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PREFAŢĂ.
Volumul, ce-l prezint azi cetitorului, nu este altceva
de cât adunarea a 101 curiere literare, care după vremuri
Sau publicat în ziarele Ieşane. <Opinia» şi «Evenimentul». :
„Din. colaborarea mea la aceste două ziare am ales numai
acele curiere, cu referinţă la limbă, literatură. şi istorie,
lăsând de o.parte pe cele relative: la pedagogie, mişcarea
scolară şi politică.
Cu toată varietatea lor, cetitorul va prinde lesne .legăltura lor de unitate. Intrebarea mea capitală, care mi-am

puso, când am intreprins 'seria curierelor a fost următoa“rea: - Se pot oare deduce din graiu stările vechi ale poporului nostru, fie pe tărimul politie, adminiştrativ, social
sau cultural? Cu alte cuvinte, dacă graiulin alcătuirea
sa organică ne poate vorbi întru câtva de cele ce au fost

şi azi numai sint, ori pentru scotocirea cutelor trecutului
avem nevoe de a recurge numai la materialul mort istorie ?
„De lace omenimea, glas ra da stânca "n munte
Si apele un vuet prin ton nepomenit*.
"

|

.

Zice A. Mureşanu. în «Glasul unui Român».
De tac vechile izvoare istorice, glas ne dă graiul viu
al poporului, singurul depozitar al tuturor stărilor prin care

a trecut neamul 'nostru

și răsunetul ce an avut acele stări

în sufletul poporului nostru.
Meloda

a

aceasta de investigaţiuni asupra. trecutului

u-
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unui popor prin graiul său nu e de allfel ceva nou. Ce
alta a făcut Pictet în Originele Indoeuropene, de cât că
deduce din graiul comparativ al popoarelor Indo-Europene civilizaliunea vechilor Ari, reconstituindu-le societatea lor,
viaţa lor în toate amănuntele er!
Ce altceva a făcut la noi Chițu în «Crestinismul latin la Români> de cât că'a dedus din graiu faza latină a'
creștinismului dovedind în mod desăvârşit un fapt, pe care
toți ceilalţi

istorici

îl credeau

ca

neexistent

de

oare

ce.

admiteau că Slavii ne-au creștinnt pe noi, ca unii ce am
avut sute ce ani limba slavă in biserică! Vorbirea nu se
naşte aşa din senin, nici nu satisface unor nevoi închipuite
şi care nau avul finţa, După cum copilul învaţă vorbirea având lucrurile supt nas asociându-și incetul pe incetul cuvântul

auzit

la lucrul

văzut şi dat de

nn it,

tot aşa

şi un popor nu-și îmbozăţește graiul său de câl cu cuvinte
de acele ce au numit şi numesc stări reale de faple.
„Unde mi foc, fum nu ese“ zice vorbu ințeleaptă a
Românului,

şi aplicând

la

graiu

această zicală,

credem

că

pănă ce nuu fost unumite fapte care prin durala lor
să ajungă şi la poporul de jos, pâză chiar la osul lui, n'a
pulut să se nască vorba coresponzătoare acelor fapte. Şi
cum viața » reală s'a pelrecul și se petrece pe o mare întindere

de

pămâni,

aşa câ

ori

unde

este

suflare

româ-.

nrască s'a făcut ' experiențe de fapte nu tocmai la fel, de
la natura faptelor comune sau deosebite, ce s'au săvârșit
în cele patru laturi ale Românismului, va urma şi felul vorbelor născule pentru a numi acele stări de fapte.
Geografia vorbelor corespunde cu Geografia faptelor,
“Şi dacă nu loale vorbele au luat aceiaşi exlindere, este că
zicerile au mers din gură în gură potrivit locului unde au
fos! născute,
|
Centrele politice desvoltând o viață mai intensivă, au

dat prilej la nașterea mai multor vorbe, cate apoi Sau extips în restul țării, pe când din contra mai greu a fost
unei vorbe născute in mijlocul unui sat.să se extindă şi în

.

III

capitala țarii, atingerile zilnice fiind mai dese şi: complexe
|
|
„cu capitala, de cât cu restul ţării.
O vorbă ca: „ai făcut'o Buzoeneasă nu se aude
de cât la Buzeu, cu înţeles specific Buzeului și cel mult meleagurilor vecine, şi nu se aude la Bucureşti, pe când .
din contra „Îi mânca" din gardul Răzoueit, născulă la
laşi din împrejurări specifice vieţii acestei boeroaice din .
Iaşi, s'a intins în toată Moldova din pricina deselor legături intre provincie şi Iaşi, mai multă lume având prilejul
de a trece pe supt gardul Răzoaei la laşi de cât în altă
parte a țării. Tot aşa vorbele: .„4i să trăeşti cât zidul
Goliei“, sau „la Golia“ de şi sînt specifice Iaşilor, dar s'au
generalizat în toată Moldova, cum zicerea «la Mărcuţa» specifică capitale Sa generalizat in toată țara.Nu tot aşa insă «Bez
Vlașcaşi Telzormanul» vorbă specifică Munteniei, care nu se
aude in Oltenia
„Pe lângă aceasta vorbele au şi o Geografie socială. .
Nu numai că extensiunea teritorială nu e aceiaşi pentru
toate vorbele, dar nici cea socială nu e aceiaşi. Sunt.
vorbe care sînt specifice păturilor culte, politice, clericale,
etc. „ altele specifice păturei ţărăneşti; după cum sînt vorbe,
unele specifice munţilor,altele văilor; apui unele au un înțeles
în cutare regiuni şi li se modifică “ntelesu) în altă regiune.
Cu cât faptul social atinge o pătură mai mare cu atâta i se asigură și vorbei corespunzăloare o extensiune
„mai mare şi deci o viață mai trainică. Şi cum pătura cea
mai resistenlă Şi tradiţională e țărănimea, „ea e -focul, care
limpezeşte şi dă viaţa românească vorbelor născute din
slări vechi, căci poporul e cântarul limbei, şşi graiul său e
măsura romanismului.
Steăinismul slav, grec, francez a putut şi poate atinge
uşor o anumită clasă socială, de obicein clasa de sus. În.
tru cât însă poporul a rămas străin de acel 'străinism şi şi-a
dus traiul său simplu şi curat, n'a fost nici o vătămare adusă simţimintelor intime naţionale.
A- venit vremea să se schimbe curentul, sa schimbat

Iv
şi influenţa şi nici urmă nu s'a mai păstrat la pătura de
sus dio vechea influență, de cât doarîn starea de transiţie.
Când

însă

străinismul

ar ajunge

să atingă

masa

cea

“mate a poporului, atunci ar fi pericolul şi de aceia grija
ni e.mare de a păstra poporului caracterul său etnic, dezYoltându-i apucăturile lui fireşti, fără de a : le.sdruncina
prin plăsmuiri străine sau a-i corchezi graiul cu vorbe nouă.
Nu zie că nu pol ajunge si la popor unele stări
nouă; da, ajung; dar,
când ajung, deja ele au intrat în
faza Românismulni şi-şi due traiul ca fapte și vorbe i ro-mâneşti.
"Si cultura slavonă şi greacă a ajuns Ja popo
prin
diecii şt gramaticii noştri; dar aşa cum a ajuns a desvoltat în poporul nostru înţelesuri nouă, care sint ale noastre
'şi nu le au nici slavii nici grecii.
ă
Năucia şi pedeapsa sint:ale noaștr e, căci așa s'a resfrânt asupra sufletului poporului nostru mijloacele vii și.
practice, prin eare sau intrdus această cultură,
*
«Taci că-i buche» 1, «buchisală» «gtagore la cap» sunt
înțelesuri specifice româneşti, căci ni se oglindesuân ele:
felul cum, a trăil la noi în ţară acea cultură străină. e
îi
Cultura franceză, ere
în pătura de sus, n'a atins

e mai veche de
de cit în foarte

o sulădean i.
mică shăsură ::

pătura ţărănească, mai ales prin partea administrălivă şi
politică, singurile mijloace prin care se ating în mot direct
straturile de jos. Inriurirea culturală pe calea scoaleia fost
aproape nulă lu poporul nostru, in care numărul cătăurari-»
lor a fost și este întrun procent aşa de mie;pe ind din
contra înriurirea pe cale administrativă -“a fost maissimlită
și imediată.
ai
- Tureii, cât ne-au stăpânit politiceşe, nu se poale să
“mu fi lăsat răsunet în mintea și inima poporului. Şi lucru
foarte curios, putem judeca natura acestei inriutriri după
înțelesul, ce Va păstrat în limbă cuvintele turceşti: După
- vorbe ca cu da. Turcii nici Tălarii» sau «După lure-şi
pistol» -care Spun stări generale despre influenţa Turcească,

-

V
mai. toate vorbele de' obârşie turcească au căzut la înțeles
stricat, ca: face malrapazlâcuri, făce marafeluri şi altele.
Tot așa şi câte-va vorbe, care ne spun de stări politice și administrative de supt regimul rusesc, ca eIia făcut sprafeă», tractir etc., se face niznaiu ele,, căzute îarăşi în înteles stricat.
|
S'au schimbat astăzi acele stări de lucruri. Fie-care
veac aduce cu sine alte forme, alte lucruri. Pănă - ce stările. nouă să se insădească in păturile de jos, cele vechi
îşi păstrează amintirea de ele prin vorbele cu care au.
fost numite. Vorbele se nasc o dată cu faptele ce le numesc şi sufer toate schimbările de întăles pe care practica
vieţii le-a făcul să sufere; dar viața lor e mai lungă de
cât cea a taptelor corespunzătoare. După cum când plouă,
după ce a irecut iurușul cel mare al ploii și incepe a se
zări seninul din partea din cotro a venit ploaea, tot mai
cad incă picuri răzlețe, semn vădit al ploaei care a trecut,

aşa şi în vorbire; stările de fapt s'au pulut schimba, vo:birea însăspăstrează amintirea acelor stări multă vreme
“după.cerhu trecut ele. Şi după cum individul păstrează:
multă vreme denumirea unui luc după numele unei par„scane, carâ de fapt nu. mai există, aşa şi un poporin gra- .
“iul său păstrează stările Vechi de lucruri, "după ce obiectivul vieții s'a schimbat.
Şi aici vine valoarea! istorică a vorbirei ; graiul nu
1 e?
chemat

a- satisface

numai

nevoile

prezentului;

nu,

ci el.

cuprinde în. firea lui și mult element istorie, semn vădit de
legătura - iecutului cu prezentul, că
eu cit adânceşti
studiul. aceslui graiu, cu atâta vezi slrînsu şi adânca legă:
tură de la o generaţie la alta prin limbă.
Numai pentru aceasta trebue să ştii să-l tălmăceşti.
Nu degeaba s'a zis că limba e tezaurul unei naţiuni. În ea
celim lotul.
E
Fondul latin al vorbirii noastre ne. scoate la iveală
substratul cultural, pe care sa hultuit toate influențele
străine.

Natura

acelei

culturi,

extensiunea
,

sa socială, . for-..

.
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mele de stat şi viața publică, credinţele, datinele şi -obi-.
ceiurile, propăşirea morală şi intelectuală, experienţa de
-lume şi oameni, toate acestea ni le răspică graiul: In el
putem celi cât ştieam noi de lume, de oameni şi de D-zeu .
în faza când eram Romani.
|
|
Tot prin graiu putem judeca de ce natură şi cât de
adânci fost-uu celelalte inrîuriri străine, căci după soiul |
cuvintelor” rămase în-graiu-— şi numai în graiul viu al poporului,—putem judeca aazi întinderea şi adâncimea acelor înriuriri.
Putut'a lăsa urme largi Şi copleșitoare înriurirea slavonă în pana scriitorilor ca “Coresi, Năsturel sau scriitorii
de hrisoave. Nu după ei judecăm însă adâncimea acestei
înrâuriri, Apucalurile literare ale slavofililor au sgăriat la
suprafaţă pătura poporului, căci s'au oprit la fețele politicești şi bisericeşti. “Când insă pălura slavo
s'a încrucişat
nă
cu

pătura'

românească,

făcând

o

singură

unitate

etnică,

“această atingere direclă intre români şi slavi a tăcut ca
să se întroducă în vorbirea alor nostru cuvinte slavone de
aşa natură, că arată intimitatea şi adâncimea acestei în-

riuriri,
Dacă dragă a bălut pe bia; dacă mândră a luat aşa |
de întins loc in vorbirea şi poezia românului, arată că îatbirea slavă a pătruns în intimitatea căminurilor noastre şi
paşnicii sluveni bălăi cu năbădăioşii români smoliţi s'au
inerueişat şi au -tormat un nou amestec etnie, în care'precumpănirea a lost de partea noastră.
|
|
.
Sa prea pulut iaăși. ca influența greacă şi ture ă

să fi atins adânc pătura boerimei conducătoare - destinelor
țării şi să fi lăsat urme puternice în pana unor.boeri serii-:
tori. Luaţi pe scriitori ca Enaki Cogâlniceanu şi pe Ena-:
chiţă Văcărescu; sau pe Gheorgaki Logofătul, care a scris

Condica obiceiurilor. de la Curtea domnească. Luaţi pe Sameşii vechi ai Domului şi veţi vedea că în cronicile lor,
în actele lor

publice,

în

budgelele

timpului

sunt o mare

sumă de cuvinte turceşti, care s'au dus astăzi toate, o
dată cu schimbarea împrejurărilor politice şi administrative.

.

|

VI

Ce au rămas însă din toate acelea? Scrierile lor sunt
pline de turcisme, şi. pentru a le tălmăci “avem nevoe de
dicționar ; poporul însă n'a păstrat din această influenţă»
„de cât atâta cât Pa atins pe el; dar acesta mult puţin e
al nostru, căci a numitși numeşte stări sulleteşti, prin care
“a trecut poporul nostru şi-noi ştim că acela « graiu românesc, care numeşte stări: suileteşti ale poporului nostru.
Tot așa influenţa rusască cât de mult n'a putut îniiuri asupra slujbaşilor dintre 1820—1856, care trebuiau
să intrebuinţeză un stil rusificat. Cât însă a răzbătut în
popor ? Foarte puţin. Tot ce a fost la modă in cancelaria
reglementului s'a dus odată: cu reg!ementul ; aceia a dat
nota culminantă a curentului rusesc; Ceia ce însă a rsbătutîn popor, deşi e de obârşie rusască, a devenit româ„ nesc, căci cântarul in materie de graiu românesc ni e nu:

may poporul, nu pătura

suprapusă.

.

' Fiind astfel putem zice că de oare ce păturile de jos.
se influențază mai greu în traiul lor, în credințele lor, în
obiceiurile lor, în vorbirea lor, de cit păturile de sus, care

sint mai slubeși înteresale

în u: primi asemenea influenţi

slveine, tot amestecul strein, care se găsește în graiul ce„lor de sus, se limpeveşte cu cât se scoboară la cei de jos,
unde w'ajunge de cât ceia ce a corespuns unor adevărate -

nevoi culturale, și că odată ajuns acolo încetează de a mai
fi ingredient

străin,

şi

capătă

colorit românesc,

şi după

cum a reuşit să se aşeze în gura românului, așa vu
pare şi în literatura lui fie poporană

rea-

zisă ori scrisă fie în

cea cultă; Poporul dă -valoare de circulaţie cuvintelor, şi
_cele“cu întrebuințare obşteasea au şi circulaţie mai deasă.
Numai aşa ne explicăm de ce chiar tipurile de formă, stri:
“ cările” de înţeles, capătă prin gura “aranului
.
cetățenia ro-

“mână şi apare ca ceva specific românesc.
lală de ce tot la popor şi la graiul lu viu trebue să.
alergi ca să talmăcești tainele lrecutului, deduse prin limbă.
Şi cum el e fâuritorul cel mai ingenios în materie de graiufiind că lucrează în mod reflex, ea un artist, el ni e mae-
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strul nostru conducător, Ducindu-ne la el vom fi siguri că
nu vom găsi de cât.vorbire curată, limpezită de tot prisoselnicul străin, căci după cum în viaţa lui nu trăeşte din
belşug, asemene şi in graiul său n'are de cât atâla cât îi
trebue pentru: a-şi spune păsul și i gindirea lui,
Și ni e de ajuns.
Dacă prin şiragul de vorbe scoase din traistă am reuşit să tălmăcese unele cute ale trecutului nostru, las pe
cetitor să aleagă, el care e cumpăna dreaptă în căntărirea
| muncei
Iași

literare.
în Sâmbăta

?
lui

Lazăr

1906,

-

"GH. GHIBANESCU.

DIN TRAISTA

CU. VORBE

NE

GENERALITĂŢI
1)- Evoluţia

îu. limbă

Se chişnueşte des a se zice că limba Romând derivă

di limba latină. Nu tot-daauna îvsă se știe da o temeinică explicare. De 'fapt expresiunea
nu

derivă din

alta,

nu e proprie. O limbă

ci formează acelaşi corp cu limba veche,

modiâcată în lunga ei evoluțiune. Traiul speciei în timp şi
"spaţiu aduce” modificări radicale în organizm, făcând să se
nască

variante

așa

de

mulle

şi mari,

de

nu se

mai

asea-:

măvă

cu prototipul.
Şi limbile trăiesc
în timp şi spatiu; dar ele trăiesc
prin oamenii, care le vorbesc. Generaţiunile de oâmeni se
succed, şi la fie-care sută de ani pământul acesta e căl- cat. de alţi oameni, căci rari sunt aceia, cari viețuiesc peste sută.
- De fapt generațiunile de oameni se succed mai răpede. Statistica ne dă că o generaliune ține in medie 35 -

de ani ; deci din 40--40 de ani alţi oameni se nasc.
Imprejurări

|

deosebite silese că unele din generaţiuni

să-şi schimbe locul

în masă:

câ! de schimbarea

de

loe a .

indivizilor e.un fapt prea de toate zilele pentru a'l.mazi semnalu,
_ Cum se conservă o: limba 2 Fie-care rând de oameni
invaţă limba de la părinţii lor, Noi iştia de azi am învălat

—
a vorbi româneşte

92

de la părinţii noştrii.

Ei au învăţat la

rândul lor de la părinţii lor—bunicii noştrii; aceștia de la
părinţii lor—răzbunicii noştri; şi tot aşa mai departe. Deci
dacă suim pe scara generaţiunilor de oameni, vedem că.
din tată în fiu s'a vorbit româneşte.
,
Ce s'a întâmplat insă în lungile şiruri de generat luni d
Nu toţi răsbunicii noştri au învăţat de la părinţii lor .
a vorbi numai de câl româneşte. Îi trebuia lui Vasile Vodă
de pildă un piser; în ţară erau puţini; era nevoit să a- :
ducă din străinătate, şi iată un polon,
un cazac, un tatar,
sau altcineva venit în ţară. Cel venit nu știa de loc româ
neşte ; dar cât irăia în ţară învața a vorbi. De se însura
în țară, se aclimatisa şi copiii ori nepoții săi directi erau
români,

.

|

Astlel considerând lucrul s'au amestecat neamurile,
Sau încrucişat rasele şi deci s'a adus aceu primenire
şi întinerire de popoare, in care semnul de contopire a
fost comunitatea de limbă şi obiceiuri.

Am greşi dar de a zice că dacă în lungile şiruri de
generaţiuni s'a vorbit româneşte, apoi toţi inaintaşii noştri
au fost neaoşi români de sânge. Națiuni pure în sânge nu

sunt nici wau

fost.

Numai un Petru

Maior

admitea așa

ceva! SE
|
ii
54 îi: Dar câte: generațiuni de Români 'se vor fi succedat
de la Traian şi pănă azi! Luând anul 107 d.Hr. ca punct
de plecare, avem pănă 'azi 1791 de ani; socotind grossomodo pentru fie-care generaţiune câte 35 de ani ne-ar
veni

că

de

la Traian

pănă

azi Sau

succedat

50, de gene-

rațiuni, noi fiind a 5l-a generaţiune,
E mult a cuprinde cu gândul
nostru
50 rânduri de
oameni, mai ales că rari din noi am apucat răsbunicii, de

care vorbimca
erau

Românii

de ceva slrăvechiu. A
din

generaţia

30-a

după

ne inchipui azi cum
Traian

e tot aşa de

greu, ca şi despre fazele geologice ale pământului.

Valul:

uitării şi al necunoscutului

acopere

multiplele sale manifestări.

Ceia ce stabileşte legătura

trecutul

unui. popor în

de

-

37

continuitate e limba
sunt

obiceiurile,

ce

care se moşteneşte
trăesc

veacuri;

din

e arta

tată în fiu;
şi

literatura,

dacă poporul a intrat într'o fază de cultură. Casa părintească se strică ; vatra satului se schimbă; proprietatea se
mută; dar pe când nimic vit nu ne vorbeşte de adormitele întru Domnul generaţiunele străvechi, căci monumente
scrise nu avem, singura dovadă de continuitatea traiului
nostru ca popor e fimba. Şi mai ales nouă Românilor limba
ni e. singura. dovadă vie de trecutul nostru.
Dacă am admite prin ipoteză că laboratorul, unde
s'a fabricat limba, a fost o singură familie care. din generațiune în generaţiune a lăsat moştenire limba română, şi

încă

s'ar fi adus

modificări in vorbă, de oare

ce

nu

fie

care generaţiune ar fi fosl supusă aceloraşi influențe; dar
cind ne gâuâim că laboratotul unde se fabrică limba sunt
milioane

de

familii,

răzleţite de

la Tisa

la Nistru,

şi de la

Carpaţi la Pelopones ; că vorbitorii sunt zeci de milioane
în fie-care generaţie, şi că influenţele polilice, sociăle şi

culturale sunt așa de variate in timp şi în spaţiu, e greu
de mănlinut unitatea limbei.:
"Nu noi cești de astăzi am învăţat limba româvă în
acelaşi fel de la părinții noştri. Fie-care păstrăm în vorDirea noastră caraclerul special al familiei, al satului, al

egiunei. în care ne-am născut şi am crescut.
Dacă generalisăm aceste considerente la totalitatea
vorbitorilor români ne voim explica variaţiunile în vorbire
după loc şi regiuni. Ţara ni e străbătulă de văi şi dealuri,
de munti şi sesuri. Vorba va varia după loc. Dar dacăne
referim la succesiunea în timp! Țara noastră a trecut prin

atâtea schimbări, căci nu e veac care să nu reprezinte in" Muenţe deosebite.
m.
Noi generaliunea a 51 trăim

sub regatul

României.

Cei din generaţia a 50 au făcut unirea. Generaţia 49 a apucat reglementul. Cei din generaţia a 48 trăiau când ţara |
se intindea de la Carpaţi la Nistru, în țară erau domnii
«greci, cultura era foarte puţină. Privilegiile in stat erau“

—
pentru

boeri,

ete.

etc.

Cu

4
cât ne

cufundam

în intunecimea:

timpurilor cu atâta înfinitele influențe sociale au fost mai variate. Acest mediu social a evoluat aşa 'de tare, că mirare mare ar prinde pe un român din generaţia lui Stefan:
cel Aare,

dacă

s'a

scula

din

mormânt

şi ar vedea

starea

de azi. Ar cunoaște poate câte-va biserici de ale lui Ştefan
“Vodă,

dar

câtă schimbare

în

tată,

în

port, in oameni

şi

mai ales în corbă! Şi totuşi noi -suntem urmașii direci ai generațiunilor ce au făcut descălecatul şi așa mai
în sus,
|
Fie care generaliune a învățat de la născatorii săi
limba română; aşa am apucat a o numi noi, căci români
„ne numim doar ca popor. Suindu-ne în sus pe scara generațiunilor, fie-care a învăţat - numai româneşte ; dar be
când noi din generațiunile a 50, 51 vorbim româneşte,
ceiaşi vorbire in gura
era romană, latină,

„Nu

seneraţiunilor a 2-a S-a al,

este dar aceiaşi limba 2

chiar,
|

nu este oare “acelaşi or-

ganism ?

Limba română nu e “dar o derivare din Timba latină, ,
ci e însăşi limba latină, care u' evoluat în mod leut şi pe
nesimţite in gura celor 50 de generaţii de oameni, dintre
cari cele dintăiu vorbeau o limbă romană, iar cesle de
azi vorbese româneşte,
„Opinia I, 233,

2. Prefacerea

graiului

Intr'un curier uitat de cetitor am arătat cum “înţeleg

eu—şi

cum

trebue

înțeles de orr cine—-evolazia în limba,

Mulţi dintre noi duşi de expresiunea metatorică, aşa de “
des intrebuințată în limba romînă ca şi în limbile moderne
cred că limba romînă ca şi limbile neolatine (franceza,
ilaliana, spaniola
care e mamă.

şi por tugheza)

sunt fiice ale limbei latine,

Nimic mat ne corect ca aceste expresiunr. Limbile au
pot fi nici mame, nici fiice. Ele nici nu se nasc, nici nu
se

derivă.

Limba

e un

organism,

care

tot-deaunu

viează..

Şi ziceam în âcel uitat curier că graiul latin continuă
de a fi rostit în gura noastră a Rominilor, cu moâificăriie:

„ce le-a suferit în cursul celor 1800 de an! de la colonisare, și
în gura a cel puţin 50

generaţiuni

de vorbitori,

rezleţite

pe o întindere de loc de la Nistru pină la Tisa.

|

Dacă în explicarea faptelor istorice linia neamurilor
de oameni e un chip nimerit de a ne concretiza schimbă
rile faptelor politice, tot aşa și in domeniul limbei, linia. rindurilor de oameni ne va explica pe de o parte
amuitalea, iar pe de .altă parte prefacerea graiului.
x* i

conti-

„

Ne place a ne nunii cu poietul: romînt de viță vecie,
hepoţi de-ai lui Traian. De fapt, însă, afirmarea aceasta
„generală nu are pe deplin verificare în cazuri particulare:

Zilnic se petrec sub ochi noştri cazuri cum cutare famiJie străină, venită şi așezată între no!, cu vremea, după cite-!

G

—

va generaţiuni, se rominizează. Deci în firul origine! noastre:
sintem siliţi a admite următoarele; nu te-câre familie în:

parte e de viță veche romană, deci nu în fie-care genera-

țiune toți indivizii, ce vorbesc azi :romineşte, ai avut.
strămoşi numar romini. Dar în teză generală comunitatea
a fost pururea Romină și deci gr aiul s'a continuat nein-trerupt.
|
Cine nu ştie frumoasa legendă aoriginel Ghiculeştilor,
aşa cum ne-o povesteşte Neculce !
Micul băet arbănaș din satul Kiupri, dă naştere la
familia Ghiculeştilor, care de 250 de ani a dat țarii atiția
membri iluştri,
După cum se susţine în fiziologie că corpul omului
'se primineşte radical din7 în 1 an!, aşa şi în sinul unui
popor generaţiunile se priminesc; familiile” vech! se 'surpă
şi altele Je iau locul, dar continuitatea graiului şi a. nea-

mului nu se știrbeşte.

"*

|

Deer-nor Rominii în genere sintem urmași at Roma-

ilor, ca limbă, credință şi obiceiuri, dar nu înseamnă că
fie-care din noi în. parte. are .răstrămoâşi soldați de- al lut
Traian.
Cituşi de puțin.
Sunt: multe şi varil induenţele ce au " îndurat acele 30:
de rînduri de oameni.
Dacă le-am resuma cit de pe scurt am vedea cit de
mari şi adinci ai fost acele înriuriri.
Generaţiunile contimporane cu „Traian erau
.
1 tot aşa

de

variate ca neam

şi limbă

aproape ca şi cele de azi.

Pe lingă Romani, singe curat, mal venise în Dacia, Grecr,
Evrei, Traci, fără a mal socoti pe Dacl. Asupra luturor

acestora predomina puterea romană, care, exercitată în
mod riguros şi continuu: 'asupra a 5 rinduri de oameni

în cursul. a 170 de aui, a reușit

ravurile şi credințele lor...

a le imprima. limba, mo-

Ca

Deci de la generația I pănă la a. Vl-a a« fost o tea.
mintare de elemente, din care elementul romana eşit pre-

cumpănitor. din luptă.

|

Dar pe cînd generaţia I avea de luptă cu Dacii, ge-:
nerația a 5-a avea de luptă cu Goţir. Inriurirea romană
incetind oficial în Dacia traiană, generaţiunile
înainte

au

îndurat

răstriştele

“şi în limba,

timpurilor,

care

.

de la a VI-a
s-au

resfrînt

|

Şi a fost lungă. această perioadă ; şi. multe rînduri de
oameni S'aii perindat şi multe popoare străine au năvălit

peste ele.

Fără

casă,

fără

masă şi chiar

fără

așezarea.

stabilă, ele şi-au dus un traiu miserabil şi brut, în care
Dicl cea mal mică urmă de cultură nu vedem întroducindu-se.
De unde generaţia a 10-a vedea pe Biciul lui D.zei,
pe Alila, şi minca Kenkros şi bea med, cum ne spune
Priscus in “călătoria sa la Atila (449), generaţia a 15-a
vedea deja roind în şesurile și dealurile țării coloniile dese
de

slavi,

cu

care

s'au

dat

in de bine,

ai

trăit la -uv

loc,

s'au amestecat in vorbă, in port,

in moravuri bă chiar şi

in organisare

şi aşa aii imprimat

mașilor

de

acele

stat şi biserică

adânci

urme

slavone,

cari au mers

ur-

tot cres-

câud in măsura in care cultura şi statul slavon „precumpăneau asupra noastră.
Că această roire slavă n'o fi început mai dinainte, nu
se stie positiv; in 6ri ce caz dacă w'a văzut'o cele dintăiu
generaţiuni. apoi cele din secolul al VI-lea au cunoscut-o

de aproape.

.

LL,

Dar roiul slav era

potop şi a "înrăurit

variat asupra

Românilor. La Nord Leto Slavii; la sud Serbii şi Bulgarii;
iar la apus Ungurii, pe care i-au văzut viind in goana
cailor, ca nişte lupi turbați, generaţiunile de la a 22--a
inainte, contimporane- cu Arpad.
:
„Şi a fost dat de soartă ra Românii apuseni, de: la

generaţiunea 22-a
mustecioşi urmaşi

incoace, să indure vecinătatea acestor |
ai lui Arpad, inriurire care a durat Și

durează şi astă“zi de 1000. ani.

e

Oare graiul românesc putut'a el remânea neatins in
gura generațiunilur de oameni, care s'au perindat? El nu

—

numai că. s'a schimbat,

8

—

-

datorită - infiuenţelur

regionale și

climaterice, dar şi graţie inriuririlor de contact deosebit;
ce s'au exercitat asupra românilor in cursul timpurilor şi
pe supratața țărei.
lată deja că de la a “93-a generaţie graiul românesc
lua o altă cale. .Pe când cei de la sud erau supt -puterea
Bulgarilor şi Serbilor, cei de lu nord erai supt înriurirea
Polonilor și Rutenilor, iar cei de la apus erau subt a Ungurilor,
|
“ Soarta a' dispus ca din mănunchiul Românilor de la
apus şi nord să se inchege unitatea etnică şi polilică a
neamului nostru. Şi de oare-ce. aceasta cade in secolul al

XIV-lea, cam de la a 35-a generaţie, Românii dunăreni și.
carpatini incheagă simburile graiului românesc literar, deşi
la inceput viața lor. politica şi literară se imbracă cu haina
slavă.
„
Sânlem deja in a 35-a generație,
când o parte din »
Românii duși de dorul unei soarte mai bune in văile Caur-.
paților răsăriteni şi sudici, intemeiază voivodatele româneşti.
Din negura vremurilor se desprindea o zare de lumină;
era roiul de Români, cea duceau la Câmpu-Luag şi Suceava
dominaţiunea română.
Odată statul român inchegat, generaţiunile. ce S'au

succedat

au

mări secol

primit -o nouă

inriurire

pe care o vom

ur-

a 35

de

cu secol in alte curiere.

pă e
Am

- oameni

au

arălat

mai

sus

că in cursul

s'au petrecut atâtea

schimbări

exercitat o inriurire. adâucă: asupra

"Deja in secolul a! XIII-lea oamenii

generațiuni

la Dunăre,.

că ele

lor și in limbă.

din generaţia 35, de Şi

„continuau graiul generațiunii I-a, vorbea

insă o limba de-

osebită in lexic şi construcția frazei, câ nu mai sămăna
latina. Era deja o limbă românească,
|

cu

E lung procesul evoluţiunei limbsi, căci 40de rânduri

9 —
de vorbitori au contribuit incetul cu incetul in cursul a 40
vieţi de om să schimbe graiul.
Dacă printr'o intâmplare fericită ni s'ar fi'păstrat
dovezi scrise din 30 în 30 de ani, în cursulcelor 1$00 de
ani de la Traian, am avea o dovadă vie de evoluția lentă
a graiului. Dar așa unde ne sunt dovezile scrise de graiu
a oamenilor din generaţia a 5-a—40? Nici pământul, care
e: cel mai bun păslrător, nu ne-a conservat, parcă ne-ari
fost un vitreg moftean al continuităţei noastre pe. aici,
De la generaţiunea'a 35 in coace dovezile se. inmulțesc. Deja in doc. slave: din secol. al XIV şi XV apar forme

românești, care de şi deosebile

de.cele de azi,. sunt prea

distanțate de cele latine.
:
_“Dar.cu toată organizarea românilor ina stat, jocul fatal
al inriuririlor externe nu incetează.
Dacă generaliunea 35-36-40 au avut de luptat cu
„ Polonii şi cu. Ungurii, de la generația 4l-a incep a apărea
Turcii,

cari

au

facut

să« se. resimlă

-ferul

lor

in luptele cu

Mircea.
Deci de unde generaţiile 38--40 niei pomină nu făceau de Turci, urmașii de Ja generaţia 4l-a in coace până
la 1859 şi chiar 1878, deci in generaţia noastră, au trebuit să indure influenţa politico-economică Turcească.

