungea cu viaţă la "cimpul, ciumaţi- . 
lor. De multe ori 6 măciucă peste cap făcea într'o clipă ceea 
ce era să facă boala in, două, trei zile!. .. Şi poațe că acei 
uciși ast-fel eraii mai. puţin: de plins, căci mat mult eraii.de! 

„jale acei aruncaţi vii în cîmp fără aşternut” și fără. acoperă- 
„mint pe pămint ud și îngheţat. Cale: de jumătate de cias se 
auziaii .țipetele şi vaetele ' nenorociţilor din cimpul Dude- 
știlor!... N pa | i 

In urma mat multor scene oribile, neomenoase şi be. stiale petrecute la ordie, şi în urma revoltei ciumaţilor, 
cari .aii sărit cu parul și aii omorit zece ciocli, autoritatea în sfirşit a luat. - măsură de a. organiza un fel de servicii sa-
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nitar. Ea! înființase ciţi-va. vătăşei însărcinaţi a întovărăşi 

pe cioc, din casă în casă şi aceştia strigau de la poartă: 

«Sănătoşi copir?> Unul din -ei. întrun raport către şeful 

săii, zicea:_ Sie De o 

<Azi am adunat 15 morţi, dar nam putut îngropa de 

«cît 14, fiind-că unul a fugit şi nu l-am putut prinde». 

D'asupra orașului. se ridica: un: fum galben. și acru, fu- . 

mul băligarului care ardea în -curţile boereşti, și orașul ră- | 

“suna de urletul jalnic al cinilor rămaşi fără stăpin. - 
a . - 

“La fie-care poartă era cite o şandrama, un fel de ghe- 

retă, în care se adăpostia cite un servitor :pus acolo pazar- 

ghidau (comisionar pentru tirguelile de pine,: de carne şi de 

zarzavaturi). Nimic nu intra în curte decit după ce se puri- 

fica la fum şi trecea prin hirdăul -cu apă saă prin strachina 

cu oţet. DI N " . - 

Cioclii, cînd trecea. pe lingă -o casă bogată, nu lip- 

siati de-a arunca .sdrențe rupte de la ciumaţi, ca să răspin- 

dească contagiunea. Ei nu se temeaii de molipsirea boalei, 

căci mai toți erai dintre acei cari - zăcuseră de cite două, 

trei oră de acea! grozavă. epidemie: Ciuma ca toate boalele 

“mortale şi lipicioase, ca vărsatal, ca tifosul,ca lingoarea nea: 

-gră, foarte periculoasă ințiia Gară, devine. puţin violentă la 

„acei cari ai mai fost loviți de ea. e Mi 

| Jafurile şi tilhăriile oamenilor; direct sati indirect pre- 

puși la serviciul ciumaţilor, ait fost nepomenite. Multe. averi 

şi case mari s'a ridicat-în Bucureşti după ciuma lui Caragea 

din sculele şi banii bieţilor “bolnavi. 
-. 
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—— 

„Teoria acțiunii climei asupra omului 1) 

Cu cinci secole inainte de nașterea lui Christ, sint acum 

două-mii-patru-sute . de ani şi mai bine, de 'ptiiă Khung-fu- 

1) Istoria. Critică de B. P. Hasdeu. Ediţia 
, 

7 - - - “ 
, - . 
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tzeii în China şi apoi: Ippocrat în Ellada constata. legea 
- desvoltării climatologice: a naţiunilor. 

Toţi aii vorbit despre marele: Grec ș nimeni, nici. chiar 
schiitorii cet maY nci, asupra filosofiei. istoriei, „n'a, voit. să „Cunoască pe marele Chines. - -- 

„Şi totuși iacă ce zicea: Khung-fu:tzeiă - cu” mult. înainte 
Ă de Ippocrat : 

-iA.-avea apucături bine-voitoare şi dulct pentru a; întruni 
pe oameni; a avea compătimire pentru cei resculaţi din ră- - 

_tăcire contra rațiunii; aceasta, forța virilă a ţărilor sudice, 
prin care se: distinge înțeleptul. A şi face culcuș. cu .sămcele. 

"de fer şi cu. armure din peile fiarelor sălbatice; a privi: fără 
„fiori apropierea morţii; aceastaă forţa. virilă a ţărilor nordice, 
„prin care se distinge viteazul». ia a i 

„Peste opt :secoli” după : Khung-fu-tzeii, „un 'ostaş roman - „ Flaviu Vegeţiu făcea 'din. vorbă 'în vorbă: aceiaşi obser- 
vațiune. N 

El zice: NR e Ia 
«După opiniunea. oamenilor "celor mal „competenţi,  na:.- 

„ţiunile- sudice, supuse estremei arșiţe a soarelui, ai mai multă 
inteligenţă, dar mai" puţin singe, ceia-ce:le face sfiicioase. şi temătoare de a da pept într'o luptă, căci ştiindu-se anemice, 

“lor le e frică de rane; popoarele-nordice din contră, depărtate. . - „.-de căldura solară, aii. mai. puţină inteligență, dar un sînge. abundinte, care face 'dintr'însele cei mai buni luptători; 'așa dar pe soldaţi cată 'să-i luăm din. nişte țări intermediare, în cît nici singele să nu le lipsească pentru a putea înfrunta ră... nile şi moartea, nici acea. inteligenţă priri care se mănţine în armată disciplina .şi care este d'o-potrivă “utilă în resbel -şi în consilii», * CE 
Pentru ca un Chines şi un Roman, nedependinţi unul de „altul, fără să fi simţit nici măcar dacă există unde-va China „Pentru Vegeţiu saii ' Roma . pentru „Khung-fu-tzeu, pentru ca “ambii să fi espres 'o: singură idee, ba, încă -aproape în aceiaşi - ordine logică ajungînd fie-care pe o. .cale- proprie la. un. resul- tat identic trebue să fie coprins în observaţiunea lor' comună - „un mare fond 'de. veritate. Misa sa Antagonismul moral între nord. şi sud,. bogăţia globu-_- lelor sanguine în cel de întîiă şi Puţinătatea lor : în cel-l-alt, cunoscută chiar sub numele tecnic de annie des pays chauds ;. adecă tot ce aii ştiut deja Khung-fu-tzeu şi. Vegeţiu, este o: dogmă în medicina de astăzi, :. . .. e . Sa a A 

A 3 

. 