_

Şi crudă şi amară ne-a lost această

inriurire!- Câtă:

umilire in poporul nostru! câtă vlagă istovită de lăcomia
Tureilor ! Câtă putere stoarsă din inima poporului!
Şi:
apoi ce avere răpită! câte capete taiate! Câtă neomenie
indurată! Unde sunt generaţiile de la a 4i-a incoace să

se scoale şi să ne stea dovadă.

Cronicarii

cari ne

spun

“faptele generaţiilor a 41-—45 sunt pline de accente duioasela -

indurările neamului nostru. Cele 1900 cuvinte Turceşti intro-:
duse.in limba' sunt urmarea acestui contact suferit de la:
d 4l-a generaţie.
4
.
”
Dar era sorocit ca inriurirea să “fie: mai puternică ajutataă de Greci şi Ruşi prin biserică şi stat.
a

Contimporanii lui Radu cel Mare și Neagoe,

care se.

—
uitau

miraţi la pompa

„Argeş,

cu

1000

popi

10 —

ca
greci,

mare a târnosirei
p'au

visat

Curţei de

-la ce urmări

vot:

exercita grecii, asupra urmaşilor lor. Din a 45-a generaţie

inriurirea grecească

merge crescând, pănă ce generaţia

&

48, acea a etoriei, a trebuit cu: răsboiu să se descotoro:
sască de greci.
Când Fanarul işi juca: mendrele sale la “noi, ursul de:
la Nord incepuşe.a-și intinde mrejele politicei sale. Abia
incolţită la 1711, se intolise in 1777, iar in 1833 ea ajunse
deplină. Deci: generaţiile a 45—49 au stat. direct și supt.
inriurirea rusască şi au resimțit cnulul rusesc,
Nouă, celor de la 1898, :cari am apucat Regatul şi:
cultura naţională, ne vine greu a crede prin câte a trecut
neamul nostru, pentrva ne explica apoi primenirea, la care
u fost supus graiul. Dar -dacă s'ar 'scula un răstrămoş
al nustiu—aşa cum ni-l inchipue Alexandri in Sentinela:

Română, şi ar sta să ne spună: pățăraniile suferite, ni sar
lungi urechile ascultând

şi tot n'ar isprăvi.
sf

Se zice in de obştie că graiul copiilor samănă cu al:
părinților. Da, fie-care din noi vorbeşte cum ne-a invatat.
mama, dar la capitalul de vorbire de la mamă, cât n'adăugim noi in cursul vieţii noastre, potrivit culturii noastre.
Şi de câte ori nu ni e dat a constata o vâdită deosebire:
de cantitate şi calitate in graiu, care lasă nedumeriţi pe:
părinți de adâncimea ideilor şi de superioritatea. sraialui
copiilor lor!
Dacă dar fie-care generaţiune a adaus la graiul | comun
al părinţilor, experiența lor personală, cultura lor, înpru-.

mutul străin, atunci faţa graiului românesc 's'a modificat.
pe nesimţite.

„De unde. graiul latin în gura
tori nu era apt de cât

cu incelul

pentru

:

generatiunilor de păs-.

păstori şi plugari,

imbogăţit și lustruit a putut

incetul:

exprima potrivit

d

—
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idei din domeniul religiei şi istoriografiei, literaturii, arte-.
lor şi poesiei, pentru a deveni azi instrumentul maleabil şi
perfect pentru exprimarea tuturor ideilor abstracte de lume,
om şi D-zeu.
-

lată

cum . fie-care “rând de oameni

au 'conlucrat la.

marea operă comună, intărirea şi prosperarea graiului românesc, operă nu de azi de eri, ci veche ca şi poporul
român şi la care in măsură deosebită ai contribuil cu
toții de la opincă până la vlâdică.
De aceia limba. ni e scumpă, căci ea este puntea de
legătură a tot ce e suflare românească de la Nistru până:
la Tisa şi din Carpaţi până la Marea cea mare.

„Opinia“

II, 135, 136.

3. Cum

se nasc fisurile

„Nu e capitul mai sec trata! in manualele
stil şi compoziţiuni, ca acea despre figuri.:
Las

că explicările

-de faptul dacă nu
apoi denumirile şi
a satisface dictonul
Nomenclatura

așa

zise

clasice;

noustre de

ce se dau,

sufăr

al neexaclităţei, dar al necomplectului,
clasările, cari se fac, sunt depârte de
că cine distinge bine învaţă bine.
prea mare de denumiri e o greutate,

“căci in, practică nu e așa de uşor de clasal

felul unor fi- -

guri, ca in teorie. De fapt se incrucișază o sumă de figuri,
:şi nu e aşa de lesne de spus dacă in anumită frasă avem
-a face cu o melonimie 'sau o sinecdocă, cu nezaforă sau,
"o catahresă,
Mai ales catahresa aceasta a dat şi dă mai mult de.
lucru,
Chiar numele de catahresă s'a dat de vechii grama:

ici Greci,

care

plecau

din următorul

punct

de

vedere

.
Ei credeau că fie-care cuvânt trebue să. aibă -in graiu
anumit ințeles. Pe teoria fizităței functiune gramati-

-greşit.
ua

cale, ei clădise
vintele,

toată

care numesc

-Şi lucruri neinsufleţile.

gramatica.

Vedeau de pildă că cu-,

părți din trupul omului, mai pot numi

-

Amintim numai cunoscutul nume Kefalos, care se
„găseşte aşa de des intrebuințat la Greci in diferite accepțiuni. A o respinge venea greu, căci graiul nu putea fi fa:
urit de gramatici. Dar de oare ce nu puteau impăca rea: :

litatea graiului cu teoria lor strimtă gramaticală, apoi au
„zis că asemenea

fenomene -de a denumi

cu un acelaş 'cu-

—-
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vânt lucruri cu totul deosebite, e o abatere de la teoria:
gramaticală, e un adus, e o calahresă, ingăduită numai:
intru cât le posedă graiul.

Faptul din limbă insă a rămas
grecească

fapt, şşi teoria

veche:

a căzut.

Azi gramatica admite la baza sa nu teoria fizităfei.
funcţiunei cuvintelor; ci din contra teoria schimbării şi.
variării in funcţiune. E un lucru. de loți cunoscut că cuvintele in vorbire» indeplinesc diferite funcțiuni, pulând:
numi după frase când persoane, când lucruri, când calităţi,
când simple determinări.
:
Şi dar în loc d: a vedea ca vechii gromatici. greci
abus, abatere; de

la teorie, deci

catahresă,

azi

in conformitate cu graiul vede o schimbare de
4

gramatica

iaţeles, o.

trecere de la un sens la altul, adesea tot : material,. prin
simpla uitare a senzului dintaiu. Aşa că azi calahresa :nu
maj

este

un

abus

faţă

cu

gramatica,

ci

este.

un

simplu

fenomen de uitare, şi nimic mai mult:
In. acest chip ilustrul Darmsteter a descusut şi lă-.
murit lucrul în a sa carte La vie des mols..
Să concretisăm lucrurile.
Un cuvânt are. puterea de a deştepta.. în minte un
ințeles propriu şi corespunzător lui. Precum când lovim.o
clapă de la piano, se râdică şi loveşte sirma ce-i cores-.
punde dând. un sunet, aşa şi cuvâulul rostit va deştepta in
mintea audilorului
sau cetitorului imagina corespunzătoare.
Dar clapa de la piano lovita, nu atinge la rândul său de
cât o coardă şi nu scoate de cât o singură notă. Nici o.
dată clapa lui do nu va scoate sunetul re, ci numai a! lui „do, afară doar dacă pianul e stricat și hârbuit.
Cu cuvintele nu e tot. aşa. Cuvintele nu lrăesc izolate in limbă ; ele vin tot deauna legate in propoziţiune.

Şi dacă dicțiosarul ni le dă in şir după alfabet,.nu ca a-.

tare trebuec studiate. Ele trebuese luate in propozitiune.:
Acolo cuvintele iși arată funcțiunea. lor.
|
|
Ei bine aici vedem petrecâudu-se pe o scară foarte.
largă uşa zisul fenomen al uitării.

—
Când zicem:
anumită

imagină
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lăutarii au cântat brâul, aveni in minte
audilivă

de anumit

cântec,

a cărui

tact,

“e cunoscut nouă tuturora. Imagina, pe care eu vorbitor o
-am in minte,o voiu deștepta în mintea auditorului aşa

-cum o am eu.
“ideilor

mele

Vorbirea

va fi mijlocul

altora, cuvintele

având

de

comunicare al |

chemare

de a ne deş-

“tepta imaginile corespunzătoare. În asemenea

caz

cuvântul

brâul

nu va deștepla de

-cât imagina de joc, aşa cum o posed și 'eu in: minte, căci
locul ce'l ocupă in vorbire îi impune

ințelesul.

Se schimbă situațiunea ; n'am înaintea mea nici lăutari, nici: scrânciob, nici flăcăi şi fete. Sa ne punem în
pielea unui biet cărăuş, care având a pleca în cărăuşie
se pregăteşte de toate cele trebuincioase pentru drum. O
pleacă la drum ; merge el cât merge; din nebugare de
-seamă se descinge ; cingătoarea îi cade pe jos, lârâindu-se;
el nu se simte de o dată, când insă într'un tărziu se pipăe,
vede că brâul nu e nicâerea.

Imaginea

nouă

ce va avea

un

asemenea om, îl va

„tace ca să denumiască lucrul pierdut cu numele, aşa cum
Va apucat din părinţi. Va striga la tovarăşi de drum:
«Ian, staţi, bre! mi-am prăpadit brâul; nu Vati găsit cine-va
“dintre voi?»
Atât holul de păgubaş cât șşi tovarăşii săi vor fi pe

deplin înţeleşi asupra obiectului pierdut, căci după cum în capul pierzătorului nu era de cât imagina lucrului pierdut,
-aşa şi cuvântul rostit brâul nu va deștepta auditorilor de

ât perfect aceeaşi imagină: de brâu.
Dar cuvâutul

brâul, care numeşte

obiectul pierdut e

-acelaşi în silabe şi sunete cu cuvântul
propoziţie;

dar

departe

de a deştepta

brâul
în

minte

din

prima
aceiaşii-

magină ca zi întăiu, imagina va fi cu totul schimbată,:
“ grație locului deosebit ce'l ocupă in noua propoziţiune.
Deşi urechea va fi impresionată în acelaşi -mod de cuv.
-drâul, dar

ir. minte

nu

va

în aceusta stă deosebirea

mai deştepta

aceeşi imagină, căci

rostului graiului. Imagina' veche

NL
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e ştearsă

in minte

15=
,

și vorbitorul

nea ând'o

ştiinţă, ci întunecată, supt pragul conştiinţe
i,

clară în con-

cuvântul

nu
„Ya mai deştepta altă imagină de
cât cea clară: pentru
moment în mintea vorbitorului.
Pentru ce acum acelaşi cuvânt
numeşte şi al doilea
lucru
şi deci deşteaplă a doua imagine e altă
vorbă.

Tot cu acelaşi cuvânt

imagină de liniile, ce trag

brâul vom mai deştepta a treia

femeile la tară,

casele, şi cu care linie încing casele.
|

Intre

toate

uceste

trei imagini

când

văruese
|

mintea

|

îndată

stabileşte o legătură, care a înlesnit. “Popo
rului - putinţa: de a
numi cu același cuvânt 3 lucruri
cu. tolul deosebite, dar.

nici întrun cas nu se pot deştepla câte
trele. înțelesuri

le
de odată. Vorbitorul uită pur și simpl
u înțelesurile variată neav
ând

clar

în minte de cât

are clar şi vorbitorul în minte.

7

un

Ssenz,

acela pe care il

.

După. cum in' domeniul minței aifarea
sau întunecarea imaginilor e un fenomen cunoscut
şi necesar pentru

economia minței şi. pentru
asociaţiei imaginilor, tot aşa
aici e reflexul material al
men natural, care departe
turală a procesului limbei,

face.

posibilitatea reproducerei şi
şi in domeniul. limbei,- care
ideilor, uitarea e un fenode a fi o figură eo cale napentru ca graiul să se poată
x.

„Opinia“

1, 170.

„4.

Puterea analogiei

In domeniul morfologiei, foneticei şi a Semctiulicel se
întâlneşte foarte adesea analogia. Multe din fenomenele.
limbey nu le puteni explica de cât prin analogie. Mai ales
în flexiunea verbeior, conjugarea românească s'a bulever-

sal foarte: tare punând față în față formele latinești cu cele ro„mâneşti; ori chiar alăturând formele vechi româneşti şi cu
ceste nouă reiese că graiul a schimbat formele nu după
"raţiuni fonetice ori morfologice, ci după analogie.
In locul vechilor-forme: eă era, tu era, el-era, care
au eşit din formele latineşti eram, eras, erat, prin căderea
consoanelor finale—fapt. constant în limba română şi chiar
“în limbele romanice—azi gâsim formele eu eram (ca nos,

erai) tu erai şi numai e/ era...

Tot aşa la perf. simplu, pluralul e căpătat prin analogie. In loc de vechile forme: n0i zcizum, doi văzut, ei
văzură; în loc de noi fum, voi fost, ei fură; azi avem
vâzurăm, văzurăi, văzură ; furăm, lurăţi, fură.
Tot aşa în domeniul Semanticei. Numele ce noi dăm!
părților trupului nostru sati întins prin analogie și asupra
altor corpuri neinsufleţile : dealul are cap, muntele are
crieri, coasle, poale, piept; mâncareu are frunle ; grebla
are

dinți ; vioara

are gâ!; masa

are

picioare ; căruţa

are

înimă ; ete, ele. E lung şirul fenomenelor de antropomorfisare a nalurei.

Nu mai puţin şi fonetica ne prezintă

curioase

feno-

mene de-analozie. In rostirea cuvintelor urechea joacă mare
rol, mai ales la poporul necărturar, unde dinsa e precum-

pâniloare. .

— li.—
Pe lângă ureche și organul vorbirei, care urmăreşte
în mod instinetiv înlesnirea rostirei, înlocuind câte o articulațiune prin alta, vorbitorul
: urmăreşte a realisa în graiu
principiul aşa zis al celei mai mici acțiuni, adică al economisirei nrganelor. vocale fără a ştirbi sensul. |
_- Pe lângă aceste considerente fiziologice de graiu, mai
putem adăoga şi molive psihologice. .De pildă românul a
auzit pe grec zicând ostrachina. Cuvântul prin forma.sa
fiind de genul femenin şi fiind-că în româneşte femeninul se
zice cu 0-—două,-nimic mai natural ca acel o din cuvântul

ostrachina să'l ia ca arlicul numeral şi să zică curat strachin,ca Dochia

din

Odochia=—Evdochia;

ca

an

târian

din nemtescul unter tanen.
Deci urechia, inlesnirea articulațiunilor orale, princiiul. celei mai. mici acliuni, sensul şi confuziunea formelor,
— iată lueruri cari ajung a schimba fata cuvintelor în „mod
> surprinzător,
:
?

A
p

|

.

Dacă

E

s'a dus 'cineva la țară, saii dacă

se face a trece

înte'o Duminică dimineaţa pe la sala de primire a spitalului Sf. Spiridon, va auzi petărani rostind: aţi felnic, după
cum Istrati al nostru nu va zice nici odată de cât califer
în loc de calor:fer.

Uneşte asociarea formei caloriterului cu sunetele cu-

vântului şi iată analogia. făcută, calori devine cali,
fer=aducător, devine fer=metal: cali (de) fer.
Tar

dacă „călătorul

din -Vaslui,

Roman,

se

Bacăi

rătăceşte

etc.

va.

prin

câte-va

auzi zicându-se

-

şi catolnic!!

De ce în fenic a adăogat
Sa adăopat un n?
Asta-i toată înlrebarea.
Românul cunoaşte

9%

1, of .

sate

că Un-

gurii sunt. cabolnici.
ați feluic

iar

forma

,

un I; și

.

de ce în catolic
|

ic

SM are accent:

CENT?ALĂ
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ilic
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calic' Veilic ; lipsind accentul de pe finalăa fost greu a se
păstra silaba Zic neatinsă, iai ales că graiul ne prezintă
forme cu eluic, aluic, olnic: seuteluic, prielnic. năvaluic,
_părdalnie, nevolnic. Accentul căzând pe penultimă —cum
de

ohiceiu

cade

în limba

română,
— adică

fiind

paroxiton,

“Românul.s'a deprins cun grupa alnic, elnic, oinic, îluic; şi
fie sau nu vriginară, el n'a vrul să şie,—căci nici n'avea
de unde şti; ci s'a luat după ureche şi acolo unde lipsea.
I ca în fenic Pa adăugat: iar unde lipsea 1 Pa adăugat pe
n ca în catolic.
Dacă
cuvintele s'ar fi presentat intonate pe ultimă
—oxitou—ca vechile tureisme, urechea ar fi menţinut silaba neatinsă, dar aşa lipsa accentului a făcu buclucul,
“căci a acomodat formele nouă; fenc şi caldlic, formelor
“dese de graiu ca: jdlnic, fâlnic, pârdalnic, sburddlnic,
năudiluic,

priclnic,

pomelnic,

homelnic,

postelnic,

stolnic,

sculelnic, virlelniță, delnilă, colnic.
o
Prietenul Rodion în una .din ale sale Scrisori de la
ară semnala acest fenomen şi căuta o explicare. Eu cred
că faţă cu bogăţia de forme cu sufixul: dlnic, dluic, olnic
în care accentul e paroxiton
s'a atras după sine şi neologismele _fenic,

catolic

adăugând

de-al doilea un 2.
Dacă astăzi. aceste forme
respins,

cu

trecere

de vreme

la cel întăiu

un

7, la

cel

sunt curat ţărăneşti şi de

insă cărturarii,

care vor căuta

să scrie în graiu popular, vor lua formele acestea drept
literare, cun de pildă am luat noi azi pe movilă drepi
aoghilă pe târtan drept unlertan, pe strachină drept ostrachină; cum iarăşi cărturarii mai vechi luându-se după faplul
că hvală rusesc a dat fală româneşte, scriau pe falce latinesc
drept lva/ce.
|
„La

vechii

cărturari

juca

uchii

în întinderea

fenome-

uului de analogie; la popor lucrează urechea, singurul organ apreciator în materie de grâiu.
„Opinia“,

II, 970

Peiorisârea
Am avut adesea prilejul de a vorbi în curierele Opi- miei de aşa zisă restringerea înţelesului, sau mai drept de
decăderea unor cuvinte din înțelesul cel bun întrun înțeles rău,
Aceste, fenomene de Semantică sunt de natura lot
foarte complexe, căci nu e de-ajuns numai a constata fapiul,
ci greutatea stă în a încerca explicarea fenomenelor. |
Pentru ca un cuvânt să-şi sttice intelesul trebue să

trăiască într'o

limbă,

căci altmintrelea

poporul ma avut

“vreme să-i schimbe înțelesul. Dar traiul cuvântului oglindeşte traiul poporului; şi deci, în găsirea explicării adevărate, trebue să reinviem trecutul nostru socia.
Se intâmplă că la unele cuvinte căderea înțelesului
am luat'o de-a gata, şi deci, aici nu avem a face de cât
<u împrumut direct,
Traiul cuvintelor ne explică dar decăderea.
Cuvintele, numind lucruri şi stări sociale, de la aplicarea ce au avut ele în viaţa reală, de la schimbările ce
au luat lucurile şi stările sociale a atârnat şi întelesul lor.
“ “Terenul,

unde

se fabrică

limba,

e viata socială ;

dar

relațiunile sociale fiind variate, viaţa fiind complexă ŞI cuvintele se vor resimţi de aceste stări sociale. |
Nu cuvântul a precedat lucrul, ci cuvintele au venit
pe urmă ; senzul real” şi concret a tost la început;. şi numai mai pe urmă s'a născut senzul. figurat sau peiorisat..

"In

lanţul curierelor de limbă am semnalat . stricarea

de înțeles la cuvintele jupin și jupan, la marafel, la bula bosgorodire, bogonosire,
chisare, la năuc, la pedeapsă,
"traclir, năcaz, pricaz, sprafca, ete. ete.

Mai mult incă ; am căutat să prind veriga istorică a
“ faptelor, care ar fi motivat aceste înțelesuri. In explicarea
vorbei

î-a

venit

de

hac,

cetitorula observat

o întreagă

pagină din raporturile noastre cu Tatarii; ete. etc. ?)
Schimbarea de înțeles a decurs într'un mod fatal, ca
un

act

reflex,

fară

vre-o

dispozițiune

de

ură

sau

de

părtinire pentru anumite categorii de cuvinte.
Foarte multe cuvinte oficiale după vremuri
au fost
căzute în înțelesul lor.
“Cauza ?2—ahuzul tăcut de slujbaşi.
“De ce deşugubinarul a ajuns şugubăţ? de ce nohilul
jupan a ajuns jupin :? „de. ce sauca slavă a ajuns zăucie
română ?
Ă
[n limbă trebue să căutăm - reflexul stărilor sociale.
_A spune că din causa unui pesimism datorit rasei,
Românul a scăzut şi slricat ințelesul la unele cuvinte nu

merge.

o

A atribui iarăşi ţăranului simţul Jalinist și a du pre_ferinţă cuvintelor latine tață cu cele străine, iarăşi e o teorie din buzunar.
Lexicul nostru cuprinde slavisme care se Leferă „la
intimitatea vieţii noastre şi-toate au cinstea lor cuvenită: dragă, a iubi, plug, sunt slavisme inerente graiului
nostru.
Ce s'a intâmplat > Românul viind de-a casă cu terminolugia latină, atâta cât se referea la viața casnică, la
gospodăria lui simplă şi primitivă, la păstorie, a menţinut
cuvintele aşa cum le-a apucat .din strămoşi.
:
Imprejurările aducându-i a trăi cu Slavii, [Românii
ai prins o sumă: de cuvinte, care parte le-au primi! ca
sinonime şi dublete, parte le-au specificat sensul la a numi
aceleaşi părţi la animale, la lucruri.
A fost aice

nu o scădere

atâta,

cât

o complectare

a

vocabularului.
1) Vezi mai jos despre aceste curiere. căci din pricina orinduirii după apropiere de inţeles, um început mai intiiu cu seneralităţile,
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Românul nu putea uita pe piele, latinesc; dar când
a auzit pe slavul coajă, Pa primit şi Va aplicat la copaci,
la pielea care se cojeşte, de şi a păstrat-şi la copaci cuvântul peliță.
Nu atâta peiorisarea a fost norma, cât specificarea
şi deplasarea. Nu era să uite Românul pe ochiu, care îl :
aplică şi la fereastră şi la mocirlă, dar când a primit pe
ocnă Va specificat la mine, imitând pe Unguri şi la sobă,
(ocniţa sobei=firida sobei).
De ce şi cum frumosul cuvânt mândru, care pe slavoneşte însamnă înfelepl, la noia ajuns să însemne pe fudul
şi întepat?
Dacă vârâm pe mândru în ciclul cuvintelor naaca,
la sistemul

deci

buchisare, pedeapsă,

de

mai

învățământ

de de mull, îndată ne vom colora în minte împrejurările şi
metodele şcolare.
Dascalul care pedepsea pe băeţi cu cartea, Vuchisân-

du-i la slove, de eşiau năuci, de câtă carte știau, natural
că ori cât de proşti elevi or fi dat, totuşi faţă cu cei fără
'nici o cunoştinţă de carte, diacul, gramaticul, ucenicul ţinea
'să se arăte ţanţoș, fudul, cu nasul pe sus, tocmai pentru că
se vedea că ştie ceva din cărţi, că e înfelepi, învăfat.
Dar ce-a înțeles Românul din înțelepeiunea lui? nimic. El a prins şi reţinul mofturile, fudulia şi legându-și
în minte cauza cu efectul a schimbat senzul cuvântului
din bun în rău, adică noi zicem rău din Dun; pentru ţăran nu-i noțiunea aceasta, căci fenomenul: s'a petrecut pe
nesimţite din generaţie in generaţie.

“Mi-a

plăcut

explic un cuvâut

în tot-deauna
prin

anumite

dea căuta

că în loc
idei

preconcepute,

să

să mă

scobor in valmașagn! vieţii, să surprind stările sociale din
trecut şi odată

realitatea cunoscută,

oglindirea

ei în Jimbă

se explică de la sine.
Astfel privind eu lucrul m'a mirat

chipul cum

tinul meu T. Speranţă, disentând şi combătând
Şăineanu

şi Cojbuc asupra

prie-

teoriile d-lor

stricărei cuvintelor, uită a pune

|

punctul pe î, afirmând că
os sau că cuşmă
ele. etc.
Peiorisarea

ciolan

ar fi cu înţeles
e un

fenomen

ar fi mai vechiu de cât.
stricat
natural

fală cu căciulă!
în graiu

şi se da-

toreste causelor, la care au fost supuse cuvintele în lungul
lor traiu în limbă de a-și schimba sensul, potrivit stărilor

ce. numiau.
„Opinia“ II, 21.

„6. Legea

repartiţiei

Cine ceteşte Ia Seimanlique je N. Breal
utorul stabileşte următoarea lege.

«Tot-deauna când. două
numai

două

dialecte, se face o

vede că a-

limbi se află față în fală, sau
clasare, care

stabileşte

ran-

guri la expresii sinonime. După cum un idiome lual ca
superior sau inferior se observă că unit termeni se ridică

sau

se

scoboară

“chestie socială

în

demnitate. Chestia

sau naţionala.

linguislicei eo

D. ]. Gillicron arată ce ur-

„mări a avut limba franceză în unele cantoane din Elvetia.
Cu cât cuvântul francez era adoptat, cu atâta cuvântul din
palois era scăzut în înțales, devenind popular. Aşa camera
se chiema

paile : îndată

ce francezul

chambre s'a întrodus,

paile şi-a stricat ințălesul în coteață. Tot aşa cu cuvântul
jardiu, care a luat locul lui courtils dându-i un înteles
râu; iar Savoiardul primind pe pere şi mtâre a pastrat la
animale

cuvintele de pâre

şi mârg, ete.>

Și continuând mai departe . zice: ein măsură ce un
popor învaţă cuvinte nouă, el le pune între cele vechi;
ceea ce aduc o tulburare în înțăles:
Cât timp vor fi popoare, care se vor amesteca, atâta
vor fi cazuri de repartitie».
Teoria lui M. Brâal, e plină de invățăminte, dar e şi
curioasă.
“Noi Românii suntem
«
în această calegorie. Sute de

ani am
mai

tura

avut -conlact

ales cultural.

cu Slavii

şi. social şi economic şi
|

Ca contactul nostru e vechiu, stă dovadă că făpnoastră intimă e îmbibatăşi de sânge slav şi de

_
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cuvintele slave. De la cele mai prozaice
la cele mai gingaşe sentimente,
vorba

ocupaţiuni până
noastră
poartă

“semne slave,
Chestia aceasta a

preocupat

tot- deauna

pe scriitorii

noştri „ silindu-se fie-care în felul său a-i da un răspuns. Toţi
'sunt unanimi a spune că din secolul al IV-lea după
- tos, Slavii şi apoi Bulgarii au exercitat o puternică

Chrisînrâu-

rire asupra noastră,
- Numai iată cum ni se prezintă lucrul:
Românul în intimitatea cea mai mare a familiei,
a cvedinței, a corpului său, a rămas latin.
|

Fondul religios. familiar şi social e roman;

tot ce e

străin s'a suprapus mai apoi înfiltrându-se in urmă fără
însă a-i lua rangul.
Toate cuvintele latine“ şi-au pastrat rangul de întâietate acol> când au> venit in alingere, cu cuvintele slăve.:
Nu

cred

să

fie caz, unde

un

cuvânt

„dat în cinste şi onoare cuvântul
Când populaţia română a

slavă

s'a

găsit

in faţa a două

slavon

să

fie depose-

latin.
venit în atingere

categorii de

cu

cea

cuvinte. Ce

au făcut atunci Românii? Pe unelele-a primit, căci n'avea
aliele. Pe altele nu le-a primit, căci-avea de ale lui.
In multe cazuri, însă, vedem.că Românii au primit
cuvintele slave pe lângă cele românești, dar le-a specializat înţelesul, repartizându-le sau a numi nuanţe de lucruri,

sau

le-a

deteriorat

senzul.

Sau ca

să

vorbim

mai

lămurit : cuvintele slavone le-a întrebuințat pentru a numi
lucrurile de acelaşi fel în seria animalelor şi a plantelor.
Aşa, pe lângă românescul cap s'a primit şi slavul
glavă în senz rău ori în denumiri de jocalităţi glavacioc.
Pe lângă latinescul ochii s'a primit şi slavicul oceă,
ocniță,

dar

în înteles

de firida sobei, sau

mine

de

sare.

Pe lângă lalinescul gură şi rost s'a primitşi slavonul
râl, cu referință la pore, din ceea ce însamnă la slavi gură în
genere:

rostrun, 0.

Să mai

amintim

și pe

latinul

fafă în alăturare

cu

slavonul obruz, foarte des întrebuințat in vorbele de ocară
şi infrunlare «Şi mai ai obraz>! obraznie gros de obruz. etc.
- Tot aşa specialisat e şi slavicul coastă faţă cu latinul
os, de şi tulpina lui pare. a fi aricz
Dar acolo unde exemplul e mai elocuent, e în slavicul coajă alature cu latinul piele ,
Numai pielea nespălată se cojeşte, alt-fel copacii la
noi

au

coujă,

iar nu

piele;

pot

avea cel

pulin

pielifă,

Diferenţiarea e aşa de vădită, că Muntenii, care au
văzut pe cei de la şes că umblă cu pulpele goale zi decj
“au pielea crăpată, i-au poreclit -in derâdere C'ojeni, - adică cu coajă pe trup în loc de piele, de unde apelativul
Cojun.
|
După ce am alăturat aceste câte-va date, care se pot
înmulți

după

voe, ne întrebăm cum

dacă am căuta s'o referim la noi ?

stă teoria

d-lui
M. Breal

Ia

“Dată cuvintele latine au păstrat superioritatea “lor
în rang, ar. însemna că Românii au fost elementul preponderent față cu popoarele slave; nu ştim de se va putea
susținea că noi Românii am venit în urma popoarelor
slave, - cum ar reeşi din ieoria d-lui Breal că poporul care
vine pe urmă în atingere,—dacă ucest popor e superior
în cultură—influenţază graiul vechiului popor în aşa grad
că îi slăbeşte şi deteriorează sensul multor cuvirte.

Ori cât de multe ar fi cuvintele slavone în limba română, totuşi superioritatea de rang şi cinste au păstrat”o
cuvintele latine, căci doar un bătrân ca Bogonos cel amintit de Negruţi în una din scrisorile sale să fi 'crezut că de
când a eşit onoarea Sa dus cinstea.
|

„Opinia“ II, 197.

1. Dinu istoria

limbei

Programele şcoalelor normale prevăd în clasa a IV-a
“la limba Română, mici şi sumare cunoștinţi din istoria
limbii.
Noi toli cari am trecut prin şcoli şi ne-am deprins
cu modul cunoscut de tratare al acestei ramure din shuidiul gramalical, am crezut şi credem că singurul mijloc
de tratare al isloriei limbei e de a pleca de la |. latină
şi treptat-treptat să arătăm schimbările fonetice ale cu-

” vintelor,

:

|

Metoda progresivă ar fi în acest caz singură de admis, Pentru aceasta se cere însă implicit cunoaşterea ]. latine, fără care nu poţi începe studiul isturiei limbei; căci
legea progresianei şi a _evoluiei sunetelor n?o poţi arata
de cât punând în paralelă cuvântul latin faţă cu cel românese.
|
“De pildă, pentru a adeveri că ureche vine din auricula,

trebue

să pleci

de la cuvântul

latin

auriculam,

să

spui că se rostea oriculam: că i fiind deschis s'a rostit e
ca în navebos pro navibus, ea în vechiul nice pro nici, ce
pro

ci, elc.;

iar m'nu

se rostea

şi că

dar

din

auriculam

a eşit oreclă, apoi că o nefiind supt accent s'a slăbit în
ca în rogamus-rugăm ; iar e deschis urmat de & în silaba
următoare s'a deschis în ea, deci a dat ureacle, cum găsim în seci. al XV-lea; apoi că grupul cl format din o
" guturală (0) şi din o licidă (7) sa rezolvat întrun
sunet
median Ke medio- -palatal şi aşa a eşit ureache azi ureche,
Aici ca şi la alte cuvinte este o lungă expunere progresivă plecând de la forma latină la cea română de azi..

_A lua

cuvintele latine aşa cum erau vorbite de colo-

niştii lui Traian, deci de oamenii de: generațiunea I-a românească şi a le urmări pas cu pas în generaţiunile ur„mătoare până ce apar în monumentele literare ale noastre
pe la generaţia a 40-a în coace, este treaba foneticei istorice ca metodă progresivă.
|
:
Aşa se urmează în cursurile de liceu; aşa se face la

Universitate ; aşa

sunt

croite

cărţile

noastre

didactice.

Ce ne facem însă la școlile normale, unde limba la_lină nu se prevede, cel pulin la şcolile normale de institutoare şi de învălători ?

A nu li preda

această

parte a gramaticei ar fia

le

ştirbi cultura literară, şi apoi ar fi a călca cerințele proaramului.
“Iată cum am crezut eu-că s'ar putea impăca lucrul
Pentru studiul istoric al limbei române n'avem nevoe
în mod riguros de limba latină.
|
|
Noi Românii, în desvollarea noastră am primit fel
de fel de elemente străine în graiul nostru.
ceză,

Ne-a fost dat ca în secolul actual, prin influența trausă primim

o mulțime

de cuvinte

țiune latină—franceză.

literare de forma-

|

„Mai ales ştiinţa noastră- ne-a impus numai de cât termenii latini-francezi. In nevoia noastră noi i-a primit aşa
„cum ni i-a oferit dicționarul: în rostirea latină şi cu scri„erea

adesa franceză,
sau

invers,

N

Aceste civinte nouă nu erau şi nu suni încă vorbite
de toţi Românii din generaţia acuală ; deci sunt.neologisme
şi e ştiut că neologismele se primesc cu rostirea lor nouă.
Legile fonetice vechi n'au aplicare LI. neologisme de
cât doar ce) puțin pentru cărturari sau pentru excentrici
ca

Pumnul Cipariu, etc.