- 
2



      

O cugetare fugitivă a devenit însă o ştiinţă întreagă, un 
corp complet şi sistematic numai sub condeiul anticului: me- 
dic de la Cos. Ippocrat este adevăratul părinte al climatolo- . 
giei. Laboarea modernă atit de orgolioasă, abia putu des- 
coperi în realitate, de atunci și pini la Humboldt, pe ici, pe. 
colea _cite-va, care să nu se găsească în nemuritorul opuscul : 
zEţi dă), Dă, 7620, 

Pină şi acest titlu al cap-d'operei dur! Tppocrat resumă în 
sine ultimul cuvint al ştiinţei climatologice : aer, ape | "şi. 
locuri. , - s . 

Nici atmosfera, nici idrologia,' nici topografia nu sînt - 
suficienţi, întru cît le-i -ia cineva separamente. 

«Ippocrat — zice unul din discipolii săi cei mai celebri 
— atribue efecte morale: nu numai . temperaturei aerului, ci 
tuturor celor-l-alte califăți atmosferice : întrunite; nu rumai 

gradului de Jatitudine a pămîntului, ci încă naturei sale te- 

Jurice, naturei producţiunilor sale, naturei apelor ce-l percurg. 
EI se sileşte a descrie cu esactitate; toate particularităţile cite 

_pot atrage atenţiunea în studiul diverselor ţări şi care le dis-. 

ting. mai în special. Pentru. dînsul ca elemente necesare ale 

cestiunii, sînt toate obiectele! importante proprie, fie-cărei .re- 

giuni ; toate calitățile - constante şi pronunțațe prin cari aceste 

obiecte pot afecta . simţurile şi: a modifica natura umană. 

Această semnificațiune a cuvîntului climă e singură: completă. * 

"Clima nu poate dar a fi restrinsă în circumstanţele particulare 

ale caldulii şi frigului, ci ea îmbrățișează într'un mod foarte 

"general totalitatea” circumstanțelor fizice ale unei localităţi; 

toate trăsurele caracteristice, prin care natura a distins „dife- 

ritele ţări, intră toate în concepțţiunea; clitner>.. 0 

- Tacă: în ce simţ (sens) înțelegem .și - noi clima, dîndu-i 

însă, pentru: a "preveni .ori: ce, confusiune, numele mai puţin 

mărginit de natură. - 

In limbagiul filozofic omul. “fiind ego, acţiunea naturei 

„asupră-i ; însemnează raportul activ al lui NOH-ego. 

Este ceia-ce, în zilele noastre d. dr. - Bertillon a “numit ' 

mesolagia, adică ştiinţa mijlocului. ambiant. 

  

a
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„60. B. P. HASDEU. 

ETYMOLOGICUM MAGNUM ROMANIAE 

  

. Albina | : | 

Albină (plur. albine), s. f.;. abeile; O goangă de felul 
celor hymenoptere, care produce miere şi ceară, trăind în 

„cete compuse fie-care din cite o singură alăină femeie şi din 
„mai multe a/bine lucrătoare, şi nelucrătoare, aceste :din urmă 
bărbaţi, cele d'intiiă neutre, . 

Omul domesticește, îmbunătăţeşte şi întrebuinţează pen- 
tru folosul. săii pe albină, care alt-fel ar fi rămas numai în 
stare sălbatecă. 

Un text din secolul XVII (Coă. Ms. miscel. al Bis. sf, 
Nicolae din Braşov, pag. 280): - miere sălbatecă, zic, 
care fac a/binele sălbatici, cari se afiă în” lemne şi în pie- 
tri... > ' - 

Creşterea albinelor. are în popor o bogată terminologie 
proprie, care cite odată se deosibește. după localităţi. Aşa : : 

Albina în genere. se chiamă zzuscă şi cind sporeşte bine: 
care multă zpuscă» (laşi); iar în Banat se zice: biză (com. 
Viîsagu) saii Jîză (com. Bonţar); i 

albina femeie: matcă, pe alocuri albină lueroae (Brăila, 
"com. Ceâciru), împărăteasă (Mehedinţi), albină împărătească 
(L. B); | 

| - albiua. bărbat: zrîntor, iar figurat: lăutar, fiind-că nu 
„face altă treabă de. cit bizie, cîntă şi joacă (lași); - o 
ss albina sălbatecă — bizare (Covurluiu) sai dărs dun 
(Buzăii) ; 

vasul saii butucul găurit în care se adăpostesc albinele: 
uleiii, stup, ștubeiii, saii ” stiubeiit, matcă, coșniță Sai cușuiță; 

borticica în stup pe unde intră și es a/bzuele: urdiniș ș 
ceia-ce se pune pe stup ca să-l apere de ploaie sau: de 

arşiţă : căpiar, căptan, căptălan ; stratele unde se așează mie: 
' rea şi din care se face ceară: fagur, peste Carpaţi Fagor j ; la 

Coresi 1577 ps. CXVII:. - | | 

, incungurară ae circumdederunt 
mâ ca albinele stre | me sicut apes 
Ga see “Favuru. .



“ nat), sbirnie (Teleorman):   
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chilioarele în care se reproduc abinele: botcă (Neamţ, 
Suceava) ; 

ţepuşele de lemn prin care se susțin faguri: zrepce, în 
“Oltenia reci (Mehedinţi); > 

locul unde se ţin stupii vara: prisacă sai stupană « ori 
stuchină (lalomiţa), iarna: Zernic sai Zevuic ;, 

păzitorul albinelor : stupar săii prisăcar ; scoaterea mierii 
şi a cerei din stup: refesare saii refezat; exterminarea trin- : 
torilor: zrîntorit saii bătut; instrumentul cu care «se retează».: 
custură ; : înmulţirea albinelor eşind 'pentru a căuta un noii. 
locaş: 7ozre, 7oir,: cese musca» (laş)); stupul vechiii cu, a//zze: 
— roiit' saă 7uatcă orl păvac, iar noul stup căpătat - 'din cel : 
vechiii — paroiii, de unde: apoi verbil: roeşte şi paroeşie sati 
7oeşeşte ; - 

stupul care. nu roeşte : buhaiit (aşi) ;. 

zoiniţă; 
un mic roiă — sfiriac (Dotohoiăi) ; e | | 

oul saii iul 'de albină — căţel, iar producerea lui : ; 

cățelit, căzeleşte ; 

un mic stup purtăreţ, în care se prinde noul roi —.. 

materia viscoasă din care se nutrește  căjelul — păstură ; Ă 

materia din care se formează cățelul: Plămadă 

 fagurul fiert din care se scosese: ceara — hoştină, Jin 

Zi/ă, dădaş (Tutova) ; - 
apa prin care a trecut mierea — “mid sai niid (Neamţ). 

| “Despre sonul' care-l scoate a/Zina, generalmente se zice: . 

Viaie, une-ori: Gombineşte sai Zomdieşte (Transilv., Sibiii) ori - 

dombineasă (Deva) susie (Făgăraș, Huniadoara), Dijeşte (Ba- 

6. B.P. HASDEU 
  

_1oan Vodă cel cumplit 

Zoitoe 

  

analele: romîne! şi “forma o: tra în: istoria: "universală. 

Pi 

„juca un: rol secundar în



N) 

, — 372. — 
_$ 2. — Nu vorbim nemic despre periodul cel aventuros 

al. vieței sale, saii de. tot necunoscut, ori în totul desfigurat 
| “la Engel, Wolf, Şincai, Photinos, Vaillant, Lautian şi la toţi 

„cei-lalţi, cîți crezură de. ajuns o pagină saii două “pentru:a . 
“cuprinde un om pe care nu-l putuse -cuprinde o ţară;. ne vom 

» pironi -toată”'atențiunea. noastră asupra altor -elemente, prin. 
cari -persoana individuală a lui Ioan-Vodă: se contopeşte cu 

„ persoana “cea - colectivă a Rominiei .și atinge colosul uma- 
MĂ Ri Rae 

Ş 3. — Ca domn, el “fu judecat pină astăzi numai.de 
- pe. înveninatele spuse “ale vrăjmaşilor .săi.: -ciocoi,: farisei şi 
streini, o i i | 

""Ast-fel marele Julian Apostatul, unul din cei mai -sublimi 
împărați ai Romei. deja căzute, zăcea 'osîndit fără reservă în 

"cursul secolilor, 'pină ce, în fine, trebuia să vină un Bayle şi . 
7 

lui . Cesar. | - | | a 
Ast-fel, deasemenea, uriaşul Napoleon apare și: mat 

“un Voltaire pentru ca. să întoarcă Cesarului ceea ce este a 

N 
„puţin de cît mic: în pamfletul lui Victor Victor; dar nu Vic-. | 

„tor Hugo.este istoricul lui Napoleon. a. 
__„ $ 4-— Ca ostaș, Ioan-Vodă fu micşorat pînă astăzi după 

“viclenele: relaţiuni, ale Polonilor, cînd dușmani. neputincioşi, 
cînd: aliaţi -perfizi, cari, : în ambe cazurile, voia a-i. răpi- săi 

„toată gloria saii partea-i cea mai. frumoasă 
însişi cu miserabilul plagiat de pene strălucite. 

i Această soartă o avură, vai! toți eroii Romîniel.- 
__.- Maghiarii oare nu-și atribuiaă,. ei loru-și, în faţa nedo- 

meritei Europe, cele.mai falnice şi mai legitime. victorii. ale „lui Mircea, Țepeș, Ştefan și Mihaii?. e 
Ș 

Ioan-Vodă, a. cărui toată administraţiunea fuse ca o luminoasă presimţire a cuvintelor lui Saint-Simon : | i «Nu lăsaţi ca cei sărăci, despoindu-sc de puţinul ce ai, «să mai adauge la -prisosul celor avuţi; - o „_„.„ «Nu lăsaţi ca hoţii cei de frunte să fie puşi judecători «peste greşelile cele mici; e o. 
| «Nu lăsaţi ca. neştiința, superstiţiunea, lenea şi -desfri. - „„ narea, născute, pe puful saloanelor, să calce î : Ai si n picioare capa- „«citatea şi moralitatea, -eșite din întunericul 

» Ioan-Vodă, cari se povesti od ai pînă acum câ un lung înşirăte- mărgărite: fără . plan și făr | 
N Se 

Bă 

4 

-5. = Numai un democrat poate înţelege domnia luy. 

ate, ŞI int unui bordei... 
Ş 6. — Numai un soldat poate înţelege răsboaiele lui. 

» împăunîndu:se ei 

ă succesiune; dar în cari arta mili-
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„tară descopere cu uimire o prodigioasă diversitate de mijloace, N 
„cîrmuită de o minunată. unitate” de direcţiune. : 

„- $ 7.— Ce e“dreptul, ca domn, Ioan: Vodă -se arăt cite * 
odată. -prea crud ; dar: Mircea, Ștefan, Mihaiă,. fost-aii ei 'oare - 
mai blinzi? Dar "secolul al şasesprezecelea întreg nu fu el oare: 
unul din. secolii cei mai încruntați în toate ţările lumii, : în 
Spania, în Francia, în Anglia? dar pînă și capii bisericilor, - 
pină şi predicatorii. păcii evangelice;. pînă şi Luther,şi papa 
Piu V, -nu strigaii ei oare atunci cu furie : tăiați ! tăiați! 
tăiaţi mere !> . . N 

-$ 8.— Ce e dreptul, ca ostaş Ioan- Vodă după ce făcuse” 
miracole, căzu ; dar nu uitaţi cuvintele lui Frederic: «nici un 
<geniii militar nu poate ţine contra trădării»; dar nu uitaţi 
moartea lui Cesar, Enric IV, Gustav-Adolf şi chiar "pe a lui 
Mihaiă; dar nu uitaţi Waterloo!... -- - 

Nu totdeauna succesul este ceea ce distinge pe oameni 
cei mari; căci adesea sint foarte mari tocmai nenorociţii _ 

„cari mor semănînd, pentru ca: 'mediocra „posteritate - să. aibă 

fericirea de a culege mai tirzii rodul. cel ce 'se coace cu.greii. 
so. — Mircea domnise' aproape 40 de ani ; 

“Stefan — de asemenea; - 
Mihaităi tot încă, cu bine cu răi, i ÎŞI. trăzănă pină la- -9 

ani eroica-i domnie - a. 