Pe calea inriuririlor literare s'au. primit dublete din
limba latină şi avem azi pe lângă cuvântul vechiu latin
pasirat de popor și modificat foneliceşe, şi un altul nou
literar nemodifi cat foneliceşte.

|

închinare

—

chiar
îngheţat
încheere
sare

— clar
— glacial
— artizaulare
— salivă

soare

—

.

„ochiu
semn
înger
câmp

înclinare

Ă

salar

. —

.

—
—
—

dentist

signal
Anghel
campanie

celbalee
umblu -

— silvicultură
— ambulanță

apă
palru

— aguativ
— «maternar

iapă

_— eguestră

cal

—
etc.

|

--— oculisi

dinte

|
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|
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cavalerie
ete,

Toţi aceşti termini noi, fiind termini ştiinţifici se numese de elevi din ori ce școală ar fi.
Ei sunt materialul. cunoscut pentru elevii normalişti,

„cari nu învaţă latina.

Putem noi pleca de Ja ei in predarea istoriei limbei?
Eu zic da, şi iată de ce:
“In ori ce lucru noii de predat, trebue se. pleci de la
cunoscut şi apropiat. Weologismul «e lermenul cunoscut şi
apropiat pentru elev, căci il are în graiu, îl rosteşte Şi-i ştie sensul,
Nu fac nici o eroare ştiinţifică, dacă în loc de a
pleca de la termenul latin rostit de: “generaţia 1, plec de la
neologismul. latin rostit de generaţia 50 şi mă suiu la
“schimbările ce a suferit acelaşi cuvânt, dar primite de popor de'la generaţia I,
"Vom aplica metoda regresivă în parte.
De piluă.
“Ştim cu toţii cum se cheamă în geografie oceanul de

la polul nord? Oceanul glacial. Oare de ce i se zice glacial? pentru că e pururi înghețal. Deci glacial= ghiaţă.
Noi astăzi nu mai schimbăm pe gi din glacial în gh ; străbunii noştri însă au schimbat pe gl înggh. Deci gh în
ghiață e veche populară; glacial e nouă literară.
|
Alt exemplu. Cu toţii ştim că serjenţii de oraş au
şuerătoare cu care dau țicnal. Bine e a zice şi serie zicnal?2—
_Nv, cum an auzit că s'ar zice mai corect? Signal. Noi zicem azi signal, strămoșii noştriau zis semnal; schimbând
pe ga în mn; deci mn din semn vine din gun în signal.
In chipul “acesta pulem scoale toate legile fonetice
fără nici o știrbătură.
Lecţiile de fonetică devin practice, înţelese, aproape
lecţii de lucruri.
Dacă acum în această totală expunere nu ţii în
„mod strict metoda logică, în schimb ești împăcat că aplicând o metodă” didaeliea ai comunicat elevilor nelatinişti
toată istoria limbei noastre și mărwgiuindu- te tot în cadrul
limbei noastre.
Allfel am cădea in defectul răpusatului V. Ionescu,
care în ale lui Zegi istorice ale limbei române, depăşise
cadrul unei şcoli secundare, care n'are limba lalină în programul său şi totuşi prevede să se predea istoria limbei,

„Opinia“

11. 170,

S. Deformări
: Titu era un

eminent

in. limbă

băiat.

Coleg bun «de şcoală, a

excelat în tot-deauna la examene, şi lăsase
pe, toţi camarazii săi în urmă cu: soliditatea - pregătirei,.' Studiile Uriversitare le isprăvi cu succes 'şi o catedră în provincie
fu răsplala lungei sale activități.
Eram
mai mulți abonaţi cu masa la madam- Bem.
Nimie mai potrivit de cât apropierea aceasta ciudată: mâncâm la madam Bem.
Şi Titu mânca ca văru Grigore Stamatescu, dar mânca
mu se incurca. Toată lista v lua la depanat și de la subţiratecele sardele de lisu, până la “voluminosul muşchia,
toate pe rând se înfundau în stouiahul său nesăţios.
Titu devenise spaima madamei Beme, iar chelnerii
se uitau chiondorâş la ubonalul. lor.
Noi, care-i ştiam calitatea, nu lipseam de a face
hazul întrebându-l : <Ei bine, Titule, ce-ai mai mâncat
şi băut?
|
a

— Lasă-mă în pace. Nu mi-a

plăcut de cât friptura

de muschiu, care în adevăr a fost gustoasă. Vin n'am Deut;
căci eu nu beu vin».
Faceam haz de rostirea lui Titu. EI n ar fi zis mmuşchiu
cu ş, să-l fi tăiat, nici că a băut cu &, să-l fi fript. Pentru
el tot-deauna friptura de maşchiu era friptură de muschia
cu s; iar băutura era Deulură, cu e, căci zicea am beut
apă, iar unu am băut,
Pentru ce această predilecție pentru beutși mnuschiu?
Aceasta răscolire in minte despre nefericitul meu prieten Titu, mi-a fost motivată de o serie de auticole privi-

|

— 31
toare la ortografie, ce de aproape un an Preutul St. Căli.neseu le scrie în Scoala modernă, perseculând regulat pe
cetitorul atent al acestei meritoase reziste cu câle un
va urma“.
Le-am celit cu atenţiune pe cât se poate cere la un
biet muritor, şi mam oprit în specie la următoarele păreri emise de neautorizatul autor asupra grupului sce, sci.
<Unii schimonosese sunetul adevarat, dând naştere
unui sunet gângav:. puşti pro puşci, amaşii pro muşci.
Pentru ce am scrie împuște şi nu împuşce? cuşti şi nu
cuşci ? Ce! ce va fi din fire în neputintă de a pronunța
cuşci,

peşce,

broaşce,

matşce,

nu

trebue

să

se

servească

drept normă ortografică pentru cei întregi în toată pute:
rea cuvântului?
|
<E foarte. curios să vezi oameni în perfectă starea. .
organelor de pronunțare, să-i vezi prin imitațiune şi fără

rejlexiune să-i auzi

pocindu-şi

limba şi scriindu-se de oa-

meni cine ştie cum. Aşa e convingerea noastră, şi nu voiu
a acuza pe cei ce nu pol pronunla; căci de undenu-inici
Dumnezeu nu cere; dar noi să cerem ?» (Şcoala modernă II, 37).
Pentru părintele Calinescu scrierea muşte, cuşte, peşte,
broaşie e fapt de gângăvie. Ştie insă sfinţia sa că de când

scriu Românii,
de Ja sec]. XIV-lea — în slavoneşte ori în româneșle—au scris pururea cu chirilicul (1)? Fost-au toti
gângavi, cum îi place sfinţiei sale a crede? .
|
Ori. organul. părintelui Călinescu e adaptat ca şi a.
nefericitului mei prietin Titu pe calupul scrierii academice,
şi dacă

a' văzul. scris din

rațiuni

muschiu a indus că se pronunţă
muschiu

etc?

Nu știu

e

elimologice

pesce,

beut,

chiar peşce,-peşci, muşchiut-

|

cum i-a fi limba

sfinţiei sale,

dar

afle că

Românii cu malt înainte de a incepe să aibă o literatură,
au rostit numai şt, căci au seris numai întrun fel cu şi,

iar dacă pe alocurea în derivate a venit s în unire cu c,
“sa păstrat neschimbat ca în diminulivul căscioare (căsuță)
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groscior (smânlână), sau ca în modernele: scenă, sceptic,
sciziune; scit, (vechiu Skitia), ete. etc.
Părintele vrea să ne orhească cu pronunţa sa 'conform scrierii academice. Tormai graţie acestei scrieri etimologic6, azi băeţii îşi corghezesc graiul în şcoala primară
şi nefiind îndreplaţi citesc: scâu nu ştiu, omenesce nu omeneşte, cum ne-au învățat pe noi mamele noastre.
_
Când dar Tilu zicea am mâncat muschiu şi am beut
apă, el rostea după scrierea academică: muschiu şi beat.
„Îmi place a alătura că asemenea deformare:în graiu

datorită scrierii, noi le avem

de ieri.de alaltăieri şi. dato-

ria ne cere de a le combate. Ele.sunt: vechi la Franceji. .
Pronunța va îi regulată in mare parte la termenii literari
după ortografie. Așa vor citi Plot pro Plaut ; Osman pro
Hausmanin,- dizanteri pro dys- -enlerie ș primazolie pro priîmesatlier, Lizaj pro „Lesage, Dezoer pro. Desoer (Desâr).
Ceea ce Francejii- numese deformare de graiu din:
cauza ortografiei să nu luăm la noi ca: regulă de pronunţă,. ba să scoatem regula :ciudată că adevarată pronunţă, cum
ne-a dat'o mama,:e gângăvie şi schilodeală.
Voi invă!ători, cari aveli chemarea. a forma erai şi
pronunta elevilur, luaţi sama să alrageți ateniunea copiilor

că. dacă

văd

scris

pe

alotureea şt cu sc n'au al ceti sc,

căci îşi strică limba.
Cel întâiu ţaran ar fi în drept să ne râdă că şcoala

“strică graiul, căci băeţii se deprind a vorbi păsăresce, când
vorbesc romă nesce, căci de la şcoală ma sciu cum să gră
g
esce românesce.

--

N

:

Orlografia e una; pronunta e alta. Oare pentru ce Francezii nu rostesc Bordeauxal lor borde-i-a-x şi noi
am corchezi graiul cu acel esce, esci, - cuşce, inuşce, peşce,

'pisce, broaşce, ete. ele.

|
„Opinia“ II, 129

II.

Politice și Administrative
9.

Scnisabarea Domnilor. bucuri a nebunilor .
Intre

multe

vorbe

istorice e și

uşor de cât a zice că această vorbă

aceasta,

Nimic

mai

este eşită din popor,

născulă cu prilejul deselor schimbări de. domnii, care mai
ales în secolul XVI—XVIII, cât puterea. turcească a lost
în

toiul

ei, au

atins

maximum.

Secolul: XVl-a

a: văzut

Î8-

lovirea vechilor - familii domnitoare a Basarabilor şi. 'Muşeteştilor, câci în acest secol apar întăii domnii din familiile
"din boereşti ca Tomşa şi Movilă, care. pe măsură ce se înmulţese cu alâla decad. membrii. din fâmiliile domnitoare.
Şi Polonia și Turcia nu mai aveau motive? serioase polilice de a rezerva pentru membrii fa miliilor Basarabă şi
Bogdan scaunul celor două ţări, căci alle interese dictau
“acum alegerea: domnilor, între care acel al cumyărării cu
bani era cel dintăiu.
|
E lungă epopeia domniilor la Moldova și la tara e
mânească j—cum plina de peripelii. dramatice e seria dr
murilor, pe care boeriile făceau lu Poartă cu piră la Iaapărăţie, cu arz-mazar contra domnilor. Era falal acest
drum,

întru

“de politica

cât

soarta

Slambulului,

îndeplinit, căci ei aveau

.celor din

laşi

şi București

alârnă

Cei din ţară luau. lucrul ca gata
a trage urmările

deselor

schima

—
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bări de domnii. Puţini erau cei sorociți de soarlă de a învârtejă lucrurile, ungând osiile puterii la Impârăţie, multi
erau însă atinşi de acele schimbări,
Şi cu cât ne suim mai sus în organismul nostru politic cu atâta vedem o mai nestabilă stare de lucruri. Statul atunci era foarte mic, abia în germe
;. ne
pulini erau cei
ce-] alcătuiau în mecanismul său. La virt domnul,-a cărui
soariă alârna de voinţa paşalelor şi vizirilor. Şeful statu]ui erau o jucărie în mâva celui întăiu trimes de la: Ţari:
grad. Celiţi Cronicarii și veţi vedea dese cazuri de aseminea umiliri a. Domnilor. Lui Ghica i se tae capul
în
plină Capitală şi boerimea se prosterne ucigașului ; pe bătrinul Brancovanu îl duce legat la 'Tarigrad ca pe cel din
urmă tâlhar ; pe N. Mavrocordat îl nesocoteşte un Capegi,
care sfarmă lacata de la beciul de subt Curte şi scoale pe
bătrânul Ruset, punându-l Caimaean în locul domnului, ce
era în plin divan ; iar boerimea stălu curioasă în pălimarul
curţii şi luă lucrul ca ce-vu normal.
Supt un asemenea domn, cu o putere așa.de şubredă,
se alla o boerime foarle mică cu cei mari, dar foarte mândră cu cei mici. Stăpână pe titlul ei din milu domnului,
boeru) era înmormântat en tot neamul lui, dacă cădea în:
disgraţia- domnului său. Când ajunsese ca totul să se dea
“din voinţa Domnului, ne explicăni atârnarea ce era de la
mic la mare. Linguşirea, slugăroicia,. temenelile erau in
deprinderile tuturor, şi din aceste limpuri de compleclă atârnare avem vorba: capul plecat sabia nu-l tae.
|
Căciuleala era practicată de sus în jos. Cel mare o
lua

ca

o dalorie,

ca o necesitate
soanei

nu

se

că

așa

trebuia

să

fie;

cel

căci, altfel nu 'era chip.
pulea

cere

în nişte

mie

o

Demnitatea

timpuri,

incă asemenea idei şi practice suciale.

facea

per-

când: incolțise

|
Şi cu toale aceste au lost în casele timpuri oameni,
cari au riscal viaţi și averea lor şi au făcut politică sdra-

vână.

Când

uu Ştefan

contra stăpânului

Gheorghe

său, risca şi

logofătul

râdică

viaţa şi averea;
e

brațul

dar a a-

|

—
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juns domn după Vasife Lipu; boerii cari'au intrigat contra lui Lăpuşneanu cu Motoc şi Tomşa şi-au strâns capeteleîn sala ospăţului lui Vodă. Un Costin şi-a văzut moartea
cu

ochii

la Bărbești,

din

cauza

intrigilor

de

Palat,

Necul-

„cea apucă drumul pribegieicu Cantemir în Rusia din cauza
__hainiei de la Prut. E dureroasă drama istorică privită din
acest punct de vedere şi multe sânt victimele ucestor stări
de lucruri.

Dar de la fruntași se cer numai'sacrificii şi toţi martirii epopeei noastre istorice au fost fruntaşi între fruntaşi,
Restul avea un simţ practie mai dezvoltat. Nu luau în serios luptele polilice, şi slugi plecate domnului pănă la
mazilie, treceau de îndată de partea noului numit. Insuşi
domnii aveau tsentimentul datoriei lor de a ţinea lumii,
care îi urma cu alaiu la eşirea lor din domnie! să se întoarne la - domnul - cel nou să-l slujască cu credință, cum
se cuvine unui domn, căci abia în capul lor ca înalţi demnitari incolţise ideia continuității de lucrări, cerința indispensabilă a ideii de Stat, și domnii aveau această con-

cepţiune.
Sunt

|
dese

cazurile

a
amintite

de

cronicari;

|
cel

mai

clasic e acel adus de Costin la surparea casei lui Vasile
Lupu. O domnie, care ţinuse aproape 20 de ani, legase în
ţară alâtea inierese, că -mare a trebuit să fie sguduitura
produsă de o asemenea cădere,
Boerii cei mai de aproape, rudele şi intimii lui Vodă,
trebuiau să indure soarta domnului lor. Îşi încărcau casele
lor şi mulţi muriau printre străini, surpându-și rostul caselor Jor.
- In acest fapt “stă loată explicarea schimbării familii:

lor de boeri in cursul ţveacurilor. Fie-care veac şi-a avut|
boerii săi de samă; iar urmașii lor ori au pribegit, stingându-li-st neamul, ori sau țărănit, litrosiţi fiind de la
Curte.
Cine dar era atins întăiu şi îatăiu, de schimbările po-

litice?

Negreşit că'cei de sus, hoerioiea mate şi mică, Nici

—
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negusloririea, nici clerul, nici țărănimea nu era alinsă.
Ba ! cuiicarii sânt unanimi a spune că țara era pururea
gata la domnie nouă.
Dările ce aveau a le plăli ei erau
atât de ţoneroase, că nu se mai resimțea pe spatele lor
imediat

urmările

schimbărilor

de domnii.

Mucareru

şi mucareru mie erau cheltueli obligatorii pentru
indirect apăsa pe sătean; de aceia fara atrasă
forme, uită fondul. Şi pe lungul drum bătut şi
de lungile convoae de alaiuri, de la Galaţi la Iași
țeri, Tecuci,

Bârlad,

Vaslui

şi Scânteia, se vedeau

tregi eșite întru intimpinaiea noului

domn.

mare

domn şi
fiind de
răsbătut
prin Pasate

în-

Era veselă țara

că vedea cu ochii săi domnie nouă ; amărâlă
insă era
inima acelora, care trebuiau să'și vadă ruinată viața, ave-

rea şi casa lor tocmai din cauza acestor domnii rouă.
Şi cum ds obiceiu cei de jos—curioşii—fac țalai la:
ori-ce manitestare, negreşit că şi in mintea boerilur, cari
“unii

veneau

cu

domnul

cel

nou,

iar alţii pribegiau cu dom-

nul vechiu, manifestarea aceasta inconștientă a alaiului
țării să le fi smuls din ingrijoritele gânduri adânca şi amara
reflexiune că numai nebunii se bucură de schimbarea
domnilor.
Cetiţi înţepătoarele versuri ale slugilor contra boerilor în 1775, adunate de Enaki Cogălniceanu. pentrua vedea că schimbările domnilor asculea musa satirică la cei:

de jos, nici ca cum

nu putea naşte melancolia prove.bului

Şi Miron Costin, şi N. Costin şi Neculcea: în special .
cari. au înlurat, urmările polilicei timpului, sunt unanimi
„a înregislra la ori-ce domnie nouă nepoirivirea de stare
sufletească între boerii pribegi şi ţară.
|
Nu se puate ca celind cronicarii, cari oglindesc în
şerierile lor, starea socială-cu apucălurile sufleteşti ale

timpului să rămâe încredinţat că schimbarea Domnilor era

soculită de [ară ca un motiv de petrecere, de aceea tara
se arăta pururea gata la o domnie nouă; şi că dar vorba
noastră este isvorâta din mediul paturei boerești,, căci” ea

|

—
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a suferit toate urmările tviste ale acelor timpuri de nesigurantă în toale.
Au trecut vremurile, Sau schimbat stările, dar cum în mișcarea vieţii noastre moderne urmăm lanţul vieţii
noastre din trecut, căci ruptură în mersul vieţii nu se poate
admite, cât de adânc n'a rămas -intipârit ucest proverb de
azi; şi, cum sântem încă la porţile orientului, el are o bogală aplicare,
Trăim într'o -vreme când acest proverb s'a zis de
foarte. mulţi, căci pentru cei oropsiţi de soartă negreşit. că
schimbarea domnilor a fost şi este bucuria nebunilor.
In scurt dar, ţara, care n'avea conștiința vieţii publice, nu putea să scoată aceaslă vorbă, care n'o privea.

N. scută întăi în cercul restrâns al celor ce pe vremuri au
insemnat

cevaîn

cârma

statului;

vorba s'a

latit pe

mă-

sură ce s'a extins şi statul, cuprinzând mai mulţi inși. Iar
azi a ajuns de o întrebuințare. generală, căci mai nu e interes cât de mic, care să nu fie'atins de o schimbare de
regim. Şi încă azi. avem legi organice, care ingrădese voinţa ;. ce era insă mai de demult când vointa mai marilor
era lege! ”

„Evenimentul“

1901, 95.

10. Vodă da şi Iâncul ba
„„numele IIânceştilor a ramas Întru
” pomenite oamenilor de atunci până
astăzi“.
I. XNeculeca;

Dacă pentru

Niculcea

N.

Mustea,

în 1745 și lui N. Mustea,

cam

tut pe atunci vorba aceasta era de pomenire oamenilor
despre Hânceşti, cu atât mai mult este astă-zi, când de:
la cele petrecute s'au perindat 226 de ani.
Mulţi domni. şi boeri au avut tara Moldovei .în trecut,

Evau unii domni inaintea cărora
neau ; erau

însă

boerii nici nu crâc-

şi boeri; care cam nu lineau samă de Vodă

ci îi spuneau.in faţă multe adevăruri crude.
Şi

tocmai

când domnul

faplul acesta

e demn

de amintit,

In

trecut

era absolut stăpânilor al tării, când dispunea

de averea şi viaţa supușilor săi, când tăerea capetelor de
boeri haini. era lucru de toate zilele, cârid în sfârşit soarta
unui boer atârna de.la bunul plac şi dela mila domnului,
nu arareori găsim fapte de independenţă față cu domnii,
din partea boerilor, de ne miră pe noi astâ-zi.
Explicarea acestui contrast stă în însăşi natura domniilor de pe acele vremuri.

Domnia se căpăta prin alegere, care cât a fost făcută
in țară de Doeri

s'a păstrat caracterul tradițional

dinastic.

Boerii pe atunci nu prea aveau rost mare de cât doar că
se arălau

partizani cutărui membru din familia domnitoare.

Sfezile si luptele intre membrii din dinastiile
țări a adus slăbirea domniilor ca dinastie.
Cu

începulul

inrîuririi

celor

două

politice a Tureilor s'a slăbit .
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caract-erul
dinastie

al. domniilor.

Si

chiar

în secolul

al

NVI-lea găsim cele întăi domnii răzlețe, care n'aveau alt
drept istoric de cât că se bucurau de graţia cutărui vizir
sau cutarei validele din haremul. sultanului.
Ju secl. al XVil-lea dinastiile domnitoare se-pierd, cel
puțin pentru Moldova, şi par din ce in ce mai mult domni
râdicaţi

dintre

boerii

pamânleni:

Tomşa,

"Lupu, Ştefan, Dabija, Duca, Cantemir. !

Movilă.

Rasvau,

Dacă am stu azi şi am prejudeca pricinele ridicăre
numai a unora din familiele boerești la demnitatea de hospodar în țările româneşti, sigur că explicarea trebue so
cătăm in primul loc in politica declarată turcească, ce o
“duceau acei boeri. Caci la ce un Roset şi un' Cantemir a„jung domni, iar un Coslin şi Ureche nu? Ori noi ştim că Miron Costin era fala boerismului şi ca avere șica cultură.
Da; dar M. Costin era prea lăţiş pentru politica polonă şi
nu putea iogădui Turcul, fie el Silihtar, Vizir sau seraschier
de Silistra ca să proteguească pe un boer ce nu inota în
apele politicei lurcești.
Dar odată cu schimbarea caracterului doronilor în
țările româneşti, prin acţiunea politicei turceşti s'au slăbit
şi bazele ei.
|
|
Pare că ne vine greu să ne inchipuim pe boeri făcând
zarvă şi intrigă contra marelui Stefan! Lunga domnie de
41 ani. e dovadă vie câtde adânc era sentimentul de respect' câtră un. Vodă de dinastie, mai ales când acel Vodă
era un Ștefan.
.
|
La din contra puzduganul domnului omora la ospețe
“fâră judeţ şi noi ştim azi cu ce sânge rece Stofun Vodâa
tăiat capul în Vasluiu la cei 3 boeri: Alexa Stolnicul,
Isaia vornicul şi Negrilă pabarnicul iu 6979 (1471) cum şi
lo azei boeri, care nu primeau de domn pe încrucişatul
Bogdan. în 1504.
Acum în sec], ul. XVIL-lea lupta contra upui domn
putea hărcţi mai mulţi. Domnul nu venea în virtutea unui drept de ereditate, ci în virlutea grației turcești; şi dacă
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domnul ademenise prin bani pe Silihtar, un boer putea ademeni pe Vizir, altul pe Seraschier, etc. şiială cum zarva
şi nesupunerea mergea crescând din ce în ce.
In adevăr ori cât am răsfoi ervnicarii, nu vom pulea
şti toate amănuntele vii ale luptelor surde de răsturnare
contra domnilor după vremuri. Totuși putem induce lesne
din puţinele arătări, care erau căile. Pira la pourtă era o
armă de luptă; mâtuirea altă cale ; pentru prima cale ne-a
rămas vorba: mi-am aprins paie în cap, în adevăr, cum
ne spun cronicarii, boerii ce se duceau cu a'z (jaloba)
la poartă, pândeau când ieşia Sultanul la Moschee şi
aprinzându-şi rogojină în cap izbuteau a da loc arzului,
Mulţi însă se alegeau cu inchisori şi chiar cu moartea,:
dovadă vorba de azi, care trăeşte după ce faptele au
dispărut.
Cealaltă cale era și dansa foarte des practicată, căci
imprumutând vorba figurată a lui M. Costin, pentru a ademeni pe Turci, lrebuia să ungi osia, şi unsoarea la
Turci era banul,
|
|
Dacă ar fi să .adunăm azi sumele colosale de bani,
ce s'au varsat în punga nesălioasă a turcului, ar fi să
cumpărăm şi Filipinele şi Cuba. Căci ială ce zice Ureche:
«vasul cel fără fund macar câtă apă ai turna întrâosul
nu'l poli umplea. Așa şi turcul: 'de ce îi dai mai mult
de aceia iţi cere şi îţi face mai multă nevoe, că el darul
scrie

obiceiu ; mai

apoi

de n'ai

vrea să-i dai, încă iţi caută

numai. să'i dai».
,
In asemenea, stare de lucruri nu ne prinde mirarea
dacă găsim boeri uneltind contra domnilor, sau înfruntând
în divan pe domn. De nimene însă n'a rămas pomenire
ca despre acest Hiucu.

„Boerii. Hănceşti ii vedem apărând în secl.al XVII-lea
când găsim supt Vasile Lupu amintind de-un Hincu.

Hănceştii erau boeri dela Lăpuşna, Orhei şi Soroca,
deci Basarabeni. Fiind departe de'centru erau iudatinaţi
a vedea lucrurile nu prin prisma politicei din căpitală,ci

prin prisma bunului simţ. Şi în adevăr mai adesea în istoria Moldovei găsim pe poerii Lâpuşneni şi Orheeni îm.
potrivindu-se domnilor.
.
Un: Alexandru Lăpuşneanu, “un Potcoavă, un Lupu
luptă contra capitalei,
|

Faptul că
făcut să
apărare,
dacă le
A
ale lui
ceştilor,

Lăpuşnenii şi Orhtenii

erau

la hotar, i-a

se deprindă a fi pururea neastâmpăraţi, gala de
dinspre Tătari şi Cazaci, ori de zarvă călră domn,
nesocotea interesele.
|
|
fost dat însă lui C. Duca, nenorocitul domn în cele
trei domnii, să înghită amarul din !partea Ilăn-

Ială

cum

s'au “petrecut lucrurile,

luând

ca bază

po-

vestirile a 4 cronicari : N. Costin, |. Neculcea, N. Mustea :
şi mai ales Alex. Amiras, care lespune mai pe larg.
lar când a fost cursul anilor 7181, iar dela Christos

1673, în luna

luna lui Noembrie 29,

Duca Vodă,

așezat

de tri ani in a doua domnie sa arătat rău şi cumplit,
prea vrăjmaş şi plin de toate râulaţile, căci a inceput a
pune dâjăii grele asupra pămânlenilor afară din cele obişnuite.
Duca arăta mare iubire pentru Geci, mai ales nea:
-mul Cupăreştilor adică al Rusâteştilor, ajunsese la mare

cinste la domn și urât țării.
Sa
„Văzând astea şi nepulând a le mai suferi, s'au sfătuit
„unii din -boerii Lăpuşneni şi Orheeni şi Soroceni, şi zic
unii că să fi fost şi cu ştirea bocrilor din laşi,

căci s'au

sculat o sumă de oaste

căpitenii

cu acei. boeri,

fiindu-le

Mihalcea Hincul Serdarul, Durac Serdarul. şi” Constantin
Clucerul şi alţii mai tineri ca câle-va mii de oameni au
venit spre Iaşi asupra Ducăi Vodă, ca să-l gonească din
scaunul său. Văzând dar Duca Vodă această zurbă, n'a la- sat' nici el să rămâe pre. voia lor, ci pentru a atăta cănu.
se teme de dânşii, şi-a gătit oastea. ce avea şi a trimis'o
cu o samă de boeri întru' întimpinarea
acelor zurbale. Şi

S'au .limpinat

oștile la Ciric şi împreunându-se

oștile şi

văzând partea de oaste a Ducăi Vodă că n'ar putea să se
lupte contra Lăpuşnenilor şi Orheenilor, au început a se
pleca şi:unii chiar a fugi din oastea Ducâi Vodă şi a merge

la Hâncu şi la Durac. Iară
inapoi

și au

venit la

câţi au mai rămas au fogit

lași și s'au

închis

în curte.

Iară

Hâncu şi cu Durac, gonindu-i din urmă, au întrat în lârg,
au jăcuit casele negustorilor şi a unora din boeri şi cât au
putut au jăcuit, și strigau pe Gieci să-i prindă şi să-i omoare. Apoi s'a oprit şi asupra curţii domneşti, unde era
închis Duca Vodă, şi au stâlut dinaintea curţii, despre mănâstirea Treisfetitelor şi despre sf. Nicolai. .
Fugit-au toţi boerii în ţara Muntenească şi cari încotro

au

putut;

iar Duca Vodă

a stat închis în curte doua-

trei zile.
latre

aceste Hâncu si Durac,

hale, ales-au 12 oameni

din

căpiteniile

acestor

țară şi i-au trimes

zur=

la Duca

"Vodă să-i spună săii erte de zurba lor, dar să-i lase în
pace şi să iasă din țara Moldovei cu bine şi cu pace, că
nul primeşte țara să le mai fie domn, căci nu pot suferi
dăjdiile nouă şi grele, că sânt nevoeșşi, că au sărăcit”şi nu
mai au nimic prin casele lor şi le-a stricat obiceiurile cele
vechi a pământului şi nu mai este cu pulinţă să lrăească

” cu dânsul.;
Duca Vodă, cum a auzit aceste ponturi, a răspuns
intăi cu semetie, porocind Seimenilor să îndrepte puştile cele
mari (tunurile) şi să fie gata de războiu. Zicea uceslea
Duca Vodă, căci se întâmplase de avea in gazdă pe un
- Capegi başa Aga Biraiol, venit să ia birul şi credea
că
de aceasta le-a fi ruşine și n'ar mai face zurba.

Răspuns-au atunci Capegi başa Biraiol, că nu-l bine
să se pourle haini impărăţiei şi să se părăsească de zurbă.
La aceste vorbe răspuns-au cei 12 bătrini, că ei nu sau
hainit contra împărăției, ci numai pe Duca Vodă nu'l primesc să le fie domn, ză au făcut multe rele; că primesc
ca împărăția să le trimeată alt domn, căci ea are mulţi;

că pe Duca Vodă nu-l primesc şi pace.

_

Catata

Duca

Vodă

să

mai

răspunză

cu semeţie,

qă-

dăjduindu-se pe Aga. Biraiol.
|
Văzând zur balele că n'o scot Ja capăt hotărăsc „scurt
lui Duca că de nu va eşi de voia'sa, va eşi fără de voia
sa, căci aşa au poroncă de la boeri să zică domnului
" măriei sale.
Numai atunci au înţeles Duca că cu semeţie nu merge:
a cerut dar soroe trei zile ca să se, gătească de purces,
boerii i-au dat păsuială trei - zile, după care luând pe Capegi başa în rădvan cu -dânsul a purces căâlră Țarigrad.
Duca şi-a

râdicat

atunci

şi

toată

casa,

purcezâud

drumul

în jos pre iaz. Sosind la Vaslui, pe dată. a scris îm părăției că a fost scos din domnie de boeri haini, cari s'au
sculat contra împărăției, și a trimes şlire de sârg prin că-

lăraşi cu cai de olac.

|

„Intre acestea Hâncu şi cu Durac și cu Cunstantin au
rămas în laşi châvirnisitori, sau aşezat în curtea domnească ca nişte domni, au început a cerceta curiile boereşti,: a prada târgul, jăcuind şi stricând dughenile negu-

țitorilor.

Se

Duca Vodă a trecut apoi la Brăila în lara Mantentască, şi de acolo a trecut Dunărea şi poposzise la Carasuia in Dobrogea: Olăcarii trimeşi cu știre la impărăție se
întorceau cu ferman penlrmi punere în domnie.
|
Firmanul era însoţit de anumit ordin ca Duca să ia
armata turcească şi tătărască, și să înfrunte pe haini. Fermanul şi ordinele veniră la vestitul Halil paşa Seraschier
de Babadag şi la El-Agasi din Bugeac.
Halil paşa e omul, care a hotarât vechiul hotar” pentru Tatarii din Bugeac, cale de 32 ceasuri lungul şi 2 ceasuri latul şi despre care voiu pomeni în explicarea vorbei
„i-a venit de hac“,
Rânduitu-s'a atunci pe Kaplan-paşa, , seraschier de
margină cu o samă de Turci şi pre Imir-Aali. mai mare
peste Tatari, iar peste Moldovenii ce țineau cu Duca, era:
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“Alexandru Buhuş, ce pe atunci era Serdariu şi care fugise
şi dânsul în țara muntenească de frica Hăuceştilor.
Venil-au cu toţii şi au înaintat până la Epureni, unde
erau aşezate steagurile Hănceştilor.
Până când .să se urzească toale acestea cu Duca Vodă,

Hâncul crezu

că e vremea a

mijloci la poartă contra lui

Duca Vodă, pârându-l că e domn rău şi urât de pământeni. In acest scop tocmi o ceată de câți-va pământeni,
cari din neştiinţă. ori din nechibzuinţă apucară acelaşi drum
ca şi Duca, Şi tocmai când Duca era în Carasuia. poposit şi vesel

că-i: venise

ferman

de

domnie

la Halil

pașa,

află că oamenii trimişi de Hâncu sunt în sat. Pe loc i-a
prins ; iar din cei ce au scăpat au fugit de sărg indărăpt
spunând celorlalţi boeri de cele intimplate.
Auzind Hânceștii de toate pregătirile lui Duca, şi-au
eşit întru întimpioare la Epureni. Aici drâmba de oastea
lui Duca supt comanda si Alexandru Buhuș serdurul lovi
oastea Haânceştilor şi o puse pe fugă; iar puza Kaplan şi
El-Agasi au înaintat spre Kişinău.