Mircea, Ştefan, "Mihai, avind puternici duşmani, avură - 
însă şi puternici amici, regi şi împărați. - 

Dar. căutaţi “cu luminarea, ca Diogen, nu numai în Ro- 

opt de luni, nişte lucruri mai gigantice de cit reformele ad- 
ministrative și “batăliile. lui loan-Vodă!. 

Ş 10; 2 Fie. -care .fapt istoric -este o învăţătură, adresată 

la un moment. „oarecare „ce se va. ivi cînd-va în viitor, pre: 

cum în poesia lui Heine 'cedrul” Livanului se „gindeşte” la: de- . 

- părtatul brad. din. codrii Scandinaviei. , ... . 

Zilele noastre mi se par a fi anume oara;. care răspunde . 

“la vechea lecţiune a lui Ioan-Vodă : sîntem slabi şi desorga:- 

„nizaţi, nu avem. amici, duşmanii ne împresoară, ne ameninţă, 

ne năbușesc din- toate părţile. 
Dar. trebue, oare să. desperăim .. „2 Lipsească un pircălab | 

Jeremia Golia, lipsească, nişte vornici Bilăe: şi Murgu, lipsească 
, 

“mînia, ci căutaţi în toată istoria universâlă, un singur principe, - 
- carele cu mai puţine mijloace să fi executat in pace şi în răs- . 
„boii, ca Domn şi ca ostaș, întrun interval de douăzeci și 

Ss
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un hatman “Slavilă, lipsească negrul stol de lacomi vinzători ; 
şi atunci, sub un alt loan-Vodă, ne vor ajunge doi ani, numa 

"doi ani, fcaţilor Romini|! pentru a răsădi în scumpa noastră. 
ţărişoară un paradis, păzit la hotarele sâle de mii de îngeri 

- cu săbii înflăcărate. 

Ş, 11. — Pentru cine vrea, în puţin timp şi din nemica se 
fac multe şi mari. 

Pi
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GLOSAR 

de cuvintele eşite din uz sai puţin cunoscute ce se află în partea n şi ut 

din. colecțiunea de faţă 5 

* 

a 

Aa: postav. gros din care se. 
fac haine, 222"). 

Acaftist = Acatist : imn în onoa- 
rea Maicii Domnului. 141. 

Ad: Iad. 129. 
Aferin : bravo! 284, 222, 
Agru: cîmp. 130. 
Ahotnic : doritor. 345. 
Alivancă : turtă cu. lapte. şi cu 

brinză, 280. 
Ameliţa (a): a menţiona. 187. 
Anafora: raport câtre domnul 

ţării. 217. 
Anteriii : Haină lungă. 38 
dorea: alurea. 192, -- 5 
Arduitate : greutate. 361. 
Argea : bordeiaş în pămint unde 

femeile ţes vara. 19. - 
Arhistratig : comandant suprem, . 

259. 
Arzoral : jalbă. 920, 
Aspidă : un fel de viperă; fig.o - 

fiinţă rea. 219. 
- Aşijderea : asemenea. 176, „227, | 
„149, 192, 210. . 
Ai: sau. 113, Da   

  

7. 

B: 
Rairac: steag mare. 86. . 

* Baltag : armă în-formă de topor - 
cu două ascuţişuri. 278. . 

Bărbier-başa :- starostele bărbie. 
“rilor. 818. 

Baros : ciocan mare. 7l.: 
-Belciugat : rotund. 72, 
Beniş : Manta lungă cu. mineci 

largi. 318. - 
Bidiviu : cal arăpesc mic şi sprin- 

ten la fugă; 69. 
RE Bişug: “belşug. 225, 

Biv: fost. 167. 
 Birfi (a): a vorbi de.răă. 169. | 

Birui (a): a.stăpini, 144. 
Boiarin : boer. 168. 
Boi (a): a înşela. 338. - 
-Boloză : barcă. 88. . 

"“ Bongoasă : minciună: glumeaţă. 
315. 

- Boţ: bucată mică. 287, 
Brac: lepădătură. 330, 332. 

- Brebenea : plantă cu colon va- 
riate. 85. -.. 

Bucă : obrăz. 12]. 
Bucina (a): a bucluma, 26. 

1) Zsooarele : Lexiconul din Buda, — Etymoltogicum magnum Romaniae 

de B. P. Hasdeii, — Glosar la Crestomatie de Gaster, — Glosar la Codicele 

Voroneţean de Sbiera, — Dicţionarul limbit romîne de ŞăYneanu, — Cihac, Dic- - 

tioanaire: d'etymologie daco-roumaine, Dicţionar romîn-francez de: Fr. Dame, 

*) Pagina unde se.află cuvîntul explicat, -



   

Bucin : buclum. 161. 
Bucoarnă : abecedar. 244. „ 
Buimăceală : confuziune. 339. 
Buratic : brotăcel. 322, 

LC 

Cabaniţă : mantie cu ceaprazurl 
de fir, blânită cu samur. 209, 

Caftan : haină boerească. 246, 
Căftăni (a se): a primi caftan, 

haină de boerie, deci a deveni 
„boer. 318. 

Caie : luntre mică. 82.. 
-Calomfir : pume dat de poporul 
= nostiti Balsaminei, plantă: de 
„toamnă, originară din India. 
"Face flori foarte frumoase. 68. 

Campană : clopot. 265. ” 
Canon : vers. In acest înţeles rar 

se află. Sensul obiclnuit este: 
regulă, lege ; apoi legea care dă 
pedeapsă ; de aci prin meto- 
nimie: pedeapsă. 187. 

Capichehae: trimisul ţării la Con- 
- Stantinopol. 216. N 
Catenă :.bucată de fier cu care 

se leagă părţile une! roate sau 
părţile unul car. 72. 

Cehlui (a se): a se învăli. 178, 
Cerdac : balconul unei case. 318. 
Cerşi (a): a cere în sens gene 

ral. 117, 118, 192. . 
Certa (a): a pedepsi, 168, 274. 
Chebură : manta. 340. 
Chelciug : cheltuială. 151. 
“Chesaricesc : împărătesc. 225, 
Chiar : clar. 970. , 
Chisăgi (a): a pisăgi. 84. 

- Chihâi (a): a stârui. 344, 
Chiralesa : Doamne milueşte, 243. 
Chiteală : găteală, 928.—A chiti: 

a ochi. 339 ; a se gîndi la. 
346. 

Ciacșiri: pantaloni largi de co- 
loare roşie. 245. - 

Cioltar : valtrap, bucată de ţo- 
„Stav care se pune pe cal îna- 
inte de a se pune şeaua. 69. 

Cine : fie-care. 143, 
Cin : ordin, clasă de oameni: 163. 
Ciumpăvi (a): a strica un cal. 19. 

, ” - - 
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- Ciocălăă : cocean de porumb. 282, 
Cislui (a): a împărți dările. _pe 

contribuabili. 212. 
Cirneleagă ; carnaval, timp cit: se 
mănîncă carne. 345. 

Clironom : moştenitor. 248. 
Clisă : slănină, 957, 
Clonţ : cioc. 229, - 
Covăil: moleşit. 345. ! 
Cobuz : fluer. 187. 
Codălbeii=cod-t-alb, alb în coadă. 
„19. 

i Comişel : dem. din comis == co- 
mis mic. 69 . 

Conăciirie : poeziile cari alcătu- 
' ese oraţiile de nuntă. 345. 
Cordea : (Vezi. Parolă). 
Costandă : mică monetă de zece 
“bani. 155. 

Covciseală : aluat,. 150, 
Crohmală : scrobeală: 282. 
Crunt : plin de sînge, roşu. 191. 
Credine-r: om de încredere (Şăr- 
“neanu). Aci pare mai mult o 
anumită funcţiune la: palat. 
281. ” ' 

Curătură : partea unei păduri cu 
„copacii tălață care servă de 
păşune..170. - - 

Curechiă : varză. 324. 
Cuşmă : căciulă, 840, 

D- 

Dajde : impozit. 170, 240, 249, 
Deadevăru : adevăr. 112. . 
Desătină : dijmă. 211. 
Destoinic : capabil. 925, 
Devlet : guvernul turcesc. 295. 
Diac : scriitor la divan. 211. Să 

. vază în Istoria literaturii. 
Diblă : cobză. 71. 
Dobindă : folos (nţeles general) : 
"106. 

- Drac: inimie. 121. 
Ducat : monetă. 155. 
Duciupal : "Bucefal, cal cu un 
“corn în frunte, pe care călă- 
ria Alexandru cel Mare. 76. 

Duium : cantitate mare de lu- 
cruri, 189,
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Eden : raiu. 300, - 
Băielii == edecliii : servitor al pa- 

iatului domnesc. Aci: 
gorie de soldaţi. 281. , 

Fgqumen : superiorul unei. mină- 
stiri de călugări. 142. 

„Lăl=— da, 181. 

o cate- 

„ Epimelie: studii (darea). 221. 

F 

văl. 805, 
* Fachiură, sing. poate fachiii sa au 

fachie: torţă. 163. . 
Fanal : felinar mare. .308. . 
Janeros : evident. 245. - 
Făt : tinăr, masc. de la fată (din 

latinul foetus, a, um). Singur: 
nu se întrebuințează - de cit 
în expresia fătul mei, Foarte 
des în expresia compusă: Făt- 
logofăt sati Făt-frumos. 68, 

Fericăciune :: fericire. 153. 
Ferman : 

Poartă. 19%. : -.. 
Finic: curma]. 202. 
Tiznej : agil, Sute, dar fără forţă. 

Piete: care vorbeşte po nas. 
843. 
Ftori: al doilea (în. titulatura , 

boerilor), 221, 
proprietar de o fune, 

măsură agricolă de 12 stinjeni, | 
146. . 

Fuşpaşi : ostaşi. In textele TNo- 
derne ale vieţii “sfinţilor se 

- găseşte: înlocuit prin -acest cu- 
vint modern. 165. 

G . 

Galion : corabie mare pe care 
se transportă producte. 82, 

“Găvozdi (a): a bate cui. :164.: 
" Gelep : negustor strein. 220. . 
Genune : ocean. 831. d , 

 Hadim: 

.. Haraciă : 

ordin emanat de „la 

 Hirtoi (a): 

" Hoge: 

  

, 

„ Ghisdeiti: o specie de Iarbă, foarte | 
plăcută vitelor. 77, 

„.Gâmbositor : pierzător. 116. 
Gint : neam. 121. 
Giude: judecător. 168. “Judecată, 

Glăcevi (a se) = a se giicevi. 164. 
„Gnel : miel. 265, : 
Gospod : domnesc. 914. 
Grăpa (a): a „mărunți pămintul 

. cu grapa. 
Grănicer : soJdat de la graniţă. 76. 
Greaţă : supărare. 198. 
Gros: butuc. 164, 

Măcui (a): a tăia mărunt. 280. 
eunuc, păzitor al hare- 

mului. 160. - 
Hălădui (a): a scăpa de primej- 

die. 184. | 
Haâmger = hanger: pumnal Înco- 

volat de purtat la brii 812. 
“tribut dat de ţările ro- 

mine Porții. 94. 216. 
Ilasnă : produs, comoară. 118. 
Hăt : tocmai. 90. 
Heterodoxzi : cel de o lege stre- 

ină. 229. - - , 
- Hirbui : a strica. 836. 
„ Hireşă : firească. 229. 