Cum a ajuns

Duca

Vodă la

Kişinău cu

Paşa şi cu

El-Agasi scoboritu-s'a Hâncu cu greimea oştilor la sat la
Paşcani pe valea Ichiului, cale de 2 ceasuri în sus de Kişinău, de unde a crezut că e bine sătrimală iarăşi la Halil paşa o samă de boerinași $să spună că ţara nu-l vrea

pe Duca de Domn.

|

„Halil „pașa le-a -arătat fermarul, îndemnându-i să se
lese de nesupunere; lu care boerii răcnind de 3 ori că nu
„ascultă de aceasta, au fost prinşi vre-o 6 din ei şi spânzuraţi pe loc. Ceilalţi au isbutit să scape cu fuga şi venind la Paşcani. pe Iehiul au spus lui Hâncu: Pe drum a
fost o încăerare între acești călăraşi boeri ai lui Hâncu şi
între străjile Tatăreşti, aşa că mulți au fost ucişi şi lrupurile le zăceau pe toate: colinele dia imprejurimile Paşcanilor.
Se zice atunci că Durac ar :
statuit pe Hâncu ca să
dea războiu şi lui El-Agasi și Paşei şi să-i omoare, căci
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ei au oaste mai multă, lucru care n'a primit Hâncu. Amiras hănueşte că Duca Vodă s'a ajuns în taină cu: Hâncu
şi Var

fi

ademenit

că/l va

erta,

dacă

va

înceta

războiul,

Că lucrul ași a tost se vede de. pe faptul că imprăștiindu-se oastea Hănceştilor, Durac și cu Hâncu au fugit în
Polonia, unde Durac a sta toată vremea, iar Hâncu indată
s'au întors în ţară şi a fost făcut stolnic mare, şi în toată
domnia Ducăi a dat nici o dajdie. Fost-a în vremea acestor zarve earnă mare şi grea,
căci Hâncu s'a 'războit în luna lui Noembrie şi Decewbrie,
iar punerea
lui Duca din nou în scaun a fost în luna Ghe- natie, acelaş an, zice N. Costin (7181).
"Şi din cauza ernei şi a frigului -celui mare multă
lume s'au robit de cătră tatari, dintre cei nevinovati, și
“ mulţi din ei au murit de trig fiind earna geroâsă şi mare;
iat din prostime mulţi barbaţi, femei și copii au pierit de
frig

fiind

bejăniţi,

zice

Costin.

Iară

Hănceştii,

sa ştim,

zice Neculcea, nau vrut ori n'au indrăznit să: facă nici un
rău lui Duca, ci pentru doi-trei vinovati au pierit “mulţi nevinovaţi, până ce sau potolit loale.
Pentru ce şi cum nu s'au apropiat de Domn Hân“ceştii avem . explicarea lui Amiras că Duca sa ajuns în
taina cu Hâncu, şi Pa făcut apoi stolnie mare și Pa scutit

de ori-ce dajdie.
Petrecutu-s'au
1073

dar toată

zurba . Hăânceştilor

iarna.
,
„Faptul că un boer a reuşit :să
domn; faptul că dia 'zurba urmată

N
în anul

E
alunge din scaun un
sa nimicit și robit

multă lume nevinovată pe vreme de iarnă; faplul că boerul hain s'a fost ințăles apoi cu Duca, scutit fiind de loate

„dăjăiile şi chiar boerit; unite toate aceste la un loc, ne
“explică pentru 'ce în jurul numelui acestui boer Hâncu, a
„cărui viulă era des pomenilă de toți contimporanii săi, ca
lipul boerului nemulţemit, de ce zic, în jurul numelui lui
sa legat acel spirit de protestare, pe care adesă boerii Şi

„țara o făceau contra cutărui sau cutărui domn abusiv..

-

—
Numele lui Hâncu
nu

e. vorba

de

un
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s'a generalizat,

anumit

domn,

căci în Vodă da,

ci de puterea

domnului;

aşa şi Hâncu ba, nu însamnă că e vorba de un anumit
Doer, ci de cel ce se impotriveşte.
Această generalizare sau extindere 2. vorbei ne arală
că s'a luat individul drept clasă socială, şi prin fapt de
sinecdocă s'a lăţit vorba, aşa că azi nu mai întelegem de

cât unul—mai marele—zice da ; şi altul—mai micul—ba.
Eul

Şi când ne gândim că acest spirit de protestare coutra Domnilor pleca de lu Orheiu, Lăpuşna şi Soroca, de la
ținuturile mărginaşe, ținuturi cari azi zac molcam supt
oblăduirea rusască, ne vine lesne a ne explica prezentul.
Boerimea ce stăteain capitală s'a mlădiat din ce în ce,
aşa că a suferit jugul domniilor din secolul al XVII-lea:
fără

a mai

care ar

protesta,

putea

iar azi

care

insuma în el senzul

ar fi boerul

vorbei

politician,

vechi;

Vodă

da (vrea) şi Hâncu ba.
Iată cum se nasc şi trăesc vorbele în popor.
«Numai de poveste au rămas de alunci întru pomenirea oamenilor numele Hânceştilor, aici in ţară pănă as-

tăzi» ziceN. Mustea, luându-se după I. Neculcea.
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Sfară în ţar:
E cunoscut de toli senzul acestei p!astice vorbe a Românului: a dat şfară în țară=a vestit.

Românul

obişnuește a zice a da veste, a da ştire, în

loc de a zesti, a înştiința. construcția aceasta perifrastică
„fiind foarte deasă cu verbe: ca.u da, “a face, a pune, a
lua, ete. Dau de gol, dau de minciună, dă de dracu, ete.
De unde şi până unde însă să fi eşit vorba: ada.
şfară în țară cu inteles de a testi?
Cuvântul şfară, rostit pe alocurea sfoară, cum cetim
în Odobescu,

în Psevdochinegheticos,

are două

înțelesuri cu

totul deosebite: şfară e fumul ce face o lumânare de seu
prost, sau de spermenţetă pr oastă, ca cele ce se aprind de
obiceiu la Paște, la Înviere.
|
fară mai este şi aţa cea groasă de cânepă, răsucită
din inai mulle fire de aţă de. Braşov. Se mai zice şi
sfoară,

şfoară,

cum

vine

în vorba

cea lrumoasă:

Pa

lras

pe şfoară, adică Va înşălal...
”
“
Cihac mai dă un al treilea înțeles de zgomot, vuel;
luându-se după senzul slavon al cuvântului Sara, Srar—
zgomot, zarvă,. luplă, cum şi explică senzul vorbei ă dat
sfoară in ţară, a făcut zgomot, larmă. lar svawa rusește
este lanţul, funia groasă, cu care se leagă cânii.
Cihae. nu cunoaște înțelesul: şfoari de lumânări,
numind fumul cel gros ce-l dau lumânările răle.
Cred câ explicarea dati de Cihac e.mai mult 'elimologică, fâră a avea legătură câtuşi de putin cu viata poporului, şi poporului putin ii pasă de senzul, ce are radi-

—
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calul unui cuvâat:: el dă înțeles cuvintelor, după ceia ce
numesc ele, mai ales când senzul radicalului s'a perdut.
Rog celitorul să lege şi dânsul faptele, ce voiu aduce
mai jos şi apoi să judece.
Intre înţelesul de sfoară, aţa cea groasă de cinepă
şi fumul lung şi gros, ce face o lumânare proastă este o
“legătură prin analogie. Poporul a slabilit asemănări între
cele două lucruri şi a numit funiul gros, care se răspândeşte în aer în fire lungi ca aţa groasă, cu numele
de
şfară, şfoară (rus, scoru):
Ducând mai depurle şi fumurile groase, ce es de la
stogurile de fân, sau de la gunoaele, ce ard pe dealuri in
țarine, şi care se- poa+tă în văzduh ca ale lungi albicioase

sau negrii, sau numil prin analogie tot şfară, şfoară. Cu
„câ fumul

se vede 'mai de. departe,

mai bine în văzduh

şiturile

cu atâta se desenează.:

de nori, ce

fiind

puritate de

„vânt seamănă cu acele afe de painjini, ce sboară prin aer.
O dată chipul acesta de a numi al Româuului fiindu-ne cunoscut şi lesne explicat prin analogii, să vedem
de pulem

găsi

un

timp,

când

Românul

să se fi

folosit

de

aceste fumuri marişi groase de la căpilele de fân sau pae
ca senin de alarmă, ca semn de dat veste,
mea

Ori care cetilur şhe câ telegraful nu-i de când luși că dar chipul de înştiinţare nu era în trecut acelaşi

ca astăzi,
Nu că

,
Românii

au

făcut

o

excepţie

de

la celelalte

popoare; nu, ci uu practica! şi ei ceia ce instinctiv au
trebuit: să intrebuuințeze.
Letouraeau ne. spune în scrierile sale că popoarele
din sudul Americei, prin Putagonia. se folosesc și azi de
semnalele de for ca mijloc de alarmă. E de ajuns, ziceel,
„ca un vas strâin şi suspect să apăra lu una din coaste,. ca
îndată, de pe vârtul munţilor, de pe. coaste, să se apiindă
tocuri mari, care. pun în stare de veghe populaţiunile de
prin văgăunele munţilor. In cel mai scurt limp toată po-

4
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pulația. e în picioare și vai de îndrăznețul care sar avâu- :
tura în lăuintrul acelor locuri selhatice,
Semnalul cu tocul a fost întrebuințat și dei vechii
Celţi, de Gali pe vremea lui Julius Cesar, şi probabil a
fost cunoscul şi practicat de noi Românii în trecut, Documentele — pe cât cunosc eu —nu ne spun de asemenea
fapte, dar tradiţia orală a ţării.pare a ne fi păstrat acest
obiceiu în legendara «Movila lui Burcel», raportată de [.
Neculcea in O samă de cuvinte, Sentinela Română de Vasile Alexandri, Dan căpitan de plaiu, legendă şi Dum
drata roşie.
Intrebuinţal-au dar şi Românii intrecut acest mijloc
de telegraf cu foc.
LC
Tara noastră întrecut era acoperită cu imense păduri.
Satele veneau aşezate ici colea în mici poene, curături făcute de unii şi de alţii din răzeşi sau boeri. Mai nu e sat,
care să nu fi fost făcut pe o curătură, sau poiană; de
aici acele dese nume de „Poeni: poiana Cârnului, poiana
lui Coman, ete, ete. care ne arală obârşia satelor noastre.
Drumurile erau foarte rele şi mai des mârgeau prin păduri, prin codri ea codrii Romanului (Strunga), Herţei (Dooboi), Bordea (laşi), ete.
|
Cum însă ţara noastră a Moldovei e mai toată deluroasă, se puleau găsi locuri “râdicate pe piscurile dealurilor, pe unde să se vadă fuarte departe. Dacâ ne suim pe

podişul

Copoului vedem

Ceahlăul şi dealurile Basarabiei.

" Sunt cunoscute azi mai toate aceste piscuri rădicate,
de unde. se poate vedea in depărtare.
Din distanță în distanța, domnia in trecut, rânduise
pe anumite Tocuri r âdicate puncte de Slrajă, de. unde. se putea veghea în văi.
în
De la malurile albastre ale frumosului Nistru. și: până
în Carpaţi erau postate asemenea puncte, care puteau comunica unul cu altul prin focuri şi fumuri.
o
Era o invazie de Tatari. Ei veneau despre. Nistru,
de la Crimeia. Straja pusă la tronlieră observă negreaţa
4
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de Tatari

în văile Nistrului,

fân, unse poate cu

Repede

aprindea

căpițele de

smoală sau râşină, şi în cel mai scurt

timp -straja, care eră postată pe înălțimele Chişinăului văzând
semnalul dat aprindea și ea căpițele-de fân; de la al doilea semnal aprindea al treilea în toate direcţiunile. Intr?o
zi toate dealurile erai presărate de focuri ce împraştiau
în văzduh. nouri groşi de fum ce purtaţi de vânt păreau
pentru locuitorii din vale ca lungi şfere groase sau groase
ațe plutind în aer.Se şliă în ţară de toţi şi domnia de asemenea știa

că asemenea foenri erau semne de rezmeriţă. Care mai de
care îşi călă de ascuns prin gropi, ce avea de ascuns și
de sârg căulu să se bejănenscă la codri.
ă
Măreţ şi impunător spectacol, când în loc de a aş„tepta ca azi telegramele agenţiei Havas sau Române, te
uitai pe dealuri în toate părţile, doară nu-i vedea focuri
dale în ţară, dungi de şfere de fum întinse în văzdul, însoțite de vaete, de țipete, de mişcări de oameni in mase,
de bucine pe dealuri şi văi, semne de... rezmeriţă,
Era nezigură viața Românului în trecut. Îşi pusese
plugul pe brazdă, ori iși culegea via, sau îşi strângea po-

puşoii
; trebuia să lese totul baltă şi so rupă de fugă, căci

zăbavă nu se încăpea, se dăduse focuri în ţară, semnale
de invasiuni de ale duşmanilor: bucinele răsunau şi ele din
toate părţile, iar sfara de fum a focurilor de pe coline
era vestea, ce domnia dădea țării sale să se apere,

«Aman

de noi,

măi traţilor;

nu vedeţi cold pe dea-

„luri ce mai şfere de fum! Veste rea. insamnă aceasta: vin
Tatarii, să ne ascundem lucrurile şi pânea prin gropi, că

acuşi ne calcă

duşmanii. N auziţi bucinele

cum

răsunăa

răzmeriţă ? Doar nu de geaba s'a dat şfara în fară, cu
focurile de pe dealuri.
Şfară'n țară la străbunii noştri a fost semnalul cel
mai lesnicios şi primitiv de înştiintare la vreme de nelinişte,

Azi

când avem a da vești în ţară

facem

publicații,

-

dăm cireulări, ordine circulare prin Monitorul Oficial,
iar gazetele reproducându-le imprăştie vestea pănă în cele
nai îndepărtate unghere ale ţării. Intr'o 'zi-douâ știe toata
- ara.
a
Şi întrecut

or

erau

erau

pe dealuri

oamenii

expeditiri,

prin focurile cu

-Noi strănepuții dăm circulări;

șferi

dar

circulările

întinse şi mari.

străbunii noştri, dădeau

sfară

în țară.
Obiceiul a dispărul, dar. vorba a rămas
vie de ce a fost odată întrecut la noi.

ca martoră

„Opinia“ 1, 1597.

12.

'Tragere po Sioară,

«In trecutele zile aşa-şi incepe C. Negruţi scrisoatea
XIV-a—un june, căruia nici cum geniul nu-i lipseşte, plin
de idei nouă mai mult bune de cât greşite, imi ceti o compunere a sa, care w'ar fi rea, dacă autorului nu i-ar fi fost
drag a se face cunoscut prin originalitate mai multde cât
prin simplitate, întrebuintând ziceri culese din vechi seri_itori,

pe care voeşte

cu

de-a silaa

le reînvia,

dind

unora

înțelesul,ce poate au avul întăiu; în sfirșit fabricând dela

“sine ziceri veute și nevrute».

”

Şi după ce continuă pe tema aceasta discuţia asupra
limbei, zice: «De pildă această frază: L'âme qui aime avec
"“tendresse est înspirce par Vesprit de la religion et de la
vertu“ eu Paşi traduce așa: «inima ce iubeşte cu tinerețe
e insuată de spiritul religiei şi a virtuței». Dumneta negreşit că ast-fel: «suflelul ce iubeşte cu dragoste e îusuflat de duhul legii şi-a faptei bune».
«Acum a oure-ciie, care ar"prizepe “zicerile, fără a
şti şi ințălesul ce le-aţi dat d-v., vrând a vetraduce din cu-

vânt in cuvânt traducția d-tale în Iranțuzeşte, ar trebui să
„zică: „Le souffle qui aime avec amour
Vardeur de la lo: et da la boune action.

Pe acel
berbantul

Acu,

oure-cisie

Pam

telegrafist,

elev

cunoscut
clasa

est

inspire

par

eu. Era tânărul şi
III-a.

Cu

crimpeiul

de carte, care a învățat-oin gimnasiul Alexandru cel Bun,
el se credea frunte intre colegi. Avea și pentru ce. Băet
fercheş purtu tot-deauna haina tăiată după ultimul jurnal;
inmănuşat şi injobenat;. vărgută subțirică ; ce-i păsa lui, că.
hainele şi le făceă pe datorie!. Putea el să -plăleuscă cite
“lo lei la Nadler, căci casă.şi masă avea la mamae-sa.
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Nicu putea să fi ajuns departe, dacă urma toată şcoala.
Dar simțind că prufesorii il nedreptățesc, s'a pus pe lene,
şi Nineacă-sa Pa luat de la scoală şi la dat la telegrafie. :

Cu cât învățase la școală din Fizică, cu cât il ajutase
priceperea—căci

nu era din acei, care să nu'] tae capul—

el ajunsese leit lelegrafist.
Avea

il irișelai.

însă un

păcat.

Era

|

uşuratec.

Cu

te miri ce

Multe năstărâmbe ii făcuse colegii,

şi cu greu

se dăduse la brazdă, să nu-i mai creadă pe cuvint. Din
cauza pâcâlelilo» dese, ce mâncaze de la ai lui, el obişnuia
în cele din urmă vorba: las, las că nu mă mai tr agi pe
sfoară ! Şi cum practiea vorbii franțuzeşti o avea de acasă,
iar duhul nu-i lipsea, se repetă totdeauna traducându-le în
franțuzeşie: «xou/ez-vous me țirer sur la ficelle.
Hazul nu era mic şi toţi colegii începuse a uni în
vorba ur; Acu şi sur la ficelle.>
|

i

x

|

|

De unde pănă unde “pâcâlelele, ce le mânca Nicu, să
fie botezate trageri pe sfoară ?.
Avem aici a face cu sfoară, aţă de Braşov, cum credea

Nicu, de traducea ţirin tirer sur la ficelle ? "Sa fie oare aici
cn răsunel al Brașovenilor, cari venind în ţară cu braşozenii, îşi lăudau

marfa,

ca ori-ce

țigan

ciocanul,

spunînd

şi iuşelând pe mușterii cu braşoaze de-ale lor?
lată ce Nicu nu ştia să :ăspundă. El șlia că sfoară
e la ficelle, şi deci când tragi pe cineva

'si ştia că asta

pe sfoară,

el de

insamnă tromper, duper, dar în tendința

lui de face spirt vorbind ca junele lui C. Negruţi— traducea

“cu:

«lire sur la ficelle».

5

Ori cit am crede dar că Braşoveni
braşevenii,

ar

fi înşalat

pe

cumpărători,

mărunțuşuri de boggasierie, ca;

care veneau
ecăror

şaiac, tulpane,

cu

le vindeau.

testemele,

ciubote, cergi, aba, aţă şi sfoară, toluşi braşoarele lor n'au
putut naşte vorba trageri pe sfoară.
ie

Contactul comercial cu Braşovul .ne-a
zele ; iar. nici de cum tragerile pe sfoară.

adus braşoaOr fi fost ei
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mehenghi braşovenii noştri cu braşoavele lor, nu-i vorbă;
dar nu mai puțin li se înfunda şi lor, cind era vorba. să
treacă prin vama Trotușului și mai ales a Bacăului, unde

îşi găseau bacăul cu vameşii cei fâră suflet și fără D-zeu,

căci vămulau toate de-a fiva părului.
Dacă vorba ar fi venit din spre Braşov şi-ar fi găsit:
Bacăul la vamă şi nu s'ar fi răspândit în țară, înşălân i
pe toti.
Probabil că vorba a venit din spre răsăril, căci dintracolo venea mai ales zarva și neliniștea, căci acolo era
slul la Prut.
Muntii tot deauna; au fost o pavăză pentru neamul iost u
şi duşmanii nu puteau să-i atace de naprasnă pe la spate.
Grija lor le-a fost de-apururi dinspre răsărit, căci de acolovenea vânzoleala, care i-a frământat şi tulburat
de la pi
mădeala lor în stale pănă mai eri alaltăeri.
Dacă mai din vechi hoardele barbare dintracolo au
venit, Românul ţine minte mai bine pe Tatari, chiar de
“pe când ei erau jidovi la lege şi groaza de ei au fost eu

atât mai mare cu cât era mai veche şi înrădăcinată. Ce-s.

alt-ceva Jidova, Jidovii, Jidovinele pe care poporul nostru
le amestică cu Urieşii, de cât răsunelul indepărtat al acestor năvăliri fară veste, care aduceau loc şi jale pe biata
tară,
Iar mai apoi când ţara s'a intemeial şi 's'a intins supt

Roman

şi luga din munţi pănă la mârea cea-mare, Tatarii

au devenit vecini cu noi, iar parte din ei supuși chiar, mai
ales cei din Bugeacul tătărăsc, care veneau cu iepele lor
la câşle.. Cronicarii ne amintesc dese năvăliri tătăreşti
cari au pârjolit țara în lung şi în lat. Aceste năvăliri n'au
încetat de cât în jumătatea I a seci. XVIII-le, cînd Grigore
Ghica în 1729 i-a pus la dave de hăc, plătind adetiul pen”

tru pământ,

hac,

ca

de unde

un resunet

a şi rănias
al schimbării

vorbă azi: i-a venit de
lucrurilor

“Tătarii erau deprinşi numai a lua şi robi,
să plătească

uşur aiium, şi

hdc

că de unde

acum

mai ales cei

trebuiau

cuprinşi în

cele 32 ceasuri în lung şi 2 ceasuri în lat în Bugeacul
şi Codrii Kigheciului,
|
De la 1241,—prima mare năvălire tătăras seă- -pănă la
1129—vdata supunerei Tatarilor la dare de bac, eroilă încă
de pe vremea lui Halil paşa—a fost destul răstimp ca țara

să îndure tot telul de râle
de la dinşii. .500 de
ani năvările Tătăreşti au fost spaima Românului, căci nu
de îlorile mărului se zice celui spăriet şi grăbit: „ho! doar
nu dau Turcii nici Talarii“,
Şi avea de ce să se teamă Românul.
Care din noi,
celind navala“ Tatarilor în Moldova şi ernarea lor aici, aşa
cum

ne-o

descrie

în limba

1, Neculcea,

n'a rămas

și asprimea

vremurilor.

lui simplă

mişcat pănă

și frumoasă

in adânc

Lasă sermanul Român şi plugul în arătură
nesecerale ş iar pânea și' averea mullă-puţină
o ascundea în gropi, însemnate anume unde vin,
"să inşele şi să dea în ele ca un prost, căci numai

e: prost de dă în gropi, şi, cum
puca

cronica,

de răstriştea
şi holdele
cit avea,
ca să nu
nălângul

zic cu nepusu'm masă a-

calea codrului, unde se bejenea cu căţel cu purcel:
- Şi care era semnul prevestitor al acestor năvăliri?

Ce mijloace născocise Românul
“mnezeu

nostru,

blestemat de Du-

să îndure alâtea rele, ca să prevină toinl năyălirii?

Oamenii au folosit deosebite mijluace după vremuri.
Azi când avem

telegraful,

trenul, şlirile ne

ajung

răpede,

de sârg, la urechea noastră. Azi omul a ţinut să învingă
patura, facând să dispară distanțele.
„In trecut nu cra aşa; se foloseau bătrânii noştri de
“ Lipcani olăcari, care iasăreinaţi să ducă ştafelele mânau
caiii până ce crăpau, taman vorba ceca : cuiral cal de olac;

mână ca de vlac.

ia

Dar olăcarii ni-i adusese“ Turci
mai de mult sistemul zJachizilor în

a
căci ei au practicat
graba înarmării lor,

cum ne spune Calcocondilas la răsboiul din 1462.
şi cu

Ori cât de ager să fi fost olâcarul, el puteafi prins;
toată sprintineala lui nu puteafi intr'o zi de la mar:
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gina țării în capitală,în stoliză să dea de şlire. Ţara putea
fi prinsă, fie-care pe la casele sale cu toală starea, neavând
când şi cum să se retragă cu bejenitul.
Era o practică veche, care o găsim în deasă intre-!
buinţare
la Gali, Celţi, Germani şi: chiar la Hotentoti;
eza aşa zisă telegrafie cu foc. Şi Românii au cunoscut şi.
practical acest sistem.
De la hotare la stoliță erau alese
“anume locuri înalte pe culmele dealurilor, de unde vederea
se întindea îu zările departate.
In acele locuri ridicale se
puneau străji ca acel Burcel, Ursan, Dan, sau alți voinici
plăeşi.

Porunca era ca la cel întăiu semn de navală dinspre
Nistru să se dea de veste aprinzând focuri. Căpiţe de fân
erau anume făcute şi unse cu păcură, ca să ardă mai bive.
Fumul

ce se

inâlţă

in văzduh,

cra

pentru celelalte străji din alte ponturi;
ei focuri.

un

semn

prevestitor

îndată aprindeau şi

In mai puţin de o zi toate dealurile erau acoperite.
„cu un fum gros, ce se impânzeu pe văi ca-0 şfoară, cum

adesa ni-e dat a vedea negurile și famurile umblând prin
“aer; iar cei din (ară ştiau că aceasla e semn:de răzmeriță,
căci au îatral duşmanii în ţară.
Lumea se vestea prin şfara dată în ţară, de unde a
rămas” şi vorba: a dat şfară în ţară, cu intelesul
de a
vestit. Iar norodul cel amărât văzând că s'a dat şfară în
ară,

se bejănea: la codru, sau

în vorba românească

se lră-

,

gea la pădure.
Sfoara in țară era semnul și după acest semn, sau
ca din vechi pe acest Semi, pe sfoară, se trăgea la loc tare,
la codri,
- Uniţi-vă în închipuire și pucinele, ce răsunau prin văi
şi dealuri și veţi avea priveliştea complectă a slării gene-.
rale a tării in vreme de răzmeriţă.
Până să ajungă dușmanul, vestea se dăduse cu: sfară
în țară, care acum împânzise văzduhul și se: legăna dusă
de vânturi pentru a se uni în curând cu vaetele şi plân-

setele celor schingiuiţi şi robiţi!

A
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Câte sate nu s'au surpat! Câle vetre „strămoşeşti nu
sau risipit din pricina ucestor bejeniri silite, ajungâud azi
silişt 7 Cum putere-ar
fi bietul Român să stea in isbeliştea furtunei năprasoicilor năvalitori! Ar f fost să se
dea rob de voe la Tatari!: Amară îi era poate viața! dar

în

robie era şi mai. crudă Şi mai amară!
Zras la codru, indura cât îndura
restristea,

şi când

simțea că liila spurcată sa dus, s'a indepărtat, el scolea
capul la luminiş și tiptil-liptil apuca drumul țarinei, Mai
cercă ici, mai cerca dincolo.
Nici tu urmă. de loc, și câţi in nedumenirea lor u'or fi dat alăturea cu druniul, dând
ca proştii în gropi, ce=or fi fost făcute pe-alături cu drumul:
Intors in sal își dregea bordeiul dârâmat şi ars, și-și
întemeia din nou gospodărioara lui. Câţi însă nu şi-au
mutat

vetrele spre

loc tare,

ca să le fie Scăparea

nmai Jesne! ț-

Câţi nu şi-au intemeiat sate. prin curături, ca aşa să le fie
codrul mai vecin, căci nu degeaba: s'a zis: cărui-i frate .
cu românul“!
Câţi însă n'au pribegil de-a pururi peste
hotar, ducând piciorul și graiul românesc pănă la ISerson
și prin Bulgaria şi Serbia! Aşa erau vremurile! și Dietul om sta sup vremuri,
nu

vremurile

Miron

supt

om,

cum

şi zice mult încercatul cronicar

Costin!
De câte ori insă, bejenirea nu s'ar fi făcut in zadar.
Vedeau ei țăranii că s'a dat sfară în ţară, dar duşmanii
„spornici şi dornici de prada grasă năvăleau spre stoliță și

târguri, unde se găseau mai mulţi din

cei cu ceafa grasă.

și-cu punga groasă, şi astfel scuteau satele ; in asemenea
cazuri bieţii săteni se alegeau numai cu spaima şi cu fuga.
ă
Văzând data şfară în țară, şi ştiindu-i-se de rostul, ei
'se luau după sfară, adică vechiu pe sfară şi se trăgea pe
sfară spre. pădure.
Când însă năvălirea nu se întâmpla
țăranul S'a văzut înşelat şi se vede că lucru Sa repetat
cam des, n&siguranta şi teama fiind mai mare în trecut că

sa-unit efectul cu cauza şi printr'o

asociare

normala

de

idei s'a luat causa drept efect, sau semnul rezmeriță—sfavă—drept efectul reea] — înşelăciunea.
Ă

—
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Intrebuinţarea lui pe înțelesul din vorba aceasta e
des în graiu: „cânele sei pe urma epurelui“ ; „să nu-l
crezi pe cuvânt“ „toală pasereu pe limbu ci piere“.
Deci în înțelesul vechiu cronicăresc se zicea: clara
sa tras lu pădure in bejenie»; motivul tragerei eră sfara
dată în tară. A se trage pe sfoară ar fi însemnat atunci
a se retrage după semnalul întrebuințat pe acele vremi
ea prevestitor al-bejenirei.
Tragerea făcându-se de mulle ori deggeaba, |taranii
,
au inceput a lega în mintea lor ideia de înşalaciune, la

Ă

vceaslă tragere numai pe sfoară»

Din cele zise reiese că în mintea mea mi-am usociat
stări reale din trecutul vieței noastre d2 popor, stări cari
s'au oglindit in graiu, căci vorbele spun lueruri şi slări reale.

_

Si cum concretul şi realul a

precedal abstractul, în-

terpretarea dată acestei vorbe istorice corespunde sistemei.
Si non e vero e bene trovato.
„Opinia“

1[, 1599.

„13. L-a venit de hac
Mult am stat la îndoială asupra originei acestei vorbe,
care cuprinde intinsa o întreagă pagină din istoria noas-tră politică şi socială.
1). In senz - propriu

cuvântul

hac numeşte

caclele, ce:

_se pun la potcoavele cailor, ca să nu alunece pe ghiaţă.
La potcoavele proaste ale ferarilor hacul e făcul din ace-iaşi bucată cu poteoava; iar din potcoave mai bune din
„contra se face în capâtul ei nişte Doile în ghivint, în care
se pun şuruburi, ce se pot szoate lesne tocindu-se. Aces„tea se numese hacuri,
In acest înțeles, luat cuvânlul Pac vine dia polonul. :
hal,. crochet; de unde probabil vechii noştri boeri îşi im-.
portau luxul lor de odinioară, Polonia fiind țara de imitat

pe atunci.

2). 'Tot în înțăles propriu cuvântul hac numeşte şi. .
salariu, leafă, senz care şi azi să păstrează la micii slujbași, şi la slugi cure in loc de soldă, salariu, leafă, gra-daţie, diurnă, zic în mod generic hac ; «mi-am luat azi.
haculo.
In înţălesul de salariu, cuvântul vine din tureescul
haaq, gages, salaire, solde; de la Turci cuvântul â tre-.
cut la Albanezi (hak) și Serbi (hak).
Turcescul kaqq s'a întins în întrebuințare îndată după.
căderea noastră supt Turci, şi a fost generală intrebuințarea lui, atât în Muntenia, cât şi în Moldova, alăturea eu.
leafă, cel găsim în vechiul leferii, apoi lefegii, tot cuvânt

turcese,.
|
Turcescul leafă a batut pe colegul său hiic, cel pulin.

60
in intrebuinlarea sa mai largă, și a pătruus mai adânc în
:graiu, constiluindu-şi o familie lea/ă, lefuşoară, lefeciu, le„fegiu, pe când hac a rămas cuc în limbă.
”
Dacă ne-am putea scobori in amănunţimile
vieţii
zilnice a micilor logofeli şi dieci, care iși primeau hacul
din visteria ţării, care lucru nu avem de unde să-l cunoaz:
tem, am vedeacă viața veche de salariat nu era o stare
-de invidiat, de cât doar că alăturea cu dreptul la hac se
“dădea cinste cinului boieresc din care făceau parle sluj-başii, căci dacă azi chiar lefegii sunt un fel de privilegiați:
„în ochii țărănimei, cu atâta mar mult în trecut, când toţi
Slujbaşii tării erau numai boeri!