- Hîrlecior : sapă mică, deminutiv 
din hirleţ. 89. 

trage dintr'o parte - 
întralta. 337. 

preot turc, 224. 
„ Holbură == volbură: furtună. 228; 
- Horn: COŞ; 314 : 
Hram: Patronul unei biserici, — 

slujbă care se face cu ocaziu-, 
nea patronului unei biserici. 
141. 

Hranişte : hrană. 145, 
Hrăvorie : poftă. 154. 
Huli. (a): a vorbi de rău. 173, 

- Hurioară : demin. din hurie, fiinţă 
răpitoare prin frumuseţea el. 

- 800.*.* 
“ Huzuri (a): a trăi liniştit, 315, 
Heală : fală, mîndrie, 191. 

4



I: şi, 146. 
Jaloviţă: juncă, vacă, tinără. 61. 

„ Jboste: tubire. 198: 
Zciolan : pagiii.. Aci însă o cate- 

gorie de ustaşi. 281. . : 
_ Ihnea (ele) :-iahnie. 280. 
Iuinei: pantofi groşi țărănești. 

222, . 
Iobagiă: ţăran în stare de 1o- 

- bagie = vecinătate, adică le- 
gat de pămînt. 239. ” 
Ipingea = ipingea: mânta mare . . 

”-.. de postav roşu împodobită cu... 
ciucuri. 827. | 

Iscodi (a): a scorni. 142. . 
Ispiti (a): a cerceta, -182.! - 
Istov (de): cu totul. 259.- 
Isvodi (a): a traduce. 151, 152 

A scrie în genere, 152, 153. 
- Îşlic: căciulă boerească. Mal tir- 

ziu au purtat-o şi lăutarii. 245, 
818. - 
Iznoavă (âe): din not. 158, 
Izvod : scriere, în înţeles gene: 

ral. 174.—Text de pe care se 
“traduce. 152, 159. 

Împlătoşăt : îmbrăcat cu platoşă, 

191. a ' | 
Împreuna” (a se): a se. aduna. . 

189, | ! 
Împrilegire : ocazionare. 223. .! 
Împuta (a): a acuza: 120.: - 

. Închindisi (a): a broaa. 80, ÎI 
_Încinde (a): a înflăcăra. 284, 
Înderepta (a): a se da îndărăpt . 

=—a se da înapol. 176. : 
Întrigarisi (a): a face intrigă. 
Da 

Înpotrivă : în faţa. 180. 
-Înşfăca (): a apuca repede. 338. | 
ÎInvăţa (a): a da poruncă. 177, 
Invălui (a): a supune (9) 191. . | 

+ 
: 

câimaşe de zale, pieptar de fier, . 
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J.- 

Jiganie : animal. 143, 144. 
.Jivină : animal mărunt, 144. 
Judeţ: judecată: 177,  : 
“Joldănar : din vorba jold, soldat 

cu plată, mercenar, 271. ..- 
Julfă : făină de sămință de ci-'- 

nepă. 343. . - 

L. 

„Lebadea — libadea : postav orâi- 
nar. 245. ÎN : 

„Legăna (a 'se): a zbura: 144... . 
Tehamite : sătul pînă în git. 336, 
338. ii . . . 
Lemn : plantă, 218, Arbore, 130. 

„Iăov: iubire, 924, , 
Lânged : bolnav. 112. 
Lipcan :- curier, 76, 

„ Zogofăt: mare funcţionar. El pă- 
stra. pecetea şi 'întocmia hri: 
soavele domneşti. 206, 207, 

O, a E 
“Lungă: cimpie, 178, . 

- “XI i 

DMdestrie: instrument. 162. ? - Mahlear: înșelător. 181. . 
Mahramă : maramă. 68, 348. 

-- Martur : martir. 163, . 
Mărturie ; martiriă. 164. - 

„ Dasat (neutru): tocila cizmarilor 
_ Si a măcelarilor. 71. E Aăscăriciti : caraghios, bufon al 

:  . domnului. sai al unul boer. 
165, - 

„ Matostat : piatră pretioasă, o spe- 
„cie de jasp verde cu pete ro- 
şil. 85, La 

Matimă :. învățătură. 202, 
„Alazili (a): a scoate din domnie. 
2254 Mazil: Boer care nu - 

, mal e în funcţiune. 208, 210, - 

„ Mazdrac : suliță. 86. ! 
Measer : sărac, -120, “



  
_Neferă: 

Aegiiaş : vecin. 146, 340 
Jchenghiii : dibaciă, iscusit. 287,. 
Alehterbașa : şeful muzicei. 281. 
Mchterhan€ ; muzică: turcească, 

condusă de mehterbaşa. 214, 
Dlerţă : măsură veche = = zece ba- -" 

niți. 61.. 
Mesereare : graţie. 128. 

» Mleşterşugui (a): a face meşteşug, 
a unelti. 108. 

„Meterhanea, 281. Vezi Jfehterhan€. XI 
Metol (plur. metoagej: sucursala 

unei minăstiri, 142.- 
mlaștină. 856. 
sărac. 192. 

Mlacă : 
Aişel = 
“Mlătiş : treerat, 118. 
Aojic: om din "popor. 172. 
Moschicese : muscălesc. 189. 
Aoțpan : berbant. 821.. 
Alucenie : martir, 163. 
AMueginiu : 

“din virful unul turn. -Aci cu 
sens adiectival : glas de mue: 

 zin, 265. i 

N: 

x căfală : 
846. 

Naţea: blană. 83, 7 
Năframă : bazma. $2. 

! Năprasnă (de): de odata. 122. 
Ndrod = norod: popor. 130, 186. 

„ Nastaenic : conducăror. 164. 
pescar care scoate pe- - Năvodar : 

şte cu năvodul. 81. 
poteraşi, ostaşi trimişi 

contra haiducilor.. 812, . 
XNeponoslui (a): a nu. înfrunta. 
„114 

Neposnic': care nu postește, 165,. 
Nimic : inimic. 264. 
Nizam : stat. 225, 

Oare- -(plur.): paseri de curte, 957. 
Obeze : fiare. 141. a 

muezin, cel cars chia- 
mă pe Mahometâni la biserică |! 