Din

cauza

dar a

lipsei

de cunoștinţi în intimitatea

“vieţii vechiului Slujbaş nu pulem prinde momentele psihologice care ar fi provocat lrecerea de la înțâlesul propriu
la cel figurat de azi. E
3). Tot în înțeles propriu dar ashaic azi cuvântul
ac numea o dare de pământ. Ca dovadă aducem un pasa-giu din cronica anonimă tradusă de Amiraş Alexandru biv
vel sluger în 1729 Februarie, și care zice «Grigorie Ghia
a vânduse in bun prieteşug cu Hanul, au oborât tare pre
“Tatari.... şi ei să plătească hacul pământului, cât li sa
orânduit> (Cogălniceonu II, 174).
.
„Era haeul un fel de aresidă, chirie a pământului, pe
care Talarii din. Bugec erau îndatoriţi de a-l plăti domniei,
pentru că păşteau caii şi turmele. lor, şi ţineau epele lor
în câșle.
In jurul acestui fapt: leg eu nașterea înțelesului fieuat: de azi: î-a veni de hac.
Astăzi: vorba i-a venit de hac se aplică in următoarele împrejurări. Un copil e neastâmparat din cale afară;
e păsuit. el cât e păsuit ; de la o vreme i se înfundă, şi

unde nu mi-l apucă tata la batae, de-i zine de hac. —I]n
tânăr face ştrengării prea deochiate. De la o vreme se
salură şi regretă abuzul făcut. Excesul ştrengăriilor î-a veuit de hac;

— Un

făcău zurbagiu

în sat,

tueşte pe toţi;

6

—

înjură şi bate pe toţi, pare că.are a face cu butuci ;; nu=
mai ce dă peste altul în ă de lege şi-i ine de hac.
|
In scurt îi vine de hac cui-va când abuzul nelegiuirilor işi rezbună asupra fâptuitorului; îi mai vine de hac
când cineva nesocotind pe D-zeu, pa oameni sau legi e pe-.
depsit și umilit. De unde mai îhainte cel mândru mergea:
țanțoș, cu nasul pe sus, acum după ce i-a venit toaie. de
hac

umbla

smerit,

cu nasul

în jos, căci

i s'a

muiat

nasul..

Deci senzul sinonim al vorbei i-a veniz de hac e că.
sa smeril, sa umilit;
Explicarea acestui înțeles: figurat noi o legăm cu un,
fapt din istoria ţării Moldovei cu referinţă la raporturile:
„Românilor cu Tatarii.
Tatarii au avut. dese alingiri cu noi Românii, şi de
la nici un popor n'am pastrat mai crude amintiri de cât.
de la Talari.
De la 1242 până în 1720, adică timp de 300 de anii.
aproape, deci 20 de generaţiuni. Tatarii au fost groaza ță-.

rilor ; Româneşti,

E nesfârşit

de lung lanţul

invaziunilor-

oardelor Tătărăști, cari au pradat, pustiit şi ars lava de:
ia Focşani la Hotin.
Ei
„Ce fugi! doar nu dau Turcii nici Talarii“ e o vorbă,.
cate și azi o zic niamele românce, când vreau să sparie copiii.
Tara. de jos suferea mai ales din partea Tatarilor
Nohai; căci iată ce ne spune D. Cantemir. despre năravurile Moldovenilor: <A ucide sau a prada pre Turci, pre
“ Tatari şi pre Evrei nu socotese că este păcat nici ucidere, *
şi cei ce locuesc aproape de Tatari fură şi ucig cu sirgu-.
ință, şi când fac vre-o pradă în țara Tălărască, zic că nu:
au prădal ci şi-au întors numai al lor înapoi, pentru că.
zis că Tălarii nu ar fi având acum all nimic fără numai

„aceia ce ai
Iaşi,

apucat

cu silu de la strămoşii. lor“. (D. M..

1551, 960).
|
Acestea ni le spune D. Cantemir despre Moldoverii
din ţara de jos, „care sunt obişnuiţi “de marit să trăiască.
în războiul cu Tatarii“,

». Deci întratau
-de sau aşezatla ernatie
tru şi mai sus până în
pradă, robese, bat şi

Tatarii în tară ca lupii într'o turmă de oi,
prin sute, pe la oameni, din Prut până în Nisapa Jijiei... Iară Tatarii sunt lupi apucători,
căznesc pe creştini, neavând grijă nici strân-

soaze de 1mnârzacii lor; şi Tatarii nu mâbâncă ca Joimirii ce mânâncă
„gospodarii

casei, ci. mânâncă

tot

poate să-i

biruiască cu hrana pre

de orz dă

pe zi unui

curne

de

vacă şi de

dânşii-şi pre

cal, şi cât nu putea

să

oae,

saii lor;

mânânce

de nu

că un sac

un cal într'o

zi îl deşarta din traiste şi strângea deosebi; şi dacă îşi sfărşia bietul om orzul din groapă, iar Tatavul îl făcea pre bietul om de cumpăra orzul cela ce strângea el din traiste, Mâncat-au tot şi pâne și |
" dobitoc; şi au jăcuit tot până la un capăt de ați! Pre multi au şi
robit furând, femei, fele, copii; rămas-au bieţii oameni numai cu sufetele, băluţi şi sâvuncinati precum era. mai rău şi mai amar cum

-nu se poate nici a scriere nici a se povestire casnele și ueisurile, ee
ce
=u avut de Ia Tatari“, (Let. ]], 207).

Aceasta
“zino

în 7182

sub

domnia

lui

(1674),

anul

naşterei

Dumitraşco

Vudă

Cantacu-

lui Neculicea.

Tatarii au zurbăgit mult timp. făcând mari stricăciuii
ţării ; ei erau deprinşi numai a lua și prada fără a da ni-

mărui nimic înapoi,

căci ce întră

în mâna lor cu anevoe

-se scoule, zice N. Mvstea (Let. II, 73).
“Venise

vremea

că acum

Da

invasiunile Tatarilor

Noga

nu stricau numai Moldovei ci şi împărăției Sultanului, Mol-dova

fiind

pe

atunci

o raia împărătească. Turcii atunci p'au

mai putut suferi incursiunile Tatarilor şi au dat ordia Paşei de Tighina,

Halil Paşa, ca să le

ţărmurească
-un

anu:

mil loc din Basarabia pe apa Iehiului şi Bâcului.în jos să
„fie loc tătărâse, unde să'şi pască turmele și vilele lor pen-

iru care avea a. da plata.

De la o vreme s'au înmulțit ta-

tarii şi nau mai avut unde să le încapă turmele, așa că
eşiau din hotarul lui Halil Paşa şi păşunau pe pâmântul.
-gospod şi al boerilor. Acestea le tăceau ei. mai ales în
vremi de resmeriţe, cum a fost cele de pe vremea războiului de la Stănilești. Lucrurile au remas necercelale ani
întregi de.arândul, din cauza. puţinei credințe, ce mai awveau Moldovenii la Poartă.
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_... Venind însă Vodă Mihai Racoviţă a treia oară în 7924
(1716) Ghenar 16, e! s'a arătat vrednic față de Poartă
mai ales in urma uciderei lui Ferenz. Se intâmplase-atunci că se numi paşă de Hotin unul Abdi Paşa, pașă
vrednic şi turc cinstit. Socotit-a
atunci Mihai Vodă că a
venit vremea să reguleze şi chestia Tatarilor Nogai din hotarul lui Halil Pașa. lată ce ne spune A. Amiras:: «Când
au venit Moscalii la Huşi să se bală cu Turcii, satele de
la marginea Moldovei 'au fugit să nu-i calce oastea tur-

cească și moschicească, care sate sunt aproape de hotarul
lui Halil Paşa, ce a fost orânduit de la împărăție mai învechile vremi penlru locaşul Tatarilor... iar mai apoi Ta-

tarii ce locuese

pământul

lui Halil

ajunge locul lui Halil pașa pentru
dus cu mârzacii lor la devlet Gherei
Împaratu că locurile “acele sunt pustii
cât or sta nelocuile mai bine să se
de Tatari Oracoglu şi Orumbetlogu,
se lățească. Impărâția a crezut şi a
a scris locul arătat că”i fără oameni

„rul

lut Halil

pașa şi pănă

Paşa zicând că nu le
că sau înmulţit s'au
han, care a scris la
şi impărăteşti, şi de
dea acestor neanuri
ca să locuiască şi să
trimis un tahregiu şi
incepând de la Hota-.

în Nistru în lugig cale de 82

ceasuri şi 'dea curmezişul în lat cale de 2 ceasuri în pământuţ Moldovei, şi a seris bugetul şi Pa așezat în tabla
Imparatului... zăciuiala pământului so “plătească împărăției“,
_
Moldovenii au suferit aceasta timp de 10 ani aproape,

căci n'aveau nici o crezare la Sultan, de oare ce se haipise cu domnul lor Cantemir. M. Racoviţă însă împreună
cu Abdi paşa, a făcut arz (jalba) la împărăție rugând'o să
dea locul inapoi, căci e al Moldovei.Şi a reuşit M. Raco-..
viţă să le ia locul înapoi, impreună cu 12 „sale, ce pe ne-

dreptul le luase de la -Moldova.
Iar Tatarii

gat lui Mihai

fiind bucuroși

Vodă să dea

să stea în Moldova

s'au ru-

zăciuiala - din rouda pămân-

tului, şi câle un ort de casă pe an, şi de stogul de fân
un orl, şi de pe oi şi alte bucate alâm şi să'i lese să stea

—
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pe locul acela». Mihai Vodă Sa înduplecat și a primit cu
ei să locuiască inainte plălind zeciuiala dia roada pământului, sau cum se numeşte în 'zapisul dat la mâna lui Vodă. -

„chirie pentru loc. Acesta era hacul.

|

Faptul că 'Latarii
au fost siliţi să stea în anumit loc,
cel hotărât de Halil paşa, a adus o mare redresare în spirite, Moldovenii începuse a nu se mai teme de Tâtari, căci
ce-i dreptul în secol, XVIII nu mai găsim invaziuni 'genevale tătărăşti, Ce e mai mult, ei erau ținuți a plati şi o
chirie pentru loc,
|
Burzuluelile au durat vre-o 40 de ani, pănă când Sultanul nemultămit de zurbalele lor au poroncit lui Grigore
Vodă Ghica şi Hanului de Crim să meargă cu oaste contra Tatarilor Nogai. Ei se văd siliți a cere pace şi ase

supune ordinelor
“pomenit

Domnului

Moldovei.

Şi a lost lucru ne-

în țara "Moldovei ca Tatarii să plătească hacul pâ-

mântului,
alâmul oilor şi al bucatelor şi uşurul morilor
(uimul). De unde inainte Tatarii tot ce prădâu luau ca al
“lor-lâră a da samă nimărui, acum ei erau siliți a plăti

domnului şi

boerilor

hacul pământului. Nu ne putem în-:

chipui azi ce mare zgomot a fâcut acest fapt îni Moldova,
noi care trăim în pace şi linişte,

Când însă Grigore Ghica împreună cu Hanul şi: Abdula paşa de- Hotin au infrânat Tatarii de la codrii Kighecialui, au crezut de a lor datorie de a râdica o mare
movilă ca să fie de mare pomenire că ara « scapat de
treaba Tatarilor.
Grigore Ghica i-a impusla dare, pe care
Tatarii au plătit:o cu mare grabă, căci au luat de la Tatari 220 pungi de bani şi le-au dat la oamenii cei prădat:

de Tatari de acei bani.
Şi a fost de-a mirare acest fapt, cum ne spuneşi A“miras: «care lueru adevărat este un lucru de minune şi de
pomenit;
“era;

nu

fiindeă
se mai

Tatarii ce
putea

scoale

apucau
nimic

ce ei așa au fost deprinşi asupra

de la prăzi prăpădit
de

la dânșii,

Moldovei

de vreme

să nu întoarcă

—
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inapoi ce luase; iar Gr. Gr. Ghica a făcul pe Tatari” să
dea bani Moldovei».
„_
Sântem: în 1729. Tatarii itichee tratat de supunere cătră Moldova,

prin

care

se holărăsc

că Tatarii

ce vor locui

în hotarul celor 32 ceasuri de lung şi 2 ceasuri 'de lat, loc
care pe nedreplul era răpit de la Moldova. peste hotarul
lui Halil paşa, de vreo-o 30 ani în urmă,! acei Tatari zic
să plătească pe lângă aurul Şi alâmul şi hacul adică chirie
penluu lor. Tructatul s'a încheiat în 1938 Sept. 6 (1129) şi
Amiras ni dă în traducere amândovă hogeturile, Să

ne

'ducem

cu'mintea

la acele

timpuri, când

Ta-

tarii aveau să plătească hac pentru pământ; darea aceasla
a arălal o mare înfrânare şi smerenie în caracterul neastămparat al Tatarilor şi câud venea slujbaşul pentru strâns
hacul nu puţină cred'că era mustrarea_ Românilor Tigheceni și din ţara de jos că slurea la care a ajuns e o răsplată pentru faptele lor, că prea şi--ausfacut de cap, de le-a
venit de bac cu hacul.

Inţelesul acesta
vas ne spune:

ni-l dau și cronicarii. Aşa tot Ami-

«lar “Hanul

tare a doborât pe

Tatari, “de

le-a venit de hac». (Cr. Huşilor 49).
:
In acest chip credem tă se explică vorba desazi.
Ea
sa născut în Basarabia şi țara de jos ; s'a referit întăiu la
Palarii Nogai supuşi la dare de hac; faţă cu neastâmpărul lorde prădăciuni hacul i-a infrânat aşa că vorba «le-a

venit de hac> a numit înlăi la ei' și stări materiale (dări
fiscale) și stări sufletești (umiliri, infrinări, smerire).
„Opinia“

Î, 1595.

14. Un
Dacă

termeu

diplomatic peiorizat

politeţa între oameni

s'a modificat

aşa că mai

nu:ne mai cunoaştem azi față cu rnoravutile vechi, numai
putin și diplomaţia s'a schimbat tare.
De unde mai de mult în raporturile
statelor

nu

se respecta

nimic,

nici

diplomatice

sol, nici

diplomaţia, tinde a înlocui războaele.
“

Că este-an
îndoială!

pas înainte acest fapt,

[n locul sacrificiului

a mii

nu

de

ale

ambasador, azi

mai

vieţi,

rămâne

azi o notă

diplomatică rezolvă o chestiune,
Că in dosul notei stă forța—se puate ;; dar în ori- ce
caz e un semn vădit că judecata rece, raliunea precumpă-meşte sentimentul ; căci azi diplomatul reprezintă interesele
vitale ale unei ţări intregi, pe când adesea războaele din .
vechi erau iscate din ambitiunea şi iritarea şefilor,

Nu de mult Tureii—când

erau tari-—inchideau în Lde-

cule ambasadorii străini, ori ii legau
pe cei din uimă oameni.
Azi chiar
această privinţă, cel puțin în ce se
internaţionale! Câ una din pricini
cu toții, totuşi civilizația a străbătul
coaja suprapusă.
Noi

Românii

am

avut,

la scară şi-i băteau ca
Turciis'au civilizat în
alinge de raporturile
e slăbirea lor, vedem
şi la ei, cel puţin în
.

din nenorocire,

dese

și neiu-

trerupte contacte diplomatice cu Turcii încă din Secolul
al XIV.
Muntenia şi Moldova căzând sub Turci, una din secol.
al AIV, alta din secol. NVI, domnii noştri se uumeau din

ordinul Porței. Boerii şi toli fruntașii noştri politici au tre- .

buil să se inchine obiceiurilor turcești, în ceia ce priveşte di-

|.
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„ plomalia şi de la figura naivă a lui Tăutu' logofătul până
la cel din urmă dragoman priceperea politică a mers crescind,
Cronicarii nostri sint plini de invăţăminte politice,.care

me arată tactiea ce trebuia urmală faţă de Turci. După împrejurări, aprecierile date sint spre lauda sau ocara
“Tureilor. Mai toţi arată lăcomia Tureilot, faţa cu mdudria,
sinceritatea şi iuțeala lor,
Ar fi un studiu interesant de făcut asupra relaţiunilor
politice şi diplomatice ale Românilor cu Turcii, aşa cum
răsare din cronicarii;
Şi Gr. Ureche, şi Miron Costin, dar mai ales |]. Ne-

culcea sunt plini de maxime politice vechi.

Mi-a atras pri-

virea întăiu şi intăiu un termen vechiu diplomatic,
a căzut din domeniul: polilicei.

care azi

%

Azi cu ioţii sîntem obişnuiţi a ceti:
a

avul

o întrevedese

cu

cutare

«cutare ministru

ministru».

Sau

sd.

X. a.

avul o audiență la Rege.
„Şefii de partide ţin concilibuabile secrete» ete, etc.
o
-.
Persoanele.
dar politice, când an a rezolvi acte diplomalice in secret, au întrevederi; iar „la capul statului
nu poţi «cere de cât audiență.
De şi în aparenţă lucrul e aşa de pulin supt vapor:
tul înțelesului verbal: o întrevedere şi o audienţă, totuşi
- rezultatul e resolvirea afacerei diplomatice, care a motivat

şi intervederea şi audiența.

e

Mai demult lucrurile, se denumeau altfel. Plasticitatea limbagiului vechiu era mai mare de cât a celui modern, carea

litici
sofa,
după
faptul

devenit.
mai

abstract.

Şi în trecut domnii aveau întrevederi, iar oamenii pocereau audienţe; dar cum primirea se facea stând pe
bând cafea şi ciubuc, cei vechi n'au numit acţiunea
ochi, (intrevedere) sau după auz (audienţă), ci după
că şedeau împreună.

„Afacerile secrete se discutau numai între doi;, şi pen- :
iru starea împreună era camera cea mică a domnului—

"dacă nu chiar etacul Domnului—care venea dincolo de spătărie. Acolo se lăinuia tot secretul şi arareori era îngăduitsă aziste logofătulde taixă, un fel de secretar de.stal.
* Dacă azi cind imparaţii se văd, nui zicem că au avut
o întervedere; iar când Regele aude lânguirea cuiva zicem
că a dato audiența; mai de mult când domnii se întâlneau,
și stăleau împreună era consacrat termenul diplomatie sau
împreunai, .
!
„Cine citeşte cronicarii rămâne mirat de senzul ce se
dă acestei vorbe.
Pentru M. Costin, ca şi pentru Neculcea
mai ales, domnii intru una se împreznau când era vorba
de a schimbă vederi politice.
,
Venise o dată un Ture în țară pe vremea lui Vasile
Vodă; scopul venirei: acelui Turc era dea vedea ţara cum
merge supt Vasile Yodă, căci avea de gând să pună în
scaun pe un Beizadea a lui Radu Voevod. Vasile Vodă
atlă de scopul Turcului, îi dă în pateu răstimpuri câte 5000
„galbeni în aur, după ce sau împreunal de vre-o câte-va
gri:
„Pasagiul clasic însă este când se vorbeste de mazilirea

Jui N. Voda
vederea

Mavrocordat.

Neculcea

ce a avut'o la Galaţi

"Întrevederea a fost neobişnuil
care Neculcea
de s-au

de

ptietenească,

lucru pe

nu uită a-l pomeni.

«Şi a mers . Nicolae Vodă
Vodă

ne povesteşte între-

cu d. Cantemir, :noul domn.

împreunat

la

amândoi

făcut Nicolae Vodă atunci, de

gazda: lui Dumitraşcu
care nu

a mers

puţin lucru a

la gazda lui Dumi-

traşcu Vodă, că alţi domni nu mai stau să se împreune,
după ce se mazilese, ce fug unul de altul să-şi seoală ochii;
dară Nicolae Vodă a mers de s'a împreuna! cu Dumitraşcu
Vodă».
-

Acum
s'a

dres

se ajungă

ca

de ar, intreba , cetitorul

cum s'a - făcut şi cum

de

a doi

la starea: împreună

la înțelesul

de

azi;

capi

de stat, să

trebue a nu perde din ve-

Gere că asemenea împreunări erau dese în societatea veche, unde domnul dispunea de averea, persoana, viaţa şi

da
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chiar „familia subalternilor săi. Cronicele sânt pline de asminea scene, unde domnii îşi râdeau' de jupănesele boerilor ba

întrwn loc cronicarul face

pe un

e vorba de doamna lui Vasile Vodă,
Buciulești de Gheorghe Ștefan.
De

la usul

diplomatic

de a

se

domn

făcută

Dulău, când

prisonieră la

împreuna,

trecând

la

abusul social al domnilor de a sta împreunii cu jupănesele
boerilor, boerinaşii de jos şi mai apoi burghejii de azi au
început a lua cuvântul în inlelesul de a numi simple raporturi sexuale, care nu arare ori sint rodul unei fine diplomaţii de atragere în mreje, în care însă nu se discută
nimic ce să se refere la politică,ci afaceri de inimă.
„Opinia”

11, 14%.

15.

La

.

făcut sprafca

Pi

o

|

_ Am văzut în alte curiere că, în majoritatea cazurilor,
sensul nou al unei vorbe s'a născut în urma unor prac:
tice îndelungate;

şi că de

la natura faptelor
ricul

înțelesurilor unui

ciale şi politice,

acea

limbă,

prin

“Una

din acele

în trecut,

sprafca.

senzul

cuvintelor

atârnă de

Vrând nevrând, urmărind isto-

cuvânt,

urmărim

care a

trecut

Concluzia

vice ale unui popor
în cuvinte.

vală

fapt

numite.

generală e că

diferitele

slări so-

poporul,

ce vorbește

stările

vieței isto-

se oglindesc în mod iinconscieni în limbă,
vorbe, care ne arată o practică gene-

la noi, e și cea

dată

|

în

titlu:

Za

făcut

Să

|

Dacă cuvintele năcaz și pricaz ne arată urmările detestabile ale unei administrațiuni vechi, puse supt regimul
militar rusesc, cuvântul sprafcă din contra arată adânci „practice de raporturi între boeri şi țărani, sau numai între răzeşii proprietari. De la caraverile de pământ a eşit
această vorbă, a cărei înțăles Sa schimbat de la senzul
inofensiv de termen ofivial, la acel peiorativ de azi.

Să concretizăm faptele printr'un caz real, caree dat
„de documente.
Ia satul Pocreaca—vestitul Pocreaca de la ținutul
Vasluiului—găsim două feluri de proprietari; răzeşi cam

“de pe la 1600 incoace, şi boerul
odată

cu

XYIIL-a,

Fauarioţii,
cum

cetim

Milo, boer frâncesc venit
în

cronicarii

secolului

|

al

—

it

—

Observând cum merg proprietațile: în acest:sat, ve<
dem că boerul Millo s'a vârât cu moşziazsa în trupul moşiilor răzăşeşti, rupându- le în două. Vârarea aceasta silită
s'a făcut nu cu linişte; răzeşii au purces judecăți, cari însă
mau avut altă urmare de cât, că răzeşii s'au ales“cu un
sac de-hărtie şi. cu un petec de moşie.
Care “era chipul de purtat un proces în vremurile
vechi?
“ Instanţa ultimă de judecată era divanul; drept” însă :
de judecată aveau şi boerii, ispravnicii, a căror hotărâre
însă nu era definitivă.
Jalbele de judecată se înmânau divanului.. Hărtia însă
nu mergea direct la divan, ci.se da vornicilor de poartă,
cari după ce o vizau se înainta logotetiei; ea o rânduia
vornicilor za aprozi. Singur cela care dădea jaloba, o purta
din loc în loc; pe jaloba lui se puneau rezoluțiile de autoritățile în drept, dar textul jalobei rămânea la petiţionar. Divanul nu lua nici o copie, ne cum să păstreze ori-

ginalele la arhivă.

Târziu sa

întrodus

condica de divan,

în care se treceau actele publice.
Conform hotărârer puse pe jaloba petiţionarului, vorni-

cia de aprozi făcea cunoscut ispravnicului de judeţ, unde
era pricina de judecată, şi că peniru a se cerceta de cum
stă pricina, va rândui

boeri

hotarpici pe cutare şi cutare,

de ordinar doi.

”

"Cine alegea pe aceşti boeri hotarnici ? Aici
una din paginile cele mai vorbitoare . din trecutul
Petiţionarul. boer, care avea pricint de “judecată,
dreptul de a cere în jaloba lui boeri hotarnici, şi

şi Vornicia de
_obiceiu

atingem
nostru.
el ave a.
Vodă ca

aprozi şi Izprăvnicia [ineaii samă de acest

al pământului

şi rânduiau

pe acei boeri.

.

Câte acte de învoeli strâmbe, de planuri ascunse nu
stau în dosul acestui procedeu, vechiu! Dreptatea adesea eşia eu capul spart de la acel boeri
_rânduiţi. holarnici. După formă se mănținea un fir de drep-

"tain*

Boerii

hotarnisi

aveau să strârgă la fata locului,

—,

oameni buni şi bătrâni,
luându-le mărturiile pe
cum stau lucrurile.
Dar pănă aici am
ciile timpului.
|
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şi megieși -de prin prejur, cârora
sufleție; anchetau sau cercetau de
văzut

cum

eșiau hărtiile de la: ofi-

Am arătat mai sus că boerul. jalbas singur îşi purta
jaloba pe la instantele divanului la Iași. -O “dată bărtiile
scoase de la divan, el pleca la Vaslui sau la ispravnicul,
-unde avea nevoe. Arâia ispravnicului hârtiilecu pecetea
lui Vodă mai apoi şi cu iszălitura, şi ispravnicul luând
amarafet sau ştiinză, de cele poruncite de Vodă, seria cătră boerii rânduiți hotarnici acele ce i se poruncise de
Vodă. Boerii, la rândul lor, îndeplineau grabnic poruncile
și plecau la ţară. Se şlia de satul întreg ce Doeri vin spre
cercelure,

sau

anchetă,

şi cum

pe atunci- suntem

în seco- :

lul XVIIIşi începutul celui de al XIX, termenul oficial era
“sprafcă, şi săteni au trebuit să zică cu termenul oficial că
boerii vin să facă sprafcă, adică anchetă. Sensul acesta
îl găsim chiar în teatrul lur Alexandri.
Se înlră în cercetare, Vornicul și pasnicul satului,
preulul, urmat de ceala răzeşilor eşiau la câmp să măsoare, Se hotărâ funia de măsurat; să făcea palma dori„nească,

care se

trecea

pe hotarnici ; se scoteau

hrisoavele

vechi de proprietate şi în sfârşit se măsura. . Se întrebau
oamenii bătrâni, şi spusele lor adesa..au un mare. interes

istoric şi sorial.

Boerii : remâneau

lămuriţi întrun fel sau

în altul și treba se isprăvea. Răzeșii remâneau cu măsura,

iar boerii îşi
tră Domn

de

încheiau la casa
rezultatul

jalbaşului referatul. lor că-

sprafcei

făcută

la faţa

locului.

Hărlia odată făcută, se dădea în mâna jalbașului, iar el o

prezenta înapoi lui Vodă,
„Care a

trebuit să “fie urmarea

|
în mare

parte a aces-

tor daraveri de roşii, e că mica proprietate a suferit faţă

de marea proprietale. Boerii în majorilatea cazurilor. răȘluiau moşiile, mai ales că măsurătoarele făcându-se cu palma,
nimic nu era mai subred de” cât aceaslă măsură,

“Răzeșii vedeau cum li se mâăsurau moşiile. dar la urma
urmei
Am

se
ales

trezea:
ca exemplu

cu câțiva

stânjeni

Pocreaca,

pentru

răsluili, -sprăfeai?,
că acolo

sa

purtat

un proces celebru pe la incepulul secolului acestuia, în.
care răzeşii ail fost păcubiţi de o mare parte din pâmâne
tul lor,

'

Să generalizăm acest caz la toate satele răzăşeşti, la .
toţi proprielarii cărora în urma pritinilor,
li se fâcea sprafcă
la fața locului și ne vom explica răspândirea acestei vorbe
— cel pulin în Moldova — şi generalizarea înţelesului peioraliv de azi.
:
Cu toată sprafea făcută de hoerii hotarnici, care -indeplineuu în aparenţă formele unei cercelări dreple, :răze- şul cel fript la inimă cu pământul" răpit a început a lua
în devidere pe .bosri cu spratea, ca dov: adă de pierderea
moşioarei lor.
|
Ă
«Apoi rău de noi, fraţilor. Avem să ne perdem m
mântul, că au venit boerii aceştia să facă sprafea.. Sa
- pus boerul pe capul nostru și a izbutit la domnie să scoată
boeri hotarnici, 'să vie să ne facă. sprafcă la moşie. Nu-:
ştiţi ce-au păţii râzeşii din satul de pesle deal? Pe toţi.
i-au făcut sprafca proprietarii.
„Azi

aşa,

mâne

aşa;

vorba

su

lățit și din cauză

că

împrejurările eşiau defavorabile vazeșilor, ei au peiorizat
cuvântul,
_
“Cuvântul 'sprafca e rusescul spratea, care înseamnă
“anchelă, înformație, referat.
„Opinia“ 1,92,

„

16.
Incă
ori vedem

se face
tele nu
„se ştie
preface,

o
pe

Se face mort în popuşoi

vorbă, care are rostul ei, istoricul ei. De câtecineva că se face niznai, ne-aude, ne-avede,

Tanasă, că mânâncă pământ, de parcă nici cu speștie de cele ce se întreabă, de şi în fond prea bine
că el e faptaşul, i se zice cu drept: cuvânt că se
iar pentru a colora: imagina i se zice că se face

“mort în popuşoi.

-

Amintim şi aici principiul pus. mai sus, în alte _Curiere, că ori-ce vorbă a avut la inceput un sens real, ca
“unele ce au izvorât din nevoi reale ale vieței. Deci şi aci
pentru a se ajunge la senzul moral de azi: a ascundecera,
a te face că nu ştii nîmica, când tu în realitate ştii totul,

de oare-ce tu singur ai tâcut boala, numai de cât trebuie
să admitem că a fost o dată, când vorba aceasta a numit
ceva material fizic, nişte fapte. brute. Desi înainte de a eși
vorba: se face mort în popuşoi, a fost obişnuită vorba
eşti mort în popu$oi, şi de această vorbă să se lege un
obiceiu, v lege,:o dalină, care să fi fost generală în ţară,
sau în anumite regiuni; mai mult incă să se fi legal multe
„scene: vrednice de ţinut minte, pentru ca vorba să, sse meatină în înțeles schimbat.
Nimie mai obişnuit în „limbă, ca schimbarea înță'esului cuvintelor. . Cuvintele

numind stări sufleleşti ale omului,

urmează că îşi au şi ele psichologia lor, care e psihologia poporului, ce vorbeşte acele cuvinte, acea limbă.
Mintea poporului lucrează în mod foarte „capricios.
Spiritul popo:ului stabileşte raporturi de analogie între
.

,

4

fapte, care se perd-in cât vremea trece şi împrejurările seschimbă.
Era odată în țară un obiceiu foarte curios, “datorit U-nei legi nescrise: obiceiul pământului; că de se găsia vreun mort pe pământul cuiva, acel cu pământul pizrdea mo-

şia lui. Obiceiul acesta

pare a avea o nedreptate la baza.

lui, căci nu era adevărat în tot deauna că stăpânul pă-mântului era ucigaşul. Mai adesea întâmplările acestea
erau curată pacoste, ce cădea pe capul cuiva; până-şi pier-dea moşia, trebuia să plătească o „dare mare pentru a-şi,
rescumpâra. capul.
„Mai toate documentele, ce amintesc de aceste fapte,
sânt unanime de a recunoaşte că dările acestea /plătilepentru moarte de om erau curat. pacoste.
Darea pentru moartea de om se 'chemi deşugubină,.
iar funeţiovarii însărcinaţi cu strângerea deşugubinei, se.
chemau deşugubinari.
Să ne ducem cu mintea la viața din trecut, când a--

semenea scene erau des repetate.
Se

da

pământul

veste în sat

cutăruia.

câ

-

s'a

găsitun

om

Zarvă, neliniște; toată: obştia satu-.

lui se aduna la Vornic să vadă ce este şi cum

caz pe oameni, dar mai ales cel cu pământul
mai

mort.

Putea

să fie el omul

tea să aibă cea mai mare

zadar.

'

mort pe.
este,

Na-

era fript şi

cel mai cinstit din sal, pu--

vază în satul lui,

totul era în.

Legea era legt; şi obiceiul iobiceiu şi deci trebuia..

să se gândească cum sâ-și răscumpere capul, să nu piardă
moşioara. Jelanie.la casa Românului. -Fraţi, rude prieteni,.
toți plângeau ; câci căzuse curat din senin. Se culcase omul liniştit şi peste noapte făcâtorit de rele, nepustind asupra cuiva, şi omorându'l, beleaua acum cadea, pe capul:
e
celui nevinovat. Vai şi amar.
„Se dădea de ştire, domniei. Degugubizarul venea pe:
dată şi plata se făcea în sudori. Adesea cel nenorocit era.
silit să-şi vândă capul pe vecie la cineva ca să se des-

curse, Banil nu-i putea da, si olătea

cu iiosi.ara,

— 16 —
Se zicea de legiuitorii de pe atunci şi oamenii. dommeşti repetau "vorba, că: moartea de om nu se poale ascunde, căci nu se poate lâră departe leşul omului mort,
Și cine a făcut omorul a căutat iute şi degrabă să ascundă
cadavrul şi mai în grabă Va asvârlit int popuşoae, abălându-se de la drumul mare. Argumentele acestea erau însă
netemeinice, căci in numele lor se jupoia: pe nedreptul a“vutul a atâtor oameni: nevinovaţi.
Ă
Din toate părţile cred că sar [i râdicat glasuri contra. şi dacă documentele vechi ne spun - in stilul lor ofcial, în mod vbiectiv asemenea fapte; poporul însă care a.
trăit acele obiceiuri şi .care a avut a suferi de la ele n'a
lasat să se treacă cu una cu două iară să se resimtă nă-dutul lor în limbă.

„. Moarte
trecut,

şi cu

de om
toată

nu
hoția

se

întâmplă: des; | şi azi ca şi în

la codru

mare,

nimenea

pundea de leşul găsit in pădure, ci numai
-goare, din popuşoae. Proprietatea în pădure
pe când pământul -arat avea stăpânul său
cum era, dar se ştia bine de tot satul pe
“român Sa găsit

cadavrul.

Mai ales Şliindu-se ce urmări rele au asemenea

ruri de oameni,

nu răs-

de cel de pe oera nedivizată,
aşa în comun .
pâmântul cărui

lumease cam

omo-.

ferea şi eșia 'mai degrabă -

la codrul mare, unde avea: să iasă în calea drumeţului, de
cât să facă omor intre: ogoare. Codrul a idealizat pe vechii haiduci şi omoritorul din codru era răzbunătorul po-

porului apăsal, contra apăsălorului, Haiducul nu era uci-gaş !ordinar;' cel “ “putin aşa i-a privit . poporul in litera-

tura lui.
.
In scurt dar, omorurile de oameni find puține 'şi de“Şugubinele erau rari. Se ferea lumea de deşugubină ca“
-dracul de tămâie. Insă div deşugubină trăia deşugubinarul.
Incăsările fiind mici: deşv&ubinarul nostru a: fost silit de
-nevoe să întventeze 1noarle de om.
Niniie mai leshe de cât asemenea invențiuni de morți

de-om.

Nu'e

epocă

la

care

să

vu

se găsească

oameni,.

care să se lese a săvârşi cele mai mari infamii.
„Oamenii cei mai desprețuiţi de popor cari au trâit şi.
“trăiesc în gura poporului nau fost altii. de câl deşugubinarii. Şi azi poporul nu i-a uitat, ci îi ține minte în vorba.
şugubăţ, cu înşâles de om mehenghiu, al dracului carei.
în stare de a face pe dracul în patru, de a născoci chiar:
morţi.
N
.
E

Pe lângă

r

interesul ce aveau

deşugubivarii de a

trăi:

din deşugubină, înmulţind cât mai des cazurile, dacă a„mestecâm şi ura și setea de răzbunare ce au urmărit pe:
“om de când el e pe pământ, ne vom explica foarte bine.
de ce lumea începuse a se feri nu atâta de moarte de
-om, dar mai ales de deşugubinari, oameni cei mai şugu=
beţi de pe fata pământului.
|
“Eră venit deșugubinarul în sat pentru cercetarea u-nei întâmplări de deșugubină. Satul intreg era în picioare..
Desugubinarul plănuind cu unul cu âltul din sat punea la.
cale pe vre-un om pierdut să se ducă-în ogorul cui-vă şi:
sa se facă că-i mort; că, ei numai or trece pe atuolo şi văzându-l mort or apuca pe stăpân să plătească deşugubină.
O- (i mers şiretlicul acesta la
“dar odată a trebuit să: se infunde.

_mort

unul,

la doi, la zece,

Cel cu pacostea pe cap, neyoit-era să cerceteze de e:
sau nu, căci nu arare ori se întâmpla, că” cel mort. :

pe spetele
ce avea

cui se discuta de omorâtor

şi de averea celui.

de plătit deşugubină, fără ca să zică nici pds, luat.

fiind la trei parale, ca ţiganul din anecdota, răspundea.
mortu-s cucoane, căci nu era'mort în popuşoi, ci numai.
s6 făcea mori în popuşoi.
Mai Tanusă, de câl când te taci mort în popuşoi nici.
că se poale.
A prins poporul. minte. Şiretlicurile deșugabinarului
nau mers mult... Deşugubina a căzut-in desuetudine, căci.
de puține 1 moravuri. vechi” .s'a uital așa de tare ca de da-—

—
=zugubină.

Dovada

.

că dareu era nedreaptă,

nişte şugubeţi.

iar funcţionarii

Cuvântul deşugubină e slavon, e compus din: cuvin- “
tele deş (Guiş--dul) şi ugubină. ce insamnă omorâtor—a-cigător

de

lata cum

N

suflet.

donă vorbe şi a

cuvânt

«pagină vie din trecutul nostru social.

rezumă

în ele o

„Opinia“ ], 33.

17. Jupan-jupân
In istoria cuvintelor se cuprinde adesa istoria socială
a poporului, ce vorbeşte acea limbă.
pc
Starile deosebite, prin care a trecut un popor, se oglindesc în. mod inconscient în graiu, și dacă istoria nu
me dă dovadă de cutare sau cutare slare socială, vine graiul, care ne dovedeşte de existenta acelor stări,
-*
Câle nu ne spune în. sine cuvântul bătrân, care prin
_persistenţa sa în graiu ne arată înriurirea adâncă, ce u
avut spiritul militar roman asupra locuitorilor din Dacia.
Vechii zeterani eşili din armată, când le eră părul cărunt,
"<u familia întemeeală, cu fii și nepoți, se legau de pă-

mântul dat lor şi așă au ramas în ochii urmaşilor ca stet:
„micii sfăloşi, ca uncheșii cu inţelepcianea vieţii, ca bătrâni.
Tot acest cuvânt apoi a servit a denumi vechea proprietate in satele răzăşeşti pe numele primilor proprietari.
După bătrâni se âşezau spițele răzeşești, şi se regulau
toate pricinele de judecală pentru pământ.
Când apar domniile în țările românești, vedem pe
domn incunjurat de o puternică clasă de boeri, oameni de
arme, căci după dreptul feudal, numai nobilii erau militari, şi boerimea la -noi a format nobleța teritorială şi
«de arme.

Puse domniile

noastre sub înriurirea directă polonă,

vedem câ toată această noblime îi place a se numi cu il.
dul vechiu slavon jupan.
Ințălesul slav al cuvântului jupan e foarte variat.
Jupan e tradus de Cihac prin Seignear, maflre paron; jupa mai înseamnă paroisse, domisticilă; jupa sig-

—
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nificat rezionem aliquam habitatam vel ejusdem regionis
homines congregatos ; jupa mai însamnă comună, obştea
comunei, familia, district, primar, bailli, prepose, chef d'un
comitat en Honerie (işpav, fişpan); iar în Polonia jupase
era

un

înalt funcționar,

administrator.

Intinderea intrebuințării acesiui cuvânt arată că şi
Românii, ca unii ce au imprumutat torma-de stat de la:
vecini, au luat acest chip de a numi pe înalții lor fane-

tionari.

ăi

_

Noi credem dar; şi: din documente reiese că vechii
- jupuni ce fidureaza' in documente fără titlu anumit, sânt.

niște innalţi funcţionari şi sfetnici de stat, cari ori purtau
un

post în stat şi nu era în modă

şi în documente,
virtulea

ori erau

timpului

foşti înalți

marilor lor merite flgurau

de a se trece

demnitari,

ca: iscâlitori

cari în
in docu-

mente, dând credință și putere celor zise de Vouă.
De la marii şi înalții funcţionari, titlul reverențios de
jupân a trecut la micii funcţionari, apoi la starostii bres„lelor.
|
„ Cucoanele jupanilor. erau şi ele numite jupanese şi
jupanițe; şi nu urare ori găsimin documente și cronicari
da! acest nume tuluror boeroaicilor după vremuri. Cât e de sugz estivă scena cu Gh. Stefan, când cu
dusul spre Buciuleşti, moșia sa” şi intâlnind în drum pe:
jupâneasa Safta, i-a oprit râdvahul, a poruncit la: ficiori
să întoureă şi suind-o in rădvanul său şi-a luat-o lui să-i

fie jupâneasă și au ajuns să fie şi doamnă!
Țara

noastră era plină de jupâni

şi jupânese.

De la.

Hotin la Milcov şi de la Milcov la Severin toţi înalții deta-nitari erau jupâni şi toate sotiile lor erau jupânese.
Cuvântul chiar de jupân e de mult introdus în limbă,
căci

ne dă

pe

a-+-n

schimbatîn

î, ceea

ce nu

ne

dă

cu:

vintele slavone ca blană. strană, rană, etc.
Și starostii de bresle erau jupâni ; calfele din breaslă
încă treceau drept jupâni pentru ucenici. Fiecare breaslă

apoi işi avea'anuriiţi
>

inşi însărcinaţi cu: vinderea ' produ--

- S1:—
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„selor:

îmiânii, curele,

arce,

cuşine,

etc.

De

obiceiu

la tej:

ghea se rânduiau cei mai bătrâni ; în deobşte era. aestrul,
care el desfăcea marfa, stând la tarabă, pe când caltele şi
"ucenicii lucrau în odăița din dos; căci mai de mult fiecare

maestru

şi lucra...
„O dată
ucenici şi de
„nese, cum se.
Țăranul
pân, aşa cum

îşi avea

dugheana

în âceiaşi

casă,

unde

se

:
to'i aceşti stăpâni meseriaşi numiţi jupâni, de
muşterii
; femeile lor, erau numite tot jupâmai zice şi azi în cinste la mahala şi la ţară.
nostru și azi are încă în: cinste cuvântul ja fost mai din vechi.

Cu totul de altfel stau lucrurile la lârg. Aici cu vremea s'a sporit elementul jidovestc, venind din Galiţia și
„Rusia. In scurt timp ei au acaparat comertul şi industria,
luând locul Românului, care: a alergat după slujbe, căci în
evoluţia modernă a societăței româneşti, forma nouă de
“stat lărgind cercul 'boerilor cum şi a boeriilor, adică a funelionarilor şi a funcțiunilor, nimic mai natural ca fiul breslaşului român să tindă spre funcţionarism, pârăsând me.
seria

părinţască, schimbându-şi haina,

portul şi vorba chiar.

Şi era _obiceiu mai de mult ca vechii boeri şi s'ăpâni:
să poarte anteree lungi, încinşi cu brâe; apoi să mai poarte
şi nişte barbe mari. Era o distincţiuae sozială în purta-rea barbei. Viaţa modernă a schimbat totul. Şlicul s'a înlocuit cu pălăria, antereul cu gherocul nemlesc, pantalonii vechi largi cu cei de azi strânţi pe vine; îu incul barbe
lor: mari azi avein in obiceiu raderea barbei, ceiea ce a
sporit breasla bărbierilor, singura corporaţiune românească
mai puternică azi!
-. Cercul vechilor bresle va spant, Sub Mihai Sturza s'a
“dat. ultima lovilură şi sânt pline de învățăminte actele
“timpului, care dovedesc cu câtă trudă şi. luptă i-au nimi"cit breslele.
.
|
"1n locul preslaşilor |români S'au rădicat industriaşul
şi comerciantul ovreu; Ovreiul dus de considerente reli6

—
gioase

continuă de a purta

$92
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antereu

încins

cu

brâu

lat;

tot din considerente religioase el purta şi poartă barbă. ,
Meseria, portul, barba, iată alâtea considerente,.
care
au făcut ca numele de jupân să treacă de la boeri, la bres-

lași şi prin bresle la jidani.|
Unește la aceasta spirlul salirie, eare şi-l varsă ro_mânul asupra jidanului in. creaţiunile sale literare şi ne
vom

explica peiorizarea cuvântului jupdn.
Peiorizarea s'a lăcut la orașe, ca centre ovreeşti; sa:
tele au remas pentru moment putiu influențate de această
peiorizare de înteles,
a
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IS. A lupi
Par'că văd pe cetitor nerăbdător şi mirat; ce-i şi cu
asta a lupi? De unde, dracu!
„asta!

am

mai

scoso

eu

şi pe

Mirarea e întemeiată, căci intăiu şi intai eu am avut'o
şi pe mine nu na rabdat inima so ţin, ci—după obiceiu— .
am

căutat s'o împărtăşesc curiosului cetitor al Opiniei,

Mirarea ni se va: micşura, când voiu amintică e des
obiceiul Românului de a face vorba din substantive:
De pildă de la sfeclă avem semnificativul a sfecli cu

un înţeles intraductibil în alfă
- soare

de

groază,

ce

te cuprinde,

în pădure, te face săţi

Sentimentul de te:

când

dai cu

termen de cât ai zice că ai sfeclit-o.
câre, iar o sfecleşti.

de

urs

În asemenea, stare când o

şi o pui de mămăligă,

trage o soponeală,

ochii

prerzi cumpătul, părul să ţi, se facă

măriucă şi faţa roşie galbenă.
zâvi pe mânecă

limbă.

nu e.mai nimerit

Iar când cine-va îţi

te soponeşle, de n'ai

încolro

zice nici

”

“Tot aşa de la fasolă avem suggestivul a see fasoli.«la nu te mai fasoli>, adică na te mai cod, nu: te mai
face că nu poli; sau scurt cnu te fasoli>, lasă-l că se fasoleşte acum, dar acuş vine drăguş la căuş. Ce să zicem
de cel ce se căciuleşie, de şi poate rare căciulă, ci numai...
şapcă.
Oare nu tot 2şa avem pe " sagalnicul : brânzui de la
brânză !s'a mămăligit de la mămăligă! c&ci omului moale
i se zice mămăligă, şi nu arareori când şi mămăligarul

îşi ia inima în dinţi se zice: bre!
mămăliga

coa jă !

îa

zedeți că a prins
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Dacă calităţile lucrurilor au servit Românului a-şi erea
unele verbe, potrivite de a numi figurativ unele acliunili,
tot așa şi animalele, cunoscute ţaranului au slujit la formarea unor verbe foarte plastice.
Cine nu cunoaşte că acela ce se fuduleşte şi se cocoață faţă cu un prieteni se zice: se rățoieşte căci rățoiul
se suceşte mult şi ine pe lângăJupâneasa
j
rafa până când..
Dacă

cine-va

se întrece

cu

șaga

i se zice

scurl

că se

porceşie ; căci nu-i animal mai des luat drept pildă de Român
ca:

porci,

porcul; porc,

elc.

scroafă,

porcos,

morcari,

i

a

|

poarca,

«

|

Mai tot aceiaşi cinste a avut şi nobilul măgar, de la
care Românul a luat pe mâgărie, măgăros, a năgări ele
In aceiaşi categorie de cuvinte. Şi în acelaş calapod
de formaţiune trebue să punem pe rarul a lupi, care azi
nu se aude, de cât doar unde lupul guvernează, supt oblă“duirea ințeptului elefant.
__A fost ndată—spun poveştile—când elefantul era îm-.
părat ; el pusese pe lup -aazir.la oi.. Lasă pe lup! jupoia
la oi,de mama

focului.

Oile

văzându- şi peirea

uu

times

o delegaţie la imparat. Năsosul elefant le ascultă; chiamă
p2 lup; îi ascultă îndreplațirea- lui ! şi judecând adânc hotăreşte, că lupul are drept să in de fie-care oae > câle o piele
dar mai mult! nici un fir de păr.

<Şi de cât pielea cbicinuilă
-

„<Sănu poli

cereun fir „de păr mai

i
mult>

Ca asemenea lucruri au fost când-va Să la noi, Românii, nu mai încape nici o îndoială, Sânt prea de curând

trecute vremurile, când impriciuatulse ducea cu 2 curcani
suplsuară la judecată,
.
|
A lua uvutul cuiva în trecut era un fapt prea dese-

ori praclicat, că lumea incepuse a se deprinde că prezuni

lupul vine şi răpeşte prada sa, fară -a i se mai cere So-coteală, aşa şi domnieiori vechilor dăbilari era greu să le

.

5

|
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celi”. socoteală de cele „ce-ţi luau de pe lângă ţine. Și oare"oare era averea mare în trecut, daca nu vitele, când tot
Românul avea plug cu 6 boi.
o
„Na fost dare mai ingreuitoarea pentru târă ca văcăritul. Cronicarii sânt unanimi a povesti rugile de blăstăm,
pe care (ara le ridică contra “acelora ce scoteau văcâritul.

„Această dare era o adevărată despoiare făcută averii ţăranului, şi neavâud-el în limba lui de atunci alt cuvânt mai
propriu pentru a arata jaful—se zicea jacul—ţăranul cel
creator de cuviute a.luat vorba a lupi, de la lup penteu
a ponegri pe hrăpitori.
Mi-o lupil boii; am să'l lupesc, îi vor lupi boii, erau
vorbe des zise, de oare ce .le găsim trecute şi în stil oficial
Iată un document foarte curios, dat în următoarea împrejurare :
,
Călugării de la Bârnova cumparase de la mai mulţi
vânzători Scânteia. Intre - cei ce aveu oare care drept asupra Scânteei era şi unul Patraşco Boldescul. EI jâlueşte
Domniei că vânzarea Scânteei s'a făcut pe nedrept și trage
în judecată pe vânzători. Se vede că a fost multă trăgănare in proces, de oare-ce Domnul pierde - rabdarea și dă
carte la mână lui Boldescu ca 'să cheme numai de cit în
judecată şi cine n'a veni va fi lupit de câle 6 boi.
Iată acel document înedi, care'l păstrez în arhiva mea:
„lo Vasile Voevod b. m. g. z. M. (cu mila lui D-zeu Domn
țării Moldovei).
Dat-am cartea Domniei mele slugii noastre lui Patraşco Boldescul, să fie tare şi putearnic cu cartea
Domniei meale a chema şi soroci pre, toți vânzători cari
au vândut Scânteia călugărilor de la ' Bârnova să aibă a-i

ține toţi acei oamenisă stea de faţă înaintea Domniei meale
cu Boldescul să-și întrebe. Jar care om nu va veni din
acei vânzători bine să ştie că voi lrimele Domnia mea *
de-i

vor

lupi

celui

om

6

boi

ce nu

za

veni.

Toem

pişem (aceasti scriem) gospodvami. u las 71522 (1644) Apr. 14.
Saam gospudinu veleal.“

A lupi.6 boi ar însemna ceva azi, când mai toţi ţa=

:
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ranii au abia 2 boi, şi aceia amanelaţi la credit. "Dar pe
vremca lui Vasile vodă era floare la ureche, țara fiind prea .
bogată în vite, căci iată ce ne spune M..Costin:

|

«Fericita Domnia

lui Vasile Vodă,

în care dea fost

cândva aceasta tari în tot binele cu Vişug şi plină de toată
averea cu mare fericire»... (Let. 1,273) iarîn all loc zice:

«lară Vasile Vodă domnea cu mare liniște ŞI.cu pace

fără grijă țara de toate părţile; sta toți de negufilori şi
de agonisite> (Let 1, 975).
|
a
e
“Iată cum documentele adeveresc spusele cronicarilor.
„Opinia“

Il. 18.

*

19. Ai carte ai parte
Ne-am deprins cu toţii a lua vorba aceasta cu referință la învăţătura cărţii; ca şi cum partea ar fi traiul,
“iar cartea

mijlocul ; că adică dacă cineva

învaţă carte multă

şi bună, are parte de-o viaţă mai bună; şi că dar în lumea
aceasta: partea noastră a tuturor atârnă de crimpeiul de
carte cel învăţăm.
“Nu ştiu dacă afundăm chiar. azi vorba aceasta, are
deplină aplicare la cei ce ştiu carte, şi dacă nu cumva Jățirea cunoștinței cărţii deparle de a asigura la toţi o parte
mai bună în viaţa aceasta, din contra înmulțește numărul
postulanților şi deci al nemulțumirilor, aj declasaţilor, al
decepționiştilor. Lupta dintre intelectuali e răspunsul cel
mai viu că nici ca cum n'a fost şi nu este în mintea po
porului român să lege de carte pucăţica de parte, ce are
omul în lumea aceasta.
Să nu ctedeţi că avema face aicea cu o simplă rimă,
întăi e carte, în al doilea să.
în versul
adică dacă
că
vină parte. Nu; vorbele nu se nasc in popor de dragul.
urechii: ci de nevoile inimei, ale stomahului ori chiar ale:
pungii. - Viaţa materială așa cum a. dus'o românul in tre-cut, s'a oglindit în graiul său, şi că dar pentru a reuși în

explicarea dreaptă a unei vorbe istorice trebue să ne co-borim în viaţa in.imă veche a Românului, să videm cum.
a trâit el acea viață adesea'ori grea şi dăunătoare lui.
Vorba «ai carte ai parle» n'a eşit din cercul vieţii şco-lare, cure era şi foarte restrânsă în vechi şi nici nu se-

„lega

cel

rea,

ce

mare
se

bine,

de a

învăţa la şcolile

şi

pisalti--

de pe lângă biserici

citi

ceaslovul

şi apoi

SS

—
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nici recrutarea în stat nu se făcea după tilluri academice
ca azi, ci după neamolenie. Ficiorul de boer chiar fără
carte avea parte de slujbe, fiind că era ficior de boer; iar
- ficiorul de breslaş putea să fi știut ori câta carte-—cea ce
nu se întampla-—tot breslaş rămânea.
_
Unde mai pui că pulină carie veche, prin care te pe-..
depseai cu nauca slavonă, nu se prindea de capul băetuluiromân, ci.de pelea lui, care era pedepsită, pe când capul
îi era nauc, şi ne vom încredința şi mai bine ca nici nu
“trebue să ne gândim la cartea din scoală, prin care băeţii
capatau parte în lume. Dar atunci ce era cartea şi care
era pariea, ce se lega de carte?

Eu cred că vorba
atunci cu referinţă
în lege generală la
lâţit la toli românii
In trecut erau
o împărteală

a eşit din moravurile sociale de pe

la pământ; şi cum acele moravuri erau
toți românii, negreşit că şi vorba s'a
şi azi e generală.
nesfârșite daraverile de pământ. Ba ici

răzăşasci,

ba; colo. o acolisire

de

pământ;

dincolo o luare de moşie în tărie; ba că i-a cosit fânul,
ba că n'a luat dijmă, ba că i se păscueşte pe nedrept, etc.;
erau atâtea daraveri intre oameni, că nu se putea impărtăşi de ele ori cine, ci cel ce avea dreptul legal.- Partea
ta de pământ, partea ta de venit de pe moşia la putend fi
încălcate de altul, nu te puteai folosi de cât dacă reuşiai
-a scoate de la voevod cărți domneşti, care să le impuler-

;nicească față de autorităţi şi faţă cu cei din sat.*

„De la un câpăt la altul al țării domnea aceasta stare
-de încălcare de drepturi. Moşiile. nu erau bine hotărâte,
vremurile nu erau aşa de sigure pentru căutarea moșiilor,
"oameui nu prea erau stabili cu casele, așa că “udesea se
puteau petrece cazuri: de abuz de putere, de luare iu tărie
-a moşiei altuia. Cel ce se ţinea că are drept, de aravea
ori de n'ar aveă, treaba:lui, să făcea luntre şi punte să
scoată de la domnie o carte sospod, |prin care avea puterea
să-și caute dreptul.
Unde mai pui că prin asemenea
:
carți aveai parte de

-:
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seutire de bir, să dijmueşti un sat, să cosești un şes, să
ţii o moşie, să pui în picioare toată administraţia ţării
pentru tine.
Cărţile. acestea erau adese-ori scrise energic cu mânie»
în persoana a 2-a, când domnul vedea că nui se țin în
samă ordinile date. In mânia domnului nu era cruțat nici boer,
nici Vlădică; adrese ca popo, blăstămal, porc de câne se
găsese pe ici colea în cărțile domnești.

Ce făceau cei din sal, cei ce se credeau în drept a ținea în tărie un lucru, când vedeau carlea domnească ? Chiar
să fi avut drept, rămâneau pe Jus, căci în faţa cărţii gospod,

numai cel cu cartea avea parte de pământ şi veniturile lui.
Se vor fi petrecut

multe

şi

mărunte

in nesfârșitele

daraveri sociale, căci nu de geaba Românul a ajuns la acea
incheere finală şi plină de luat râmas bun de la un drept
a lui, că cine are carte are parte, ori că ai carie âi parte
alt-fel du-te şi te spânzură.
Dăm mai -jos câte-va cărți de acestea domneşti, din
“care se vede ce parte avea cel ce-o poseda.

1). lo Gheorghi Ghica Voevod, b. m. g.z.4. datam Do-

mnie me slugii noastre lui Constantin Macri ca să fie tare
şi puternic cu cartea Domnii meali a ţinea şi a opri tot.
„satul Popeni, ce este la ținutul Dorohoiului, cu heleştee şi cu

mori şi cu vecini...
opri peste

şi

nime

carte Domniei meli,

să nu

culeze a ținea ori a

toe pişem,i naec ne budet.

Saam gospodinu veleal. U Ilas 7166 Apr. 7 (1658).
2). lo Evstralie Dabija Voevoda, b. m. g. z. M. datam
cartea Domnii meali slugii noastre lui Vasile Stărci: ca să
fie lare şi putearnic cu cartea Domniei meali a opri şi a

ținea satul Popeni cu toţi vecinii; care sut este

lui danie

de la mătuși-sa' Marie Giupăneasa lui Isac Stârcea. nimene
să m'aibă treabă fără de dânsul; iar cui va părea cu strâm-

bul să stea de faţă inaintea domniei mele. să-și aducă şi
direasele

ceva “avea pre acel sat să-şi

noastră,
(1663).

Saam gospodinu

veleal.
E

întreabe

U Iasoh

7Iii

cu sluga

April 9

—
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3). Io lliaş Alexandru Voevod, b. m. g.z. M. datăm cartea Domniei meali giupănesei lui Isaac Stărci din Po-:

piani ca să fie tare şi

puternic

cu cartea

domniei

meali

a chema şi a soroci pe Constantin Macri pentru giumatate
“de sat de Popeani să vie sâ-şi aducă şi direusele Pupea"nilor să-și întrebe înaintea domniei meali de față. „Toe pisem. i nae ne .budet.: Saam gospodinu veleal,
u las. 7175 Apr. 17 (1667). .
lată

ce era cartea;

Și iată

cum

decurgea Partea

carte.

„Opinia“ IIL. 138.

din

20. Bez Vlaşea şi Teleormanul
Nouă celor din Moldova ni e necunoscut această vorbă,
care nu se aude nici în Olteaia, cel puţin în părţile Severinului. Locală dar regiunei şese a Munteniei. s'a extins în .
întrebuințare în intreaga ţara, prin ziaristica română.
Cine n'a auzit de codrul Vlăsiei? de codrui Herţti?
Prin literatură vorbele se lățesc, se generalizează şi deci
să nu pară curios că noi, cei din Moldova.ne silim a explica rostul şi înțelesul istoric al vorbei speciale Munteniei.
Judeţele Vlașca şi Telerman au de capitală Giurgiu

şi 'TZurnau, şi cu această denumire le vedem trecute în ve-

chile budgete de la 1830 incoace. Era şi este un lucru
cunoscut pentru cel:ce s'au obicinuit cu vechile budgete
ale Valahiei, că va găsi la rubrica veniturilor indirecte „domeniurile

Giurgiu,

Brăila,

Ill-a distanţă“

Turnu

şi Sanalele

Dunărei

din a

|

De ce s'au pus în budgete aceste

venituri în articol

deosebit? Se ştie din'istorie că tot litorarul Dunării în
jurul cetăților Brăila, Giurgiu şi Turnu era proprietate
turcească—raiale; începutul rupturei s'a fâăcrt cu pacea de
„la Cuciuc Cainardji, cu pacea de la Bucureşti, dar mai ales

cu tractatnl de Ja Andrianupol.—Pănă la 1828 slatul îşi
incasa venituri de la olcupuri şi vămi şi alte taxe indirecte.
Moşiile

fiind ori

boereşti,

ori

manăstireşti,

nu

era

nici un

domeniu propriu al statului, de la care să se incaseze. veniluri din arendare. - Intrase domnia puţin prin 1833 în
dreptul de arendarea moşiilor mânăstireşti, aceasta mii.

mult pentru a face un controlîn îneasarea. veniturilor a-

_ verilor mânăstireşti.

cum

și în

îndeplinirea sarcinilor ce

—

încumbau

acestor

99
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-

aşezămiute,

dar aceasta

era o indrumare

spre secularizare,
Pănă

la” 1898

toate

veniturile îndirecle se incasau de

la locuitorii din lot întinsul Munteniei, bez Vlaşca şi Teleor-.
man, căci erau domenii turceşti. Particula Dez, foarte des
întrebuințată in cancelaria veche, când era curentul fusese,
însemna fără, şi nu mai încape îndoială că pentru prima
oară S'a luat vorba în intelesul ei propriu, cum o şi avem
în câle-va vorbe slavone.
Cine nu zice azi beznă, besnă? Cine nu “ştie ce-i ba:
zaconie?
Ei Dine şi în beznă și in bazaconie avem pârcul bez ; căci vesnă, beznă, ne aminteştepe slavonul. bezdnie—tără

zi,

fără

lumină,

vorba

ţiganului

din

poveste

«intunerie beznă şi pute-a brânză» sau «bezna iadului», etc.
Iar în bazaconie avem pe bezaconie—
fără lege, bez-zacona.
Dar in aceste 2 cuvinte particula bez fiind contopită
cu tulpina şi-a perdut senzul primitiv, cum şi-a schimonomai

sus

insă

s'a pastrat

întreagă:

In vorba ce o aduce
bez

Vlaşa şi Teleorman,

căci vorbele fiind nume proprii nu s'au putut contopi, apoi
şi întrebuințarea era mai rarâ şi locală,
Aşa în vechiul budget al lui Gr. Ghica din 1776 cetim
că unele slujbe aveau o serie de venituri indirecte bez răn-

„duita leafă.

Câţi din slujbaşii

de azi

nu practică moda

veche tanariotă de a avea venituri extraordinare pe lângă
rânduita leafă !
Acum edificaţi asupra inţelesului particulei bez, nu
ne vine greu'a constata că în tot decursul secol al XVIII
„şi primile 3 decenii din secolal XIX, când cancelaria rusască precumpăniaîn termeni, oamenii uficiali ziceau că
veniturile indirecte ale Valahiei -se încasau din toată țara
vez județele Vlaşea şi Teleorman.. Multe venituri din otcup se dădeau
sau in .vânzare sai
în crediață.
Contraceii erau avizaţi că veniturile : se vor încasa din toate
ocete- o bez Vlaşca şi Teleorman.

- Generaţiuni întregi de

slujbaşi

la visterie au intre-

,

sit şi forma besnă şi bazaconie,
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Duințat particula bez in înțălesul fără cum
îl. găsim şi in
„rusește,
De unde şi cum s'a născut înțelesul mai
nou de
peste, pe dea-supra,

ca fuiorul popi! colac peste pupăză ?

Asta-i asta, măi bădieă.

|

|
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--- După cum nu vântul aruncase pe țigan
peste gard
şi la silil să se țină de coada cepai, ca
să înşele pe ro-

mân, ci năzuinţa lui de a scapa din incureatur
a ; aşa şi
aicea a trebuit să fie o trecere înceată şi norma
lă de la'

un înțeles la, altul; căci nimie mai incet
şi fără salturi ca.
în evoluţiunea semântică a cuvintelor!
De
"Cum însă. narlicula bez a trecut de la înțele
sul de fără.
la acel de peste? Atunci când Viaşca şi Teleu
rmanul au
„- încetat de a fi socolite' raiale turcești, domen
ii încorporate
la Turci,

şi au

trecut

la Români,

făcând

parte

din

dome-

niile stalului, sigur că tot atunci sa petre
cut şi uitarea.
"înțelesului de fără a lui bez şi naşlerea întele
sului de'pesfe.
”
Până la 1828—30 veniturile țării Româveşti
incasân-

du-se: de la toate județele, bez Vlaşca și Teleorma
n ; după
1830 veniturile

acestor, 2 judeţe--lăsâm

deoparte. Brăila,

pe care a Jăudat'o şi: poporul în vorba lui vie—a
u venit şi

Sau adăugat la sau peste _veniturile ordinare
ale fiscului.
Când dar ţara românească a intrat în stăpâ
nirea întregului

litoral al

Dunării,

cu inliusele

domenii

ale Brăilei,

Giurgiului și “Turnului,
Stat
a ul
deven
!it proprietar de
la sine asupra acestor domenii, și cea întăi
grijă a fost.

să se inscrie în budgelul țărei, care era volat de
obşteasca.
adunare.
|
A
i
î
Cine a citit analele parlamentare, a observat condiţiile
speciale: de urendarea acestor domenii; dintre cele
mai in-

semnale erau acestea, că pe când la cele-alte veniluri trebui
a.
să se prezinte numai români, la vânzarea acestor domen
ii se:

“puteau izea şi strainii politiceşte. Ai
In-'fom XI al Analelor parlamentare pag: 215 citim:

că obşleusca udunare prin raportui No. 412 cere.
ca -o dată
eu strigarea în licitaţie a domeniului “Giurgiu și Turnu
. să.
.

-

E Pa
se strige şi venitul Şanalului Dunărei din Valahia mică cu”
- oslroavele

ei.

“'Lermenul

arendărei

veniturilor

acestor

do-

m

menii era pe 71 ani; adunarea obştească le reduce la 6
(mai pe urmă ştim că s'au redus la 5,'cum e azi, când
numai Eforia Spilalelor Civile a ridicat anii la 15, cum

e şi mai bine), aşa că în 1835 se tace a doua arendare;
iar în 1842 a treia arendare pe periodul de la 1842—1848.
Hareciluirea se face în a treia strigare la ziua de 21
Februarie 1$492 asupra următoarelor persoane:

a).

Ion Gustov ia Giurgiu cu 180, 300 lei anual.

*b).
c).

Procopie Dumitrie ia Turnul cu 93,550 lei anual. Teohari Dragumanovici ia Şanalul Dunărei cu

"71,500 lei.
1849.

Domnul

întărește

licitaţia

in ziua de 4 Bart
|

Budgetul însă pe 1840 prevăzuse la veniturile acestor
domenii 480000 lei, pe când licitaţia celui de la-al treilea
period u dat abia 340 mii lei!
Trebuia găsite mijloace de exploatare ca să se mărească veniturile, căci alt fel fiscul perdea anual.
In ade:
văr în 1S41 un italian Feraldo propuse statului să infiin-!