I sutate, supărare. - 
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 Odaliscă : r 
" Odraslă : urmaş. 924, 225. 

Obidă : ră, necaz, nsnorocire. 
19], 855. A olidi: a întrista, 
156, 358. . 

_Oblădui : a guverna. 183, 225, 
Oblici. (a): a afla. 180. 
Obori (a): a dobori. 166. - 

„Oboroc: baniţă. 8S. Obroc : 141.. 
" Obraz: chip. 144, 

Qeaanie = ohavnie : vecinic. 156. 
„„Ocină : proprietate. 170, 177, 150, 
191. . i 

femee din harem. 301. . 

Ofis: Ordin al “unei 'administra- 
i. 811. . 

Olac: postă, câruţă de postă 217. 
Olcat olat, uri: ţinat, 193, 257, 
Ordie: tabără, lagâr. 366.- - 

"Ort: a patra parte dintr'un le 
vechi. 212. 

 Osirde: (sati: osîrdic): zel. 181. 
sau Osrădie : 167. 
Ostracă :, grec. doroazov, test de 

broască, ţestoasă sau scoică. 
"Aci însemnează sfărămături 
de” asemenea ţest. Unul din 
chinurile obicinuitecontra creş- - 
tinilor era săi pue goi pe 
aceste sfârămături şi să-l frece. 

- 162, - Cf. pentru acest sens. 
„pag. 163. „cu hirburi de scoici 

frecat.“ NE - 
Otrenie = utrenie : slujbă ce se 

face dimineaţa in biserică 91. 

P 

Pafta : încheetoarea unui cordon, 
adesea facută din aur sat ar- 

- gint si imapodobită cu pietre 
scumpe. 82. . , 

Papistay: catolic. 287. _ 
Paradigmă : exemplu. 283. 

| . Parolă şi cordea, da pe înţelesul 
frazei, par a însemna nişte - 
danţuri, alături de valț, etc. 

"- Cordea se găseşte aiurea cu 
sensul de joc de cărţi. 318.. 

Paradosi (a): a învăţa. 245. - 
„ Pălimar : balustradă. 209...



PE 

Părgar : consilier comunal. Din 
germ. Birger, 146. 

Pără : reclamaţiune. 145, 
Pedepsit : învăţat. 159. - 
Perierghie : silință mare (azegrze- 

vic) 221. 
Petrecere: trecerea vieţii, moarte 
"159. 
Pistosi (a): a strivi. s4.: 
Pleavilă : pleavă. 130. 7 
Podoabă : asemenea. 130, 131. 
Pohace : plăcintă. 280, . 
Pohoiu : turent, 1%4. 
Polielei : psalm cintat de dimi- 

neaţă cind s'aprind toate lu- 
minile în biserică. 215.: 

Ponihos : şaşiui, lusc, 938. 

Ponoritură, uri : surpătură, ruină. 
958. 

Potricăli (a): a înțepa cu potri- | 
cala, uneltă de cizmar cu care 
se găureşte cureaua, 162. 

Potgorie: vie, 76. .. - 
Potur : îmbrăcăminte a gleznei, 
.jambieră, 222. 

Posledui (a): a urma, pas cu pas. 
131. 

| Povoiii : torent, 177. 
Praroslavnic : "drept . credincios." 

167. 157. MR „ 
Prăvi (a): a privi. 298, 
Preslăvi (a): a glorifica. 199. 

 Preaerghenicos : foarte nobil. 283. 
" Predoslovie:prefaţă. 174, 150,151. 
Preapodobnic : - foarte asemânat, 

116. 
Prepunoîns :: om  prepus, - pus 

peste, mai mare. 112. 
Price :. pricină. 257. . 
Prilăsti (a):.a se duce. 204, 
Pripon: funia, legată de un par 

cu care s'opreşte calul de a 
paşte prea departe (Şaineanu). 

"In textul unde aflâm acest, 
cuvint pare a însemna parul 
de care se leagă funia. 69. 

Prohorisi (a): a arăta, 293, 
„Proimion : introducere. 221. 
Proistos: preot mai mare, 142, 
Procleat : nelegiuit. 166. 

_ Proslăvi: a glorifica, 923, 
Prostire renunțare. 255, 

: Sangiac : 
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Prunduţ : demin. de la prună, 
“loc nisipos pe malul apelor. 79. 

Punciu: Nu stim ce înţeles Qă 
Pliade acestui cuvint, 265. = 

"1 

N 

Raclă : cosciug. 105, 98. 
Răsfira (a): a risipi. 153, 

- Răşchiră (a se):-a se risipi. 238. . 
Rigă : rege, 276. 
Rigii (a): -a striga..180. 
Rosia : Rusia. 259. 

- Rost: glas. 130. 
Rufet (uri): breaslă. 214, 215, 

- 

Sămcea : virful” ascuţiţ a) unei. 
arme. 164.. 

Săvăi : Cu toate că, 196. : 
„Sărgau: grabă, 132, 
Săblăznitori iă : 

duşman. 120. . . 
Săcalăşă = saciluş: -tun da. ca- 

libru mat mie. 192, 193. 
Guvernator turcesc, 

mal mic de cit beiul. 84. . 
Sandal: luntre mare întrebuin: 

ţată de Turci. 82, 
Săpuşoară ; sapă mică, demin. 4 - | 

care face scandal, 

” Seârbă : întristare. 161. | 
Scoc: canal pe: care se. scurge 

apa de la moară. , 
Scutelmie =. ţaran care era scutit 

de bir către visterie, dar tre- 
buia să plătească şi să mun-. 
cească  boerului. 211, 212. 

Serhat: fortăreţă la graniţă. 925... 
Sfieţ : sfios. 259. 