ţeze o fabrică de zahar din sfecle pe domeniul Giurgiului,
cu condiţie ca să i se arendeze domeniul pe un răstimp
“de

20 de

ani

cu câte

100

mii

lei, în loc de

180

mii

lei;

cât a eşit la licitație; mai cerea Feraldo să i se dea vve
“a tăia câte 503 stânjeni lemne din ostroavele Dunărei,
Jără plată,
- Iată condițiuni exprese;e nu ştim de au fost primite.
sau

nu;

dar

chestia

înfiintărei

amânat până în timpurile
Domeniile Giurgiului
fi arendate deosebit pâuă
marile moşii ale statului
De atunci budgetele
mai

Şanalele

unei

fabrici

de

zahar

s'a

noastre.
şi a Turnului au continuat de a
la 1864%,. câud s'a incorporat în
după secularisare.
|
nu le mai prevăd aparle, ci nu-

Dunării, : cari

şi. azi

figurează

la 1$30 în coace.
lată gar cum s'a făcut trecerea

in budget,

sensului

de

de la fără

-

—

9

la acel de peste. Peste venilurile vechi ale ţării care erau
fără (bez) cele ale Turnului şi ale Giurgiului, au venit după
1829 şi acestea. România nu luptase pentru căpătarea u-

cestor. domenii, ci ele au venit în urma tractatului de la
"Andrianopol. Fiind ast-fel, nimie mai 'nalural ca aceste
venituri
cevu pe
dova, şi
dincolo,

peste cele vechi să fie socotite de contiporani «a
de asupra, un fel de colac peste pupăză-din Mol:
dar Muntenii că zică celui care câstigă aşa şi pe
că are cutare, bez Vlaşca şi Teleormanul.
„Evenimentul*

anul

al IX 926 .

a,

După

ture și pistol

Azi şefii militari au ca grijă, în armamentul
să

procure

armalei

puşte

uşoare

şi cu

tir răpede.

ţării, ca.
Dacă ar

[i să inşirăm felurile puștilor, ce posedă armata noastră, de.
Ja modelul vechiu rusesc, care ne-a slujit in răsboiul din
1577, până la puşea Manlicher, botezată ciomag, de un ciomagar liberal, vom vedea că s'a făcut un progres uriaş în
perfecţionarea armelor de distrugere umană.
|

Aceiaşi armă azi se serveşte la toţi soldaţii din acelaşi regiment, fără să se țină seamă de statura-soldatului;
ŞI tocmai în vederea uniformizărei arinării soldaţilor s'a
căutat-arme uşoare. Greutatea ce obligat e un soldat s'o
poarte în spete: ranița cu toate. accesoriile ei, cartuşiera,
"puşea, s'ar mări, dacă și puşca ar fi din cale-afară de grea.
Mai de mult puştile erau cu cremene; încărcăturile se
fâceau

cu

greu,

iar. bătaia

era

abea

la

50--100

paşi.

Ne:

aducem aminte din cronicari că o dată Nemţii lui hacoţi,
“veniţi in Moldova, în ajutorul lui Gh. Stefan, care lupta
contra lui Vasile Lupul, au fost puşi pe goană de şalgăii
de la Ocnă. Era harță pe valea Oituzului. Nemţii văzân„du-se atacați s'au pus în stare de apărare.
Dar unul din |
Şalgâi, știind chipulde a se bateal Nemţilor, a dat ordin
ca atunci când Nemţii or slobozi /lîntele lor, ei să se culce
la pâmânt, căci obicei au nemţii de descarcă toți de vdată
_hintele lor; până să-şi încarce din nou sinefele lor, Şaâlgaii
au dat navală în rândurile Nemţilor—era vre-o 50 de inși
şi i-au snopit în bităi cu ghioagele și coasele lor. Vra să zică era destulă vreme ca duşmanul să le.
atace pe jos până ce incareai din nou pușca.
”

Pralul pe atunci ducându-se cu căruțele după armată,
se putea perde o bătălie numai dacă dădea o bură de ploae,
cum a pălit Vasile Lupu în lupta contra lui Matei Basarab
la Ilia...
Puşea de azi se chema mai demult sineaţă, i iar puşcaşului i se zicea sinefaş.
Pe vremea marelui Voevod
„Stefan, tunurile de azi se chemau puşte mari, şi intrun
document

se

ceteşte

cum

un

boer

curtean

a plăiitcu mo-

şia lui stricăciunea unei puşte mari;
Pustele mari: (tunuvile) erau tăcuțe de cireş şi legate cu cercuri mari de fer,
unul lângă altul, cum călătorul vede mai multe exemplare

in muzeul de antichitate de arme la holel des invalides din
Paris.
Nici tunurile vechi nu loveau aşa strazaie, de oare-ce
„cronica veche a țării ne-a păstrai amintirea că Ştefan Vodă
a fost lovit la glezne de o puşcă, -când cu atacul Chiliei
în 1461, şi că toată viaţa a suferit de acea rană, dar nu

i-a fost. mortală, căci a suportat-o 42 ani!
Strămoşii

mul loc.

noştri, ca armament,

Ghioaga era o măciucă

aveau

ghioaga

de corn, tăiată

dure, şi bătută cu.cue,
ca să facă proaşcă
Voinici ea Burcel, ca Dan, ca Ursan—fala

în pri-.

din pă--

prin duşmani.
vitejilor noştri

strămoşi—eruu iscusiţi mânuitori de gheaoge—ghioagă nestrujită şi ghinuită.
Pare că ne place a ne închipui pe
un

vechiu

soldat,

cu

mânicile

suflecate,

cu sumanul

pe

u-

mere şi prins sub bărbie. cum se. asvirlea în duşmani,
improşeând cu ghioaga pe cine-i eşia în cale; cine era mai
dădea răa
tare în musculatura mânilor și nu obosia, acela:
mas bun pe duşman.
.

Mai foloseau

străbunii

noștri

și argele: “Arcul

era

foarte întrebuințat din vechi. Era o meserie întreagă aceaslă, şi aici în Iaşi se pomeneste că strada ce duce la
hulă Sarfi chemat odată Arcărie, de oare ce pe acolo slăteau mai mulţi fabricanți de arce. Frau arcuri mari și
mici. Neculcea' ne spune că Stefan Vodă avea un arc,
ț
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care-l iîncorda cu vârtejul şi când slobozia arcul, săgeata
shura în depărlări albastre.
ARI
Săgețile erau tăiale din pădure şi cu tolii ne aminatim de fumoasa schiță «Condeele lui Vodă» în care se
atată alegoria că săgețile se porecleau de săteni -condee
cu care Vodă scrie la duşmani.
Cu aceste arme primitive slrăbunii noştri au câşiigat
victorii, care au făcut să :remure Bizanțul şi să impună
sultanilor Turci respectarea a v mulțime de drepluri ptovinciilor dunărene,
Ori -ce sar zice, dar Tureii, ca pulere mare şi popor
cuceritor,

s'au

lvlosit de

demult de

cât de fanatic ar fi soldatul
dător,

dar

fără

o- armă

arme mai perfecte.

Ori

ture, ori cât de supus și răb-

după

vremuri

superioară,

m'ar fi

putut câştiga - victorii sute şi mii. Nu e popor în lume care să fi înregistrat la aclivul său mai multe lupte şi
mai multe victorii ca Turcii.
Da; Românii au cunoscut pe lurei de aproape. Sol.
dații. turci aveau mare cinste și teamă la poporul nostru. :
Dominaţiunea turcă s'a'resâmlit prin fiinţarea agilor lurei
pe Ja conacuri și beilicurile turceşti.
.
De la armatele turceşii, de la soldalii turci ce au stat
sute de ani pe la alţii ca prietini, Românul a prins o sumă
de termeni o sumă de cuvinte 'care ne arală că poporul

nosiru a lrâit vieți întregi de oameni cu soldaţii turci,
E
penlru

de ajuns de a pomeni pe peioralivul
a ne da samă de acest contac!!
|

beşleagă

IL.
Soldatul

ture

presinta

ochiului

cu totul deosebit. de a! soldalului

Românnlui

Român,

un

aspect

de al vechilor

seimeni, roșiori, verzişori. Nu mai vorbim de oastea în
dobândă, pentru că aceia era armată neregulată şi se ducea după pradă.
Cât

dovadă

de

disciplinată

o îi fost

armata: în leafă,

ne

dă

răscoala Seimenilor sub Matei Vodă, când i-au închis
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portile cetăţii Târgoviștei, zicând că nu le trebue donin
bătrân. Mulle zurbale au fost provocate la palat: de :pretorienii
Lehi,

Seimeni, oameni adunătură din toată lumea : Ungurii,
Arnăutţi, Bulgari, Sârbi, şi chiar Afganistani,
|

Era atunci -în obiceiu un armament dpasehii de cel
de azi al soldntului nostru.
Să ne închipuim pe un soldat Cerkez de azi, purtând
un brâu lat în care işi ţine pistoalele, zartaganele şi jungherele. Cât era brâul -de lat—din partea stângă în parlea
dreaptă era încărcat de pistoale şi cuțite care prin lungimea
lor făcea să apară groznice de tot.” Şi vechii noştei haiduci
“purtau pistoalele la brâu, cum cetim în cântecele haiduceşti,
Azi soldalul îşi poartă ranita în spate, iar puşca ve
umăr.
Peptul lui e gol, căci cureaua cu cartuşiera, abia
ocupă puțin loc în față, Cu totul ait-fel era maide mult.
Când aveai în faţă un haidue ori un soldat complect inarmat,
iţi lua

ochii

armele

din brâu,

arme care

străluceau

la lună

de ofelele lor, şi făceau pe soldat cu atăt mai impunător
cu cât era-armă lângă armă,
Să ne închipuim acum câar fi fost în sistemu! ar-

mamentului vechiu normele de azi: uceiaşi armă la ori ce
“soldat, ar fi fosi greu de tot. .
Soldatul având a purta armele

fie aslfel

făcute

ca să nu-l

în

încomodeze.

brâu

trebuiau să

Pieptul omului

celui mai-înalt are SO c. in. De la' sine urmează
iatagan mare, că un pistol sau un revolver mare
mers.

Aşa cum se dădeau

armele

că un
n'ar fi

şi încă. unora.le venea

vârful lor supt bărbie, mai ales când apleca capul în jos.
Faptul acesta des văzut de poporul nosiru a făcut
să numească luerul după ochi : când un soldat era complect
înarmat,

puria

la

brâul său tot

felul

de arme,

eare

puse

cu vârful în brâu, iar cu mânerul în sus pâră sub barbă,
dădeau priveliștea câ-e înarmat pănă 'în dinţi. Cine a
cetit poveștile şi cântecele noastre haiduceşti, îşi aduc a“minte că chiar aşa se zice de haiducii şi soldaţii vechi.
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4 fi înarmat pănă în dinți insemna penlru cei vechi
nu atâta a fi complect inarmat ca azi, ci că soldatul ori
haiducul purta în brâul sâu tot felul de arme, cuțite iarlagane, pistoale, cari prin: mânerul lor atingea bărbia şi
chiar dinţii, când. chiar și-arfi aplecat puţin capul.
Ori cât am căuta o echivalență în portul de azi al
soldaţilor noştri nu ni-am putea explica nașterea vorbei
vechi,
Românul n'a numit lucrurile abstracte aşa în sine;
el Sa purtat cu simţirile, şi ceia ce vederea
i-a dat ca ima:
gină, el anumit?o prin graiul său plin ds viată şi de colorit
aşa cum s'a presentat ochilor.
»Opinia*

III, 1899,

29,

Face

matrapazlicuri

Din raporturile noastre politice, comerciale şi sociale
cu lurcii ne-au rămas o serie de vorbe, «devenite azi istorice, al căror înteles trebue explicat prin lraiul ce Pau avut
acele cuvinte în gura Românului.
|
Cum cuvintele oglindesc stări reale sociale, nătural

că pentru a şti evoluţia sensurilor trebue să ştii schimbările de stare socială, la care s'a referit acel cuvânt.
Câte nu ne spun cuvinte ca DVeşleagă și marafel!

Cel dintăiu ne dovedeşte

caracterul

miliției la Turci, cel

al doilea felul lor de administrație.
Românul a fost cel
care a tot pâlit de la Greci, de la Turci și-de la Ruşi, de
aceia vorbele auzite şi împrumutate de la străini ne spun
mai mult urmările acestor atingeri cu ei,-nu pricinile născătoare a primelor ințelesuri. „Iar lucrurile ce se vor afla la ca-

sele talharilor,

mişcătoare, prin marafelul ispravnicului de

ținut, să se dea toate pe sama

sătenilor cu izvod, unde se

vor'afia şezători“.
Azi

|

ne surprinde

acest înțeles, care

era

cel curat, cel :

propriu, nepeiorizal. Dar azi voim să lămurim peiorisarea
cuvântului matrapzlăc, care a ajuns să arăle afaceri 7iecinstite, ca şi acel care umblând 'cu mierea pe mână se
linge, căci ii rămâne vrând nevrână.
Matrapazlăc,

are

azi

înțeles

de

şolticării,

pungășii,

„ciupeli, miluiri, şi uu are ori auzim zicându-se de. cutare
«făcea matrapazlăcuri“ de aceia Pa dat afară din slujbă.
Cuvântul de mai sus s'a generalizat azi, de unde mai
înainte însemna numai ceia ce făceau precupeţie.
Era o
vreme când producătorul desfăcea singur marfa sa. Pro-
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ducerea fiind mică ca şi consumalia nu se simtea nevoea
intermediarilor. Fie-care breaslă avea sarcina de a-şi desface prin unii de ai lor, toate produsele sale. Şi azi se
practică - aceasta în mare parte. Ciubotarii, după ce produc toală săplămâna es Duminica in târg cu papucii şi
iminiii în părângă şi-şi desfac singuri ei produsul lor. Bul-"
garii şi zarzavagii işi desfac singuri marfa lor de grădi-

nărie. Aşa ar fi şi normal. Şi producătorul câştigă mai:
mult şi cumpărătorul ia mai eftin.
Dar se vede, că acest mijloc primitiv s'a fost stricat
de mult, căci azi producătorul silit de immprejurări a-şi vinde

marfa toată pe un preţ hotărât fiind

silit să o vândă cui

i Sa presentat ; ori în nerăbdarea de a aştepta pe mușteriu
cu nacafalele lui, știm ulâta că de demult s'a năseul clasa

mtijlocilorilor, care azi au devenit o necesitate
ţiile mari comerciale.
|

in transac|

Azi samsarii suntși un rău, dar şi un bine. Ei
faptul că-ţi vin la .d-la acasă, te scutesc de drum şi-ţi
iluzia unui câștig mai sigur, de-şi mai mic.
Nu s'au considerat însă ca alare şi măi demult.
gustorii:de ori-ce categorie se numeau inainte capef.
arare-ori găsim documente acest nume: Jane cupez,

traki cupeț, «cumpărător».
vie ideea
mărfurilor,

de cumpărător
ce nu

erau

prin
dau
NeNu
Pe-

Pentru bătrânii noștri era mai
la negustori,

produse

de

care neguțau
dânşii,

ci

prețul

cumparate

cu bani peşiu.
|
|
Azi nu mai zicem cupel ; dar sua pastrat termenul
precupej, a precupeţi, precupeţitul, cum şi - acel de olcup,
olcupciul ; Precupeţul este acela care cumpără înainte;
spre a-l vinde apoi altuia.
«De vreme ce din început precupeţii n'au fost, ci de la o vreme în coace s'au obişnuit;
şi din pricina precupelul se pricinuește mare scumpete
la cele .ce sânt de mâncare norodului, fiincă! că aceşti
precupeți se duc afară din lârg întru întimpinarea sătenilor
şi a femeilor ce aduc de la câmp, târguesc lucrurile cele
de. mâncare şi cumpărându-le cu un preţ,le vând cu preţ
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îndoit». . Aşa vorbeşte domnul Gr. Ghiea Voda. iu budgetul său din 1776.
A precupeți însamnă dar.a cumpara dinainte un lucru nu pentru nevoia la, ci pentrua te folosi din el, vânzându-l cu un preț îndoit la ucei ce au nevoe de acel lucru
Târgul dar se scumpește prin precupefire.
|
Prin secol.al XVil-lea erau numai cupefi; căci tradiţia ne-a păstrat amintirea unui bucluc de medean cu cu“peţii şi cu femeile cee aduceau. lucruri. de ale mâncării în lâro,
Eva pe vremea lui Radu Vodă zis cel Mare, în a doua
a sa domuie.
Boerii şi mitropolitul-stăruiau la domn pentru o slugă a sa credincioasă să-i dea un pitac de hoerie.
Domnul Pa făcut cu mare ce vatav de medean, de şi

ştia că sluga lui: nu era de boerie, câci era om iute.
«N'au trecut săptămâna, spune M. Costin, şi au si
venit jalbă din târg la Divan, de la niște femei, pre acel
vatav de apruzi nou, pentru silă ce le lăcuse și le bătuse

în târg.
nu Yam

Au căutat Radu Vodă la boeri și le-a zis: cău
spus că acest om de hoerienu este? Iară călră

dânsul au zis :> eu, măre incă pe boerie n'am apucat a-ți
„Zice. şi au şi zis armașului «iea_ gârbaciul» şi au pus de
i-au dat 300 toege». (Let, I, 987).
Ar părea dar că moravurile erau mai simple şi mai
bune pe acele vremuri, când erau numai cupefi, nu şi precupeţi. Domnul pedepsia aspru pe acei care stricau ceva
„pietei, silind femeile la ceva. Dar pe de-o parte negustorii
Turci, lajii şi precupetii raşi,-care începuse a se imulli pe
la. noi au fâcut să se înmulțească tagma precupeților, până
ce au ajuns să-și facă şi breaslă aparte, cum sar zice
azi sindicatul misiţilor.
|
Nu ştim de când s'a inființat breasla precupeţilor;
nu Știm încă cât a trăit; slim insă când s'a desfiiințat,

Domnul

Gr. Ghica Vodă o desființază în 1776,

când zice;

slurostii de malrapaj, matrapajii, adică precupeţii să lipsascc.
Deci țăranii precum şi femeile, după vechiul obices
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să vândă lie-cari lucrurile acele de mâncare însuşi ei, iar
care va indrăzni a face matrapuzlâc se va pedepsi cu uliza.
Ghisa Vodă a crezut să ordone la asa de Iaşi să desfiinleze starosteie de malrapaji, lăsând. numai 33 de stăroslii, căci starostii de ciocli şi de calici cădeau supt drepturile Mitropolitului. “Tot Ghica Vodă ordonă la Agă să
desființeze şi matrapajii adică precupeții, molivele le-am
adus mai sus,
Matrapaz, matrupaji era torma cuvânlului vechiu.
Aceşti matrapaji abuzând de meseria lor, căci vindeau prea
scump cele cumpărate de la (arani, au râdicat contra lor
atot puternicia lui Vodă, că-i desființază, dar și ura norodului târgovej, că vorba se aude mai ales la oraş, unde

mahalalele

au

resimţit

traficul

neruşinat

al acestor ma-

trapaji, care făceau matrapazlâc, jupoind lumea.
Nu știm dacă. hotărârea lui Volă sa linul
sau

nu;

ştim

insă

că

poporul orăşenesc

a tinut

mele, stricându-i înţelesul şi ganeralisându-l
cătură de speculă, nu numai
„Medeanul ne-a - dat dar

în: samă
minte

nu-.

la ori-ce apu-

de cât la.obiecte.de hrană.
vorba asta; și cum vorbirea

în medean e cea mai plină de figuri, vorba unui retor cure
zicea că întrun ceas la hală auzi mai multe figuri de cât.
în cel

mai iscusit discurs, căci fantazia

işi dă sbor liber

nifestării sale, negreşit:şi generalizarea

„sinecdoca—ne-a

acestui

ma-

lermen—

dat'o tot medeanul, ulita.

Mathrabâzyg metrabâzlyg = colporlage; mathravăs,
midrabâz=aceapareur, revendeur, colporteur.
Lumea oficială fanariotă condamnând precupeţia, şi
pedepsând'o cu ulița, a inferat şi apucăturile acestor pre=
cupeţi, care făceau matrapazlăc.. În cercul dar a lumei
oficiale s'a născut” această vorbă şi apoi a lățit'o în medean, luând” o in înţeles răi. Fie-care stare socială ș-a dat
obolul său în românizarea înțelesului cuvint telor. Nu se
putea

ca și uliţa să

nu-şi aibă

cuvântul

ei

în cereul

bei „noaslre,
„Evenimentul“

lim-

II, 100.

23, Vermeni

de pedeapsă

-

Dacă inlâlneşti azi un bătrân al Iaşului, are să-li
spună că tălharii se închid la noi la Poaata Verde. lar
dacă bătrânul . nostru e din Păcurari, nu se va putea slăpâni de a nu-şi arăta indignarea că astă-zi - stăpânii de la
Poarta. Verde au schimbat coloarea portei, făcând prin aceasta să se strice vorba.
O Poartă verde în Iaşi! Aşa a numit'omul lucrurile;
tot deauna după simțuri. Când boerii noștri, cuny şi Europa întreagă, au cunoscut Tarigradul şi au văzut că marele vizir locueşte în nişte palate încunjurate cu ziduri şi
“având o poartă înaltă, au numit autoritatea vizirială și
deci.a sultanilor cu vorba: «Inalta şi Sublima Poartă».
Dar Poarta verde de la Iaşi a ajuns a nuwi arestul,

zis azi—cum

arată tabla—penilenciar. Penitenciar, loc che-

mat ca cel închis să-și facă penilența, adică căința. Fi-va
şi aceasta; dar mulți ies mai dresați în rău decât în bine.
Românul nu piea ştie de penitenciar, căci e vorba
cea

mai

nouă.

El

ştie de închisoare,

căciîn adevăr

închis,

închisoare sint expresiile cele mai vechi şi latinești, surori
mai

|

bătrâne

a neologismului

Românul

reclusiune,

înclusiune.

mai cunoaşte şi expresia arest, vorbă fran- -

ceză întrodusă
jerie, care ne
scriu: arrcler
ial ;—Vhotel,

din seeol, trecut, ca şi vorba spilal şi
dau pe vechiul s, ce azi francesii nu-l
vechiu arrester, lat. a ?restare ; (ospilal,
hostel, hospilale; spițerie==epicerie,

spimai
-spiespi-

cerie ; etc).
Aceste

trei cuvinte:

ospilal,

arest, spilerie

ne spun
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„mult de

“îndirecl.

raporturile

noastre

vechi

cu Franţa,

direct ori

Dacă acum lăsăm neologismul penilenciar, şi chiar
mai vechiul arest (arestat, arestant, elc.); şi ne întrebăm
"cu ce cuvinte mai numește Românul nostru arestul ?
Vom găsi următoarele:
a), L'a pus la răcoare. Cum odăile de arest siat în
pământ, nimic mai nimerit de cât vorba: la răcoare. Răcoreala arestului vâră reumatismul în tot trupul, în toate
încheeturile. .
b). La trântit la dubă. Zicem noi azi la căruţa care
duce pe arestanţi la palat dubă, dar nu in ori-ce oraş e
asemenea cărulă și totuşi vorba dubă e generală Decila
trântit la dubă nu însamnă că Va pus în căruță, ci cu to"tul altăceva,
Românul are vorba a dubi: am dubit nişte piei de
vacă. Dubala, Dubiala, dubălărie, Dubasă, Dubău, Dubăsari,

iată atâtea cuvinte cu rădăcina dub. Ce însamnă a dubi?
"A dubi însamnă a pune pelea de vară în zamă de
scoarlă de stejar, pentru a se .imbiba de tanin. Deci dub în.”
samnă slejar.
Dar cum a-l pune la dubă însamnă a-l închide? Mai
de mult nu erau inchisori cu azi făcute sistematic. Cel
închis era legat de mâni și de picioare şi lăsat singur întun loc închis, La ce-i închide pe'un om înlre patru păreți, când e mai uşor a-i vâri picioarele în nişte greutăţi
mari, a-l închide şi a-l lăsa asă, că de fugit nu putea fagi.
Se obişnuia nişte Dueăţi groase de lemn cum e stejarul, se lua un a batute gros de dubă şi făcând în lemn
torma piciorului se lega omul de acest butuc.
Oamenii, care vedeau cum se inchid. tălharii, au nu-

mit lucrul după vedere.
1) la butuc;

S'a luat

numele

lemnului şi s'a zis că

Pa pus în butuc, Şi cum cuvântul e turcesc, probabil că
Turcii ne-au adus şi practica odată cu numele.
|
2) la gros. Bulucul fiind gros și greu Românul a nu-
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.

mit după mărime și când a zis la pus la gros, inșamnă
Va pus la butucul, care era gros.
3) la dubă. A treia expresie ne arată în mod complect practica arestului.
.
Butucul cel gros trebuia să fie şi greu. Dar lemnul cel

mai greu eră stejarul și deci auzind că din vechi pătura oficială, care întrebuința limba slavonă, zicea la acel. lemn
gros, dubă, iau zis și ei audă fâiă a-şi da samă de ce
şi pentru ce,
Cel ce imprumulă o vorbă nu'se întreabă de rostul
vorbii în sine, căci pe el îl interesează vorba în raport cu
lucrul. Așa şi cu a dubi; românul tabacariu a auzit că la
practica punerci pelei în scoarță de stejar se zicea a dubi,
așa a numit-o şi Zânsul; dar ce însamnă a dul, dubă,e
treaba filologului, gramaticului, nu a poporulvi.
_lală

dar

un

ciclu

de

vorbe

destul

de bogale,

dovedi-

toare că aplicarea lor a fost foarte deasă lu noi. Hoţii 'de
“codru la drumul mare, haiducii; iată atâtea prilejuri pentru a se pune oamenii la dubă, la gros, la butuc: apei la
răcoare,

la arest,

lu poarta

verde.

Dar pomelnicul nu s'a isprăvit. Cel condemnat era
legat şi de mâni şi de picioare. 3
„Ce să fie acele obezi? Dar căluşe 2 Dar fiare?
Obezi pl. de la obadă, butucul roții dinti”o: bucată,
obada ce la car; dar şi obezile iadului; legăturile tartarului, sarcinele .ghehenii.
Cătuşe=legături ; Pa incătuşat, adică Va legat de mâni
-cu cătuşe. Ce raport să fie între miță şi cătușă nu ştiu,
căci etimologia cuvânlului ne dă acest raport. Fost-au cătușele având forme anumite, pentru a lua acest nume, ori

o simplă coincidenţă ?

|

Mai esplicit e lanțuri, şi fiare căci arată metalul din
care erau făcute.
|
“Când în jurul aceluiaşi fapt găsim o sumedenie de
numiri variate ca origină și formă râmâne a ne întreba
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“dacă nu cum-va în aceasla avem a vedea mai lesne deosebitele influențe din afară exercitate asupra noastră:
Tradiţia latină ne-a dat pe închisoare, Turcii pe Vutuc; Slavii pe dublă; Ungurii pe ocnă ; mintea românului
pe gros; pe răcoare; Francezul pe arest şi penitenciar, ca
semn de civilisaţie, că azi inchisorile nu-mai sunt locuri
de tortură, ci de penitență şi căință.
Cum cuvintele ne arată evoluţia în aplicarea pedepselor la noi!

„Opinia“ IL. 242.

24.

La

Qenă

Sint cuvinte, care prin faptul că numesc lucruri, ce
în societate au servit spre a produce groază, au căpătat
senz

rău,

din

ceea

Aşa, de

ce aveau

pildă,

la inceput

expresia

cel ce e.nebun. Când “un
iusultă, -răcneşte, zbiară

un

«la Golia»

senz

ben.

numeşte

azi pe

cunoscut se poartă necuviincios,
chiar, e înfruntat cu vorba
«la

Golia».

”

|

Mâne, când spitalul de nebuni se va muta «la Socola»,
vorba

«la

Socola»

sociindu-se

cu

ajunge
carle,

designa

a

va lua locul vorbei

faptul

că acolo

că

și-a

va

«la Golia>

fi externatul

dat fata

«la Golia»

care a-

de

fete,va

să

învete

Până la 1803 vorba «la Socola» însemna «la călugărițe> ; după 1803 deschizându-se. seminarul «la Socola> a
însemnat la fahrica de popi, mâne vorba «la: Socola> va
însemna «la nebuni».
-

Aşa şi cu cuvântul «la Ocnă».
Prin secl. al XV-lea ocnele Moldovei erau pe la valea Oituzului, pe la Grozești și în fata satului Trotuş. Cei
ce tăiau sarea erau Șangăii, Şalgăii, cuvân: unguresc,
care însamnă «tăetor de sare».
Şalgăii s'au fost constituit în breaslă, numită în mod
escepţional cu turcescul rufet, având în capul lor un ju=
decător,

nume

un

staroste,

numit

însă

birău, . Birăul

de

Ocna,

ce vine des în Cronici şi documente;
Erau multe privilegiile şi indatoririle; rufetului Ocnei.
Intre alte privilegii nu făceau armată; dar la nevoi: ajutau
pe domn cu oameni, cum ne povestesc cronicele, Mai a-
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veau privilegiu de a ţinea căsăpie, pitărie, crâșmă
tele, Proprietatea imaşului şi a țarinei era în coinun;
tul la pădure era indivis ; în lârg locurile goale erau
meşti, restul era al lor.
Cam prin veacul al XVI-lea, Şalgâii din Trotuş
mutat

la

Vălcică,

aşa

se

chiamă

apa

ce isvorăşte

şi aldrepdom-

din

s'au
sa-

line. Incetul cu încetul sa adunat lume străină; meseriaşi,

industriaşi, comercianţi,

slujbaşi, oameni

de afaceri;

bul-

gari, turci, munteni etc. elc. şi aşa sa format târgul, cam
după Vasile Lupu.
Târgul odată format, a fost un centru de devoțiune,
Azi în Ocna avem 12-biserici, pe când în Vaslui numai 2.
E izbitor contrastul; dar acolo unde ţara a legat locul tal-:
harilor, acolo evlavia creştină a râdicat mai multe: altare
lui D-zeu.
Nu se știe bine, care erau raporturile domniei cu ruietul

Ocnei; 'rufetul

lucra

salinele,

care

însă

erau

explo-

atate de Donin. Din vechi Ocnele au alcătuit un veuit al
domniei ; iar mai. apoi și boerii mari au tras foloase de la
Ocnă, căpatând în mod gratuit cară întregi de drobi de sare.

In tot cursul seci, al NVIll-lea găsim rufetul -păstrându-şi dreptul său esclusiv de lucrare al salinelor.

la finele” sec. al XVIl-lea

insă domnii

Cam

de

au utilisat la tăie-

rea sărir şi pe osândiţii la munca silnică pe viaţă.
Pe colinele ce domină Târgul Ocnei, călătorul vede
şi azi gropile de ocne părăsite, parte prăbușite, parte. pline
de apă. E un spectacol trist şi infiurător, ce-ţi aminteşte
atâtea vieţi condemnate pe vecie a nu mai vedea lumina
soarelui. In răscoleula pământului, în prăbuşeala gropilor,

în

muțenia

celor din

de azi pare că-ţi
mormânturi,

dul ocnelor.

răsună în urechi

care şi-au

ispășit

glasurile

pacatele în fun-

E:

Târgul-Oena a mai fost ales şi ca loc de tortură a:
condemnaţilor politici. Cine a cetit pe C. Negruţi işi aduce,
aminte de descrierea fostului turn de la Precista din Ocnă:
Se vedeau incă la 1852 spânzurătoarea, căngile, hruba

su
unde mureau de foame, ete. etc., hrubă în care visternicul
Ursaki şi-a găsit sfârşitul vieţii câtră finea secl. al. XVII-a.
Un veac întreg a fost de -ajuns pentru a se lega în
mintea ţării întregi că expresiunea «la Ocnă» e tot una cu
a-l duce la inchisoare,
!
Nu se mai zicea-la muncă pe viaţă, ci «la Ocnă»,
căci locul unde era dus: condemnatul spunea felul muntii,

un fenomen de melonimie.
Munca

de a tăia sare toată viața era un angajament

al oamenilor din rufet;
la cei criminali.
Dar

Oenile

lor erau

aceiași

muncă era o condamnare
|

deosebile. In unele rufetaşii lu-

erau numai ziua spre a se întoarce sara la casele lor;
iar talbarii lângt:au şi zi şi noapte in pântecele pămân-

tului pentru a nu: fi scoşi de cât morti.
Din rodul muntii acestor condemnaţi

se

întrelineau

ei și câştiga domnia ; starea aceasta a [inut până la 1S56,
când Grigore Ghica a chemat pe Dodun de Perriăres și sa
reorganizat serviciul. Munca la Ocnă a fost înlocuită cu o-

cupaţiuni manuale; dar în acelaş timp s'a desfiinţat şi ru-

felul, o dată cu desfiinţarea breslelor.
"Azi când zicem «la Oenă> arâtăm propriu vorbind
locul unde vine areslul celor osândiţi pe viată, fâră a ne:

gândi că cei condemnaţi au a lăia sare.
Azi lăerea sării se face cu contract. Parte din talhari,
cam vre-o 40, au concurăt la licilaţie şi lăsând cel mai
eflin, s'au angajat să tae ei sare, cu folosul de S bani la
suta de chilograme.
Dimineaţa Ja 6 oare, un şirag de talhari cu lanturile
în mâni şi picioare, escortaţi de soldaţi merg de la penitenciar,

în saline.
cu

câulând

până

la gura

Ocnei,

unde

prin lunel întră

Sara la 6 ceasuri "lucrul e isprăvit, și

cucoşutile

trase

oșteaptă colona

de iulhari,

soldaţii

care

es |i-

beri din ocnă spre a'şi pune cătușele în mâni și a se duce
apoi la penitenciar.

Pe când lucrurile se pelrec asifel, lumea ceialaltă din
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restul

ţării

continuă de a da crezare

reală în vorba «la

ocnă», că adică şi azi talharii de la ocnă lucrează la saline ca o pedeapsă, pe când ei o fac azi: cu an angajament.
E
Mi s'a întâmplat nu arare ori să aud asemenea afirmări din partea unora cu oare-care cultură; dar pentru
mine a rămas convingerea că înțelesul cuvintelor nu se
schimbă de-o dată prin farmec şi egal pentru toți ; ci precum când ploaea a incetat, incă mai continuă a picura
vre-o

câte-va

minule,

aşa şi în

rostul

deja lucrurile s'au schimbat, cuvintele
lesul vechiu o bucată bună de vreme,
pănă

ce,azi

dar tocmai

o leacă,

pentru

stările din trecut.

mâni

o leacă,

că se schimbă

cuvintelor,

după

ce

incă merg, cu înțăgeneraţiuni, întregi

sensul. lor se schimbă,

încet, noi putem

prinde

„Opinia“ II, 943.