- Sfirtica (a): a face bucăţi. 239. 
Sinet: chitanță. 213. 
Sirgă:. grabă. 163, De sirg: de 

grabă. 167, 177. 
Sicomor: un fel de smochin. ori- 

ginar din Egipt. 299. 
Birgui: (a se): a se sili. 348, 
Sluger : Boer care îngrijia de ale 

,
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bucătărie! domneşti.Era un slu- 
ger mare şi trei mal mici „qui 
curam habent carnis tam-pro 
aulo quom .pro partibus tureis 

„et aliis -hospitibus dandis“, 
zice un misionar catolic care 
a visitat ţările romine. 321. | 

Smiceu : Vlăstar. 62. 
Smiâută : rău, nenorocire.. 161. 
Sminteală : răă, nenorocire. 105. 
Socarici : probabil Arnăuţi dintr”o 
anume Jocalitate.. Avem şi noi 

„în ţară cite-va sate cu acest 
nume în Jud. Jalomiţa, Rim-. 
nic-Sarat, Argeş. 222. 

Spre==super: peste, 142, 143. . 
Spăsi (a): a expia o greşală. 116. 
Spăsenie: penitenţă. 157, 155. 
Sirădănui (a se): a-şi da mar 

silinţă. 820. : 
Stog: clae de fin sati de gri. 63. 
Stoborite : gard de scinduri aşe- ; 

zate vertica]..10. 
Strămdtură : lînă vopsită cu care 

țărancele fac scoarțe (Şainea- 
nu.) Aci pare mai multa a- 
voa înţelesul: Destrămătură : 
adică cu 'iţele eşite po ia mar- 
ginl. 77, - 

„ Storsură: teasc. 119. | 
Stolnie: marele bucătar care a- 

vea prijă de masa doninea- 
scă. 281, Sa 

Stevlă: mănunchită. 68. - | 
Stupi (a): a scuipa. 845. 
Sucitor: făcăleţ. 65. 
Sumuta (a): a asmuţi, — a pro- 
voca, — a aţiţa. 128. . 

Svineţ = sineț : puşcă lungă. 183. 
 Stiţi (a)=— a 'sfiţi=—a sfeti: a a- 

răta în lumină, a descoperi, 
a manifețta. 228. .. . 

Sola (a): a zbura. 265. 

ş 
Sanlic : sfios. 214. 
Şartană : haină scumpă. 209. 
„Bugubăţ, aţă: glumeaţă, înşelă- | 

toare. 297, 

  

  

Sugui (a): a glumi. 337. 
Supi (a): a se grăbi. 155. 
Şuvoii : torent. 79. hui C 

i 7 

Taclit : stofă de mătase cu dungi 
în țesătură. 244. îă 

Tarniţă : şa de lemn. 316. 
Tărie : cer, 143, D 
Tărăboanţă ; roabă de cărat. 104. 
Talant = talent. Prima formă e 

- maj veche. Moneta greacă caro 
valora saii 5660 lei sati 9000 

- let, 155, 156, 157. 
- Tergiman : translator, traducător. 

igoare : leneş. 345, ăi ă 
_Timpla (a se): a se intimpla. 174, 

149. - . 
Tipic : carte care cuprinde regu- 

lele şi ordinea serviciului di- - 
vin, 160, A a 

Tlăni (a): a pustii. 162. 
_Tocmeală : acord, învoială. 118. 

Intocmire. 128. Intemeere: 130. 
A tocmi: a întocmi, 152, 

Tombatera == zor aartoa: tatăl. 

Se dă acest nume: bătrinilor 

„cari păstrau încă obicelurile 

epocei greco-turceşti pe cînd 

tinerimea începea -să se de- 

„prindă cu viaţa europenească, 

945. - i 
Trage (a se): a se tiri. 144. » 

veti: al treilea (în. titulatura 

rangurilor boereştI). 210. . 

Tripartitul :, una, din legislaţiu- 

nile 'Transitvanict?* Decretum 
tripartituuiu: jiris, 239; e  ! 

Troiţe: treime. 122, î 

Tufli (a): aşi îndesa'căciula. 336. 

„Tureatcă ; cizmă, 162. 

Ţ 

Teanchiiă : semn. 179... 
Tiuţiălată : ascuţit. S3.



U 

Ueide (&): a loşi. 121. 
Uleii : trunchi de pom scobit, 
„în care se cresc albinele. 60. 
Ustnă : țărm, 116 
Usrădie = usărdie = osîrdie: zel. ' 

158. 
- Uteşi (2): a mingiia 178, 119. 

II 

- Wăcărit: imposit pe vitele. mar). 
911, . ÎN 
Văleat : an. 114, 994, 
Veleat : Qată, 277. . 
Vărhovnie : vrăjitor. 177, . : 
Vătraş: de vatră. 139. 
Veardză = plantă. 130, 
Vecin: şerb, legat. de pămint. 

149, 213, 211.- n 
Vecinătate: şerbie. 213. 
Vel: mare (în titulatura boerilor). 

206. - + ! 

- 

LR 
Velit: fruntaş, mare, 210, 215. 
Venrit = venit = venire, 112..: 
Vetrilă : pinză, 70. 

. Vivor : vifor, 228. 
Viagă: putere. 173. 

„- Voroară: sfat, adunare. 96, 207, 

  

EBIEIGI 
zi |       

  

      

  
A? 
ţ sata PrpT2C 

si 
, 

Voinic: soldat. 192,19, 191, 193. 
Vornic: rang boerese mare, Ad: 

" ministrator, 206, 211. 

a 7 îi . 
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Zapis : contract între particulari. 
144, .: i - ! 

- Zavistnie : învrăjbitor, care pro- - - 
voacă ceartă. 142. , 

Zatistie : intrigă, invidie. 78, 249. 
Zioru : sobor, adunare, conciliu. 

114, 
Zgailă : coajă ce să formează pe 

0 bubă; prin metonimie bubă, 
101. 

- Zimţi: marginea, crestată a zi- 
- durilor, 192; margine în ge- 
nere 328. „- 

Zlobiu: hoţ. Pare.că ar conveni 
„=, mal mult sensul dă la zglobiv.. 

„== z2globiii : turbulent, desfri- . 
nat, 169, : . 

-- Zlobiă : sglobiă. 134. 
Zlatoust: gură de aur, supranu- - 

mele sf. Ioan (Chrisostom). 156, 
160, 166. . e 

Ziotaş : cel însărcinat să aduna 
impozitele date în zloți, de aci 

“sens general :de colector de im- 
pozite. 211. 

     

   