35.

Se face

niznaiu

.

Eram de 6 zile în Moscova, de unde avem a pleca la.
Nijni Novgorod, la Expoziţie. Cetitorii ştiu că vara trecută
a lost o expoziţie (Vâstavca) generală rusască de aste, in-

dustrie şi meserii la Nijni-Novgorod.

Atras de acea expo:

ziție și mai ales curios de a vizita oraşele mari ale Rusiei,
"am fost și eu printre rarii curioși din ţară, care ne'am rătăcit prin interiorul marelui imperiu vecin.
Fram,

cum

am

zis, de 6 zile in Moscova.

Aveam

lo-

cuinţa la Hotelul Europa, aşezat pe Tuerscoi ulița, una din
cele mai frumoase străzi ale Moscovei, care plecând din
poarta, unde e C'easovia .Boji Materi merge spre Pelrovskii
diorel (palatul lui Petru cel Mare). Tverscoi ulița e luminată cu electricitate şi simţi o fericire a te perde în mulțimea, ce mişue sara pe această stradă, pe care se află
cele mai mari magazii.
In Rusia e obligatoriu a prezenta atât la sosire cât
şi la plecare pasporlul, pentru a fi vizat de poliţie, căcl
altfel nu poţi călători din oraş în oraş, iar otelierul e supus la mari amenzi, dacă ar ingădui plecarea unui pasa-

_ger, fără să-şi fi regulut vizarea pasportului de plecare.
Dacă la sosire vizarea pasportului se face prin Cantora otelului, nu e tot așa la plecare. Trebue să te prezinţi în persoană tu singur spre aţi se vedea mutra, căci

aşa e nacaz-ul.
Trenul

spre

ai
Nijni

Novgorod

plecă sara;la 10, prin 3
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Kursi Voczal (gara Kursk). Hotării a-mi viza pasporlul «dimineaţa între orele 9 şi 11.
După Putevodilel-ul (călăuzza) Moscovei ştiam că localul
poliliei secției Tverscoi, venea pe strada 'Tverscoi, în faţa
palatului guvernatorului Moscovei, cel cu balconul aurit.
Mă primblasem de atâtea ori pe supt balcoanele aurite ale
guvernatorului şi cunoşteam casa poliţiei, cu a ei compa„nie de soldaţi pompieri.
Imi indrept paşii spre acea casă, hotărât să intreb în
ce anume apartament se află poliția.
Un soldat îmi ese înainte: nu cu mare sforțare putui
să'l intreb in ce parte e poliţia.
— Aeznaiu, imi respunde soldatul.
Mă revoltaiu în mine, cum să-mi spue unul de acolo
că mu ştie de poliţie. Mă suiu sus pe scări; liniște, Eu nimerisem aripa dreaptă a localului, pe când poliţia era în
aripa stângă, jos.
Mă adresez din noii unui serjent de oraş, ce posta
în apropiere.

,

„Neznaiu, imi respunse şi el. Napirol, nu leva; năca: zul îmi crescu şi mai

tul poliției

chiar,

tare.

Un serjent de oraş, din punc-

să'mi zică că nu ştie unde e politia, şi

să îndrepte înaiute, la slânga... imi zisei în mine : se vede
că Sa mutat poliţia, de unde credeam că este; şi amaărât...

plecaiu înainte,

"Merg, merg... uliţa lungă. Mai intreb un serjent, doi,
Care îmi spunea nezuaiu, care napirot. In slârşit ajung la
o casă mare. Era sucursală telegrafo-postală. Intru în lăuntru. Dau de unul, dau de altul. Vad ca-i poştă. Aşa sta
seris atară pe tabla.
Nu întru în lăuntra, nici nu merg mai departe. Scot
Pulevodilel, iar cetese; mă uit în sus, în jos. Un domn mă.
vede şi mă întreabă; ce poflesc. Reuşesc a-i spune că caut
poliția. El mă îndreaplă din nou la casa din fața palatului cu balconul aurit al guvernatorului.
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“Imi curgeau sudorile. Incepuse a arde soarele. Erau
ceasurile 10 jum. a. m. Şi în Moscova vara e cald. Mă re“întorc; ajung iară la casa de unde plecasem.
Acelaş

soldat,

acelas

serjent.

Amândoi

îmi

răspund

neznaiu.
!
Ce umbli, d-le, cu niznaiu ? Scric la putevoditel că aici

e poliția.

|

:

Il las şi apuc spre coltul din stânga, In adevăr o
mică tablă arată că acolo e secţia Tverscoi a comisaria-

tului poliției.

Iotru în lăuntru.

Fanctionarii, de o mare a-

mabilitate, îmi vizară paşportul şi văzându-mă că sunt
străin şi spunându-le că mă duc spre Nijoi Novgorod, începură

să-mi

laude

zăstarca

lor.

Le mulțemii în limba lov fără a-mi trece necazul pe
cei cu niznaiu,
Ori cât de rău să fi înlrebal eu pe serjent şi pe soldat, dar atâta pulea să ințăleagă că era vorba de locul
unde. se află poliţia, lucru ce puteam să-! intreb în limba
lor. Dar, dată fiind indolenţa slujbașului rus, el a căutat
să se mântue de mine cu un niznaia

Ruşii au trecut de atâtea ori prin țară pre la noi,
unde au stat în repetite rânduri cu anii. A fost vreme,
când a dominat la noi uu curent rusesc in societate. Românul nostru a putut cunoaşte dar pe Rus de aproape.
Cât de dese n'or fi fost. cazurile, când bietul Moldovan al nostru întrând în vorbă cu rusul ce nu rupea nici.
ioc pe româneşte, i se răspundea niznaiu.
Simpla propoziţie afirmativă în negativ: nu ştiu, pe
ruseşte ne zuaiu, spusă de vorbitori; care vorbeau în
duuă limbi deosebite fără a se întelege, au lost luate

de Românul nostru ca semn de rea voință. Asifel seznaiul rusesc a ajuns pentru Românii noştri ca semn de

—
nepăsare,

de

necunoaştere,
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ca şi joc al

Tureilor,

care

tot

na ştiu însemnează.
Vom

lămuri şi mai bine acest lucru cu vorba neam,

poreclă dală de Ruşi popvarelor. de rasă germană.
|
Aici, ca şi pretutindenea aiurea, prin contactul real
dintre două popoare o sumă de vorbe inofensive în felul
lor se peiorizază modificându-se.
„Opinia“ |, &i.

26.
Cum

0 peiorizare de termen

(tractir)

treci hotarul țarii noastre şi întri in Rusia, cel

întăi lucru ce observi în viaţa orășănească sunt ceaininele.
E cunosculă aplicarea rusului pentru ceaiu, tocmai cum
este a Turcului pentru cafea, a Grecului pentru rahat.
De mergi în sarăcăcioasa insulă Adakale, la Severin,
eşti servit cu cafea, singurul articol bun. Ori unde în Ru.
sia, la Unghenii Huşi ca şi la Moscova, la Odesa ca şi Ja
Nijai, în ori-ce gară, ca şi în ori-ce restaurant mare sau

mic, pântecosul samovar stă fudul pe masă, invilând pe obositul şi rătăcitul călător să se încălzească din stacanul
cu ceaiu,
Un articol care se consumă mult de nobili Și mojică
e hvasul fiind o băutură răcoritoare, dar mai „mult pentru
mojici şi... burgheji.
Tot în Rusia vezi cămaşa roşie a muncitorului pro=
letăr. In Odesa în port; în Kiev la debareaderul Niprului,
în Moscova la fabrici, în Nijnii-Novgorod la schelea râului
Ola şi a Volgăi sau la marele iarmaroc, pretutindenea această bluză roşie, care acopere un trup mare, sdravăn, o

vezi

îmbulzilă în marile

ceainâne, ce le întâlneşti la por-

turi, pe stradele mari, pretulindene

în fine.

Viaţa aceasta publică a muncitorului rus, a slujbaşului rus e veche, căci nu de ieri de alaltăieri, Rusul aprins

gust pentru ceaiu.

Casele mari Popov,

Serghiev din Mos-

cova, datează de mai bine de o sută de ani, ceia ce arată
cit de înrădăcinat e acest obiceiu.
Tot la aceste ceainine naţionale se păsese orchestrioane zise de popor maşine. Unele din aceste maşini, cari

-
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cântă variate bucăţi din opere, valsuri, polei, pot-pourri,
marșuri, ete., ete., fac desfâtarea publicului.
|
Eram în Kronstadi, în vara anului trecut. Ja birtul
mare şi galant din centrul ' oraşului, căci in Kronstadt e
un

târgușor

ca

Vasluiul

nostru,

o

frumoasă

maşină

de

a-

ceslea -ne-a cântat între alte cântece și valsul «Valurile
Dunării» de Ivanovici. A fost atunci siugura masă mâncată cu poltă în Rusia, căci departe pe malurile albe ale
Goltului Finlandic, am auzit accentele pline de înțeles ale
Valsului, care m'a mișcat ca student în primblarea pe bătrânul Danubiu de la Galaţi la Tulcia, când cu Congresul
studențesc în 1884.
La sunetele pline de sgomot ale acestor moustre nzaşini mojicul rus petrece ceasurile de sară sorbind din balşoi stacan apa înroșită de ceai, în timț ce zaharul îl ţine
în dinţi.
_
Mojicul rus, muncitorul prolelar, îşi găsesc odihna şi
cvartirul tot în aceste coainine naţionale. Şi cum supt a-.
celaş acoperământ se adăpostesc cele două sexe, se întâm-

plă multe

cazuri de promiscuitate,

mai ales că e în obi-

ceiul acestor stabilimente de a ținea fete suspecte în serviciul interior al ceaininelor.
Să nu creadă celilorul că la ori-ce ceainină rusească
va găsi servindu-l o fată lănără. La ceaninele mai de prin
centrurile oraşelor mari, ca cele de pe Ecaterinskaia, Deribeskaia, Puslkinskaia uliţe în Odesa, pe Rrestatie“ia Kiev,
pe Newskii-Prospect in Petersburg, pe Tverscoi-ulita in
Moscova, pretutindenea ceaininile centrale nu oferă consumatorului de cât ceai. Noaptea ele stau închise. Nin con:

tră

ceaininele

gazdă,

unind

de

prin

mahalale şi porturi servesc şi ca

în ele şi Dbirtul şi

hanul.

Le-am

putea dar

asemâlui în totul cu hanurile noastre, care nu sunt crâșme.
Toate hanurile sunt şi crâşme, nu însă toate crâșmele sunt
hanuri.

—
Mojicul -rus,
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care a format grosul armatelor muscă-

leşti, spaima veşnică a Tureilor, şi limunul de mantuire al
creştinilor; acest mojic, bine primit pe ori unde poposia,
şi mai ales în tările noastre, a adus cu sine obiceiul din
țara sa. Nicăerea, ca în Moscova, asemenea obiceiuri al
ceaininelor nu e așa de răspândit; şi cum pentru noi Românii noțiune de fus e tol una cu Muscal, adică soldat

rus, Moscoviţii

au adus și la noi în țară deprinderile lor.

Se deschidea

un nou

război între Ruşi şi Turci. Ru-

sul întră în

Moldova,

Pe la Leova,

pe la Fâlcii, pe la laşi,

la Orhei,

Bender,

sau

ca în ţară streină, supusă Turcului.
Dubasari,

sau mai de mult pe

pe acolo

obicinuită. Pănă să înainteze la Dunăre
„poposeuu prin oraşele şi satele noastre,

era

intrarea

lor

contra Turcilor ei
|

Sunt dese amintirile bătrânilor asupra laptelor vechi:
de când huşii. Gradele erau încvartirate pe la case de gospodari, dar grosul armatei era dat pe la dugheni, pe la câr-

ciume, pe la hanuri.
Se ştie de toţi, cure erau urmările de luptale acestor
invaziuni ostăşeşti,
|
|
Viaţa familiară a Românului era foarte zdruncinată.
De la general la soldatul prost, fie care îşi găsea teaca

lui pentru ascuns sabia—vorba
după Nataliţa

Scriitorii

cea frumoasă

lui Creangă de când Nemţii

de la Varatec.

noştrii Eşeni:

C. Negruţi, A. Donici şi V..

Alexandri ne amintesc cu drag de dezolarea ce au lăsat
ofițerii Ruşi în inima neconsolatelor cucoane Moldovene,.
care şi-au

petrecut pe

zolv de Prut;

beligerantții lor amorezi

aceasta în 1S29.

până din-.

|

Libertinajul, în care au căzutîn cele mai multe din
bunicile noastre, n'a trecut nebăgat în samă de societate.
Bietele românce au inceput a arăta cu degetul pe
cutare cucoană, care a necinstit patul conjugal, ducându-se
la cutare polcovnic rus la han.
Mai ales femeile pierdute, sau cele durnice de câștiguri ilizite, sau atrase de pustiu de dragoste, în vremea
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de războiu îşi găsiau limanul indeplinirei faptelor lor. Atunci umbla rubla rusască, care plălind asemenea amo-ruri ilicite a servit de bază multor averi, ce ne uimesc azi,
%

In felul acesta: văzând faptele,
de ce cuvântul rusesc fractir care
crâşmă ceainină pe. rusește şi având
a căzut în romăneşte la înțelesul rău,
“ desfrâu.

celitorul va întelege
însemnă han, hotel,
numai intelesul bun,
de local public de

„Opinia“
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2.
Am

di mâneca
stabilit

din gardul

Măzoaei

în alt curier literar, că ori-ce vorbă, ce

ne-o dă limba într'un înţeles” modificat, trebue să fi izvorât
dintr'un faptreal, de întindere locală sau generală în țară,
căci

unde

nu-i toc,

fum

nu

iese.

Aşa şi cu vorba dată mai sus: Li mâncau dinu gardul Răzoaei, spusă în pohida aceluia, care năzueşte cu tot
dinadinsul să capete ceva, o pățeşte, căci se alege cu un
bucluc,
. sau mai ştiu ce, şi i se răspunde cu îngânfare:
aşi! îi mânca din gardul Răzoaei; când ți-i vedea ceafa,
atunci îi “căpăta ceia ce doreşti. *
De unde: până unde să fi eşit vorba aceasta, nu se
poate ști cu siguranță. Numele :propriu însă. de Răzoaca
pus în vorba aceasta, ne arată că odală vorba avea un.
înţăles

particular,

Răzoaea, soţia

cu referinţă

lui

Razu

la o anumilă

şi Ja

anumit

femee,

gard,

numilă

gardul Ră-

zoaei, din anumit loc, şi din anumit timp.
Vorbele

au și ele

circumserierea

lor în timp şi spii-

țiu: adică ies în cutare localitate, din anumite pricine materiale, se zic de

oamenii,

care

au

văzut

sau suferit acele

pricini, şi apoi intrând în graiu, se generalisază;

işi perd

materialitatea lor şi ajung a numi stări generale, ce se
întâlnesc şi la alţi oameni din alte timpuri şi din alte
locuri.

Vorba

aceasta a eşit din Iaşi, s'a reterit la anumite

împrejurări locale

şi apoi s'a generulisat în întreaga

suferind diferite schimbări.
Cetitosii

cunose că

tară,

Aa

nu mai mult de cât 50 de ani în

urmă actualele străzi ale Iașului

erau podite cu duşamele

.

ca o casă,

Cel

întăi

pod

făcut în Iaşi, adică cea întăi stradă

podilă a fost, se vede, strada podu/ vechiu; numit astfel
că se învechise deja, când s'a început a se podi ulifa mare
spre Copou, podul lung spre Nicolina şi drumul Galaţilor,
etc. sau că acolo fiind Târgul vechiu (de jos), centrul vechiu
al oraşului Iași, şi uliţa (podul) sa numit după numele
părţii oraşului.
De uiiți podite ne amintesc :scriitori ca Beldiman în
«Jalnica Tragodie», Alexandri în. «laşi în 1S8f» etc: şi a-

cestui .fapt se

datoreşte că

poartă şi azi numele

măturătorii străzilor din Iași

de podari,

nume

specific Iașilor.

Acum înainte de a fi podite ulilele Iaşului, erau aşa
cum sunt azi pe la ţară; nepodite, nepeteuite, ci numai pămânat curat, cum Va lăsat D-zeu şi cum Pau călcat picioa-

rele iluştrilor domni ca Stefan Vodă şi Vasile lupu.
Oraşul Iaşi eră intins numai în partea din spre Palat,
căci deja Golia pe la 1570 venea în ceerul Iaşilor, din colo
de

Tdrgul-Cucului,

adică

în

afară

de bariera

oraşului : iar

strada Primăriei de azi cra strada Chervaseriei, adică-a
vămei, iar în parte ei spre Târgul de sus era ulifă mmăjilor,

Incetul cu încetul oraşul

-

s'a intins in parlea de sus,

spre podișul Copoului, înmulțindu-se casele dealungul drumului Sării, azi strada Sărăriei, sau pe drumul Păcurarului, azi strada Păcurari.
“Calicii vechi,

care au avut

mari

prerogative în Iași,

şi care trăiau în partea despre Bahlui, în direcţiunea Giirii
de azi, supt liceul Naţional, comunicau cu centrul oraşului
prin slrada de azi zisă de Sus denumită, pe cât se pare, u-

liţa Hagioaei, podul Hagioaiei.

|

lar pe locurile din strada Goliei, pe unde actualminte se aflăj localul Tipografiiei editoare Dacia, unde
şi apare gazeta noastră <Opinia» trăia acum 150 ani, după
cum afirmă hbătrănul Th. Codrescu în Uricar--o cucoană
mate,

9 boeroaică,

Razu,

nume

numită

Răz oaea,

foasta

soție a unuia

des amintit în actele secoluluial XVIII-lea.
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Boeroaica Răzoaiea işi avea
eroaică:

primblări cu radvanul

curte, somn după

tabetul er ca ori-ce
pe ulițele

bo-:

Iaşilor, robi în

masă.

Ni se spune că mai ales cbiceivl acesta de a dormi
după masă, era aşa de riguros observat, că 'ordine straşnice se dădeau tuluror robilor ţigani, ca să păzească liniş- .
tea ogrăzii și chiar a uliţei. Tot timpul cât dormea jupă-

neasa Răzoaea
nechibzuința

era vai şi amar de

acel

călător,

care în

lui ar fi căşunat cel mai mic zgomot,

Era um-

flat şi pe dală inşfăcat de robi şi bătut.
Poftim de fă jalbă, dacă aveai cui... Erau alte timpuri şi alte deprinderi. Era pe vremea când bătaia era
din raiu. Cum se întâmplase lucrurile câ tocmai prin dreptul caselor Răzoaiei trecea ulița, ce ducea de la Golia la
mahalaua Calicilor; ulița era îngustă: un stânjen și jumă-

tate

lărgime;

glodul

pănă

era

şi băltoage

la genunchi

mari zâceau în mijlocul uliţei ca pria multe străzi lăturalnice de azi. Şi cum pe aici aveau de trecut oamenii, ca
fiind mai aproape de Târgul vechiu, de nevoe se agățărau

cu mânele de gardul Răzoaei, ce streşina ograda, căulând

prin

glod,

a nu

aceasta,

care iţi trecea

ştiobâle în

cădea

în sus

de

băltogul de apă cu

genunchi.

Azi aşa, mâne

aşa, gardul Pa dres odată; sa rupt a doua oară; Râzoaea
a fâcut altul; lumea iar se acăţăra şil rupea.
Văzând că nu e alt chip de a dezbara lumea de acățat pe gard, Răzouea a dat porunci straşnice robilor săi
țigani, să stea de pândă in dosul;gardului, şşi pe care cum
Pa vedea acățărându-se de gard să'l otânjască pe din dos

şi să'l dea huştiuliue în glod.
Robii au îndeplinit cu vârf şi cu îndesat

poroncile

din cauza a-

stăpânei lor şi . mullă lume a avut a suferi
cestui gust al Răzoaei.
Acum e cunoscut chipul Românului de a numi o sumă

de lucruri.

Când cineva

işi cheltueşte

averea

zice că a

mâncat banii ; bătaea se mânâncă ; . ba- alţii -mânâncă şi
câte o papară;

în sfârşit pentru

Răzoaea

lumea

nu-i ru-
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pea gardul, ci î-l inânca, la care poporul in chipul lui de
a numi spunea ocărând pe boeroaică : ce! nebună e! parcă'i mănâncă din gard, dacă ai de unde.
Din Iaşi vorba s'a întins în ţară, căci cum laşi erau
capitală de ţară și multă lume venea aici ev afaceri, mulţi
ori fi năzuit să mânânee câte o nuea din gardul lăzoaei,
dar a mâncat calcavura.
„ Astfel se nasc vorbele şi se lățesc in popor.

„Opinia“ 1. 29.

28.

Colae peste pupăză

Ni-e cunoscut tuturor senzul acestor două cuvinte: 'colac şi pupăză. Colac, cuvânt slavon, insamnă ceva rătund; |
de unde prin asemănare s'a numit pâneca făcută in formă de
cere, rătundă. Şi de oare-ce la moarte se obișnuesc mai des
colacii a se da de pomană
s'a născut vorba la Român: c0lacul și lumânarea, ca ceva străin legat unul de altul;
prin peiorizare a întrat în sudalmă, românul aourulâri] nimic sfânt, şi totul luând în necinste, "tot acestui fapt se.
datorește vorba cunosculă mai ales în Sunlenia: a trecut
baba cu colacii, adică ai venit degeaba, căci ai ajuns prea târziu ; p'ai apucat baba, care împarte colacii la mort.
Cu colaci se duc hinii la cumătru;: cu colaci se duc

cuscrii la cuseri;
nov, cu

colac

cu

colac se întâmpină

plugarii la anul

se duc peţitorii la fata; cu

se împrietenese

oamenii;

de

aceia

luându-se

colacul în fine
o metonimie,

s'a denumit acliunea de a te recomenda, de a te introduce
la cine-va, de-a peţi, că Va colăcit, sau dus cu colaci calzi;
ete., iar prin peiorizare a denunta ceva, a spune un secret se zice că le-ai dus repede cu colatii. ln fine nu e
cuvânt mai cunoscut românului de cât colacul; şi de oare
ce cuvântul,

de şi slav;

dar

are

aşa

de

bogată

intrebuin-

țare: proprie şi improprie, urmează că Românul sa deprins a fi milostiv, pomanagiu, cum șia mulțămicu bogda-

proste de la Slavi, cei mai cucernici şi mai

evlavioşi

în-

traceasla.
+

XX

x

Din conlra pupăză e cuvânt latin: upupa. Cuvântul
latin e mult mai imitaliv de cât al nostru pupăză, din

—
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forma latină upupa. Dar nu e pasere mai caracteristică
prin forma sa, prin cântecul săi, prin chipul de a-şi face
cuibul ca pupăza. Creasta de asupra capului e ceva caracteristic pupezei; apoi câte sate nu sunt servite de pupeze
ca de un ceasornic, dovadă Amintirile lui Creangă cu pupăza din plopul Humuleştilor, pe care a vrut s'o vândă in
târg ca găinușă. Apoi gustul deosebit al pupezei de a-şi
face cuibul cu necurăţenii a făcut să se scoată cea mai necurată pasăre, a cărei nume a inlratîn fel de fel de vorbe.

Prin asemănare
păză un anumit

ca al pupăzei,

cu creasta

colac mic,

sa românul a numit pu-

legat la mijloc şi scos cu plise

iar pentru alţii ca al hulubului

(porumbe-

lului).

“

Cu toţii iurăşi cunoaştem ce anumili colaci se numese
hulubaşi, pupeze.
suu pupezele,

lată in ce
.

împrejurări se fac hulubaşi
|
-

Mama se pune să facă colaci pentru casă. După ce
dospeşte aluatul in covată, și”! apucă la frământat, se lipeşte de corală parle de aluat, pe care nu-l rade să'l
pue în colaci, căci e.mai făinos, şi deci de mai proastă ca-

litate.

Sa'i dee afară nu se poate, mai ales dacă sint copii
la casă, care stau. grapă în jurul coveței să le facă şi lor

câte un colăcel mai mie.
Mama

numai

ca să

scape

să stea binișor.

de buet,

le spune

că

le va

Copii de cuvânt stau roată

face,

pe lângă

covată, care mai de care sfădindu-se, cui are să-i facă mai
întăiu.

Mama,

care

ştie din

răsvechiu

acest

obiceiu,

căci

şi dânsa, când [usese' mititică, scâncise pe maica-sa pentru hulubaşi. şi pupeze, se apucă şi le roade aluatul prins
de covată. Copii nu caută atâta la bunătatea colacului,
cât la bucuria de a avea fie-care'colacul lui. E ştiută vorba:
bun, rău, copii mânâncă. Aşa şi pupezele.
Mama în arta ei imitativă le face uu boţ; îl mai su:

ceşte, îl mai invâclește şi-i dă o formă de pasere, cu coadă,

şi cap cu creastă, plisc, care unora li s'a pârut a fi hulub,
altura pupăză,
Le pun colacii la copt în cuptor; nu-i chip să nu se
pue şi punezele copiilor, numai mai în faţă, să nu ardă
prea tare. Mama ştie .de toale acestea şi în înțelepciunea
sa de mamă, a căutat să facă pentru fie-care copil şi câte
un colac; cu să aibă ce mânca. Pupăza a fost aşa numai
să le ungă ochii, iar nici cât pentru sat..
Acest lucru nu se petrece numai la o casă, ci la toate
casele unde femeia e gospodină şi are copii. Dar obiceiul
e mai aies la mahala şi la țară; şi obiceiul nu e de ieri
de alaltăieri, ci mai vechiu ; şi în vechime era mai răspândit, când

nu

işi făcea

pâneu în casă, ca la jidani azi.

erau

pitării

prin

lârguri, ci fie-care

gospodar

Dacă va [i să credem că vorba a eşit de la case de
gospodari, unde se aduce jeiună de la Sakmary, chiflă de
la Klein,

pâne

de la Fleaşcă,

mam

explica

întru

nimic

o-

bârşia vorbei. In asemenea gospodării limba işi pierde
poiezia ei; ci să ne ducem cu mintea la acele gospodării
vechi, în care femeea, bună mamă de familie, cu câte 7—
S copii pe lângă dânsa—era ținută să facă de 2 ori pe
Săplămână pâne de casă, colaci, pupeze, ete.
nai

La asemenea gospodării—care erau peste tot locul
de demuli—nu era nimic mai propriu de cât a zice

ca de fie-care copil, vina câle o pupâză şi câte un colac;
iar când venea la mamă să le împartă dreptul lor, se zicea in senz propriu că a dat de fie-care copil un colac
pesle pupăza ce era dreplul copilului.
Mulţi cepii sar fi săturat numai cu pupăza; iar dacă.
se mai dădea de mamă şi câte un colac, asta era floare
la ureche, ceva pe deasupra, tocmai cum şi popsi, căruia
dacă îi dai bani, mâucare la ajunul Crăciunului ori a Bobotezei ii mai dai pe de-asupra luturora şi an fuior.

Din viaţa
eșit

vorba

dar, de

aşa de

des

gospodărie veche
zisă azi celui ce

a Românului a
capătă

două lu-
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-cruri de o dată, pe când i-ar î fost de ajuns una, că i s'a
dat colac peste pupăză.
RF

x

*

Azi gospodăria noastră sa schimbat în bazele ei.
Viaţa de lârg a luat o mai mare extensiune. Rari copii
au rămas, care să guste plăcerea unei pupeze, ba şi a uniii colac.
|
Vorba insă, care rămâne și după ce obiceiul s'a schimbat, a ajuns a numi şi alte stări sufleteşti ale omului.
Cumulul

modern,

datorit nu

atâta

merilului,

ci favo-

rului şi gaștei politice se poate numi foarte bine de cei
[e
cunostători şi guralivi, că e colac peste pupăză.
„Opinia“ Î, 48.

29.

Opt şi cu a Brânzei nouă

Pentru omul profan în ale
titlu: opt şi cu a brânzei nouă,
când te gândeşti că cei mai mulţi
fani în cele bisericești, e locul de

bisericei, vorba dată cu
e lipsită de înțăles. Şi
dintre noi sintem proa reîmprospăta” pentru

„cetitorul acestei coloane înţălesul vorbii de mai sus.
Ce-i aceia a brânzei ?
Intre septămânele din câşlegile de iarnă este una, cea
din urmă, după care vine postul cel Mare, care e cunos=

cută în popor sub numele de Săpiămâna albă, nume .vechiu

căci îl găsim

şi în cronicarul

Ureche (1640).

Epitetul

de albă dat acestei săptămâni vine de acolo că nu se mâ-

nâncă de cât frupt alb: brânză, lapte, ouă, etc. Biserica
- noastră o cunoaşte supt numele de săptămâna „brânzei.
"Până să intrăm în postul cel mare trecem prin două .
lăsaturi : lăsatul

de carne şi

lăsatul

de

brânză,

numit

şi

lăsat de sec, sau' lăsatul Secului, căci postul mare mai e
zis şi sec, de oare ce bunii creştini nu mânâncă de loc
Luni, Marţi şi Mercuri până la 12 din zi, căci doară nude-

geaba

țiganul

dus L călugărie” a pus

Triodul în cada cu

curechiu !

Septămânei albe sau a brânzei. îi precede o săptămână în care—după biserică—să mânâncă vârstat; această
săptămână

se chiamă

hârța;

inaintea

bârţei vine

septă-

mâna ce se chiamă Cârneleagă, cum cetim şi în Creangă,
Tot cârneleagă e şi săptămâna întâia după Crăciun,
Când câşlegile ţin numai 5 săptămâni avem săptămâna intaia” cârneleagă, a doua hârța, a treia cârneleagă. a palra |
hărța, iar a. cincea a brânzei.

Vorba dată în titlu
mdâni> şi cu «seplămâna»
întrebuințare în limbă s'a
s'au uitat delerminatele şi
Opl şi cu a brânzei

sur întregi astfel: <Opt săptăbrânzei “fac nouă. Prin deasa
întâmplat un fapt de catahresă:
s'a scurtat vorba.
nouă se reteră dar la sâptamă-

nele, câte le are câşlagele de iarnă.
legile

S'ar întreba celitorul curios; de ce numai pentru câşde iarnă să se fi scornit vorba aceasta, iar pentru

celelalte câşlege nu?
Răspunsul cel mai nimerit—ce'l

cesta:

Doua

câșlegi,

de la 29 lunie

eu—ar

acel de după sf. Petru şi după

Marie (29 lunie şi 15 August)

-sunl

fixe.

până la 1 August, când

cap de post;-iar cel
până la 15 Noembrie,

|
cred

Cel dintâiu

avem

fi a-

sf,
line

pe Macovei

de al doilea ţine de la 15:. August
deci docă luni în cap.

Cat. de câşlegile de- după Paşti ele ţin 50 de zile,
slujba Penticostarului, zisă din vechi a Cinzecimei (Rusa-

liile), plus săplămâna moşilor. Ele dar vor varia în timp
iotinderea fiind aceeaşi de 57 zile, după cum cad Paştele

mai în

iarnă

sau

mai în vară.

Mart (slova Pascaliei

Când

Paştele

cad la 92

fiind A) atunci câşlegile de după Paşte

vor ţinea de la 22 Mart până la 17 Maiu, când e lăsat de

carne,

deci: 57 zile;

Când

paştele insă

cad

la

25

(slova Pascahei fiind îa) alunci câştegile ţin de la 95
pril

până

la 20

Iunie,

postul Sf. Apostoli

deci tot 57

Petru şi Pavel

zile,

In

ţine de'la

şi o zi (S zile) până la 6 săptămâni (42 zile).

asemenea

April

Acaz.

o săptămâna

Centrul luturor serbătorilor şi a iutregei calendaristici creşline e Paşlele, ca serbătoare mobilă. După timpul
când -cad -Paştele se regulează câşlegile”
de iarnă, care vor
tinea mai mult sau mai puţin, după cum Paștele
cad mai

în iarnă

sau mai

soartă ca şi postul

„după Paşte.

în vară.

Câşlevele de iurnă au

Sân-Petrului;

vor

varia în

|

aceiaşi
înlindere

Se

Cele mai mari câșlegi de iarnă sunt de 10 seplâmâni
şi 4 zile (De la 25 Decembre—S Mart) şi corespund la cel.

—

“mai
mai

Lol

—

mic. post al Sân-Petrului de 8 zile: din contra cele:
scurte câșlegi de iarnă suni de 5 săptămâni :şi 4 zile:

(de la 23

Decembre—Februar

î) şi

corespund la cel mai

lung post al Sân-Petrului de 6 septămâni (42 zile). |
În uceastă importanța mare ce se dă Paşlelor, ca cen-

tru al serbătorilor

mobile, cum și a. două câşlegi şi două

posturi, e de nevoe de a se şti de când incepe Triodul.
Şi Pascalia nu uită a ne aminti la fie-care pas acest lucru.
“<Triodul începe—cânăd Paştele cad lu 22 Martie—in
11 Ianuar; ; iar câud Paştele cad la 25. April, se incepe de
la 14 Februar>.
Pune-te acum în pielea omului profan într'ale bisericei, cum de:pildă sunt eu, care scriu acestea, și pentru:
„a şti rostul Paştelor trebuia să te duci la moş Părintele,
care şi el fiind puţin cărturar, ştia socoteala Paştelor după
firele de bob sau după grăunțele ce purta în buzunar; şi
ne vom da samă de 'chipul cum s'a născut vorba şi s'a
păstrat neştirbilă in popor.
!
In deobște

Paştele cad în luna lui April, între 3—17

April ; extremităţile de 22 Mart şi 95 April vin foarte rar,
cam de 3—4 ori inlr'o sută de ani, şi vom vedea că câşlegile de iarnă vor varia mai des între 7 şi S săptămâni,
Am supt ochii Pascalia pe 532 ani, adică pe un crug
„ complect şi văd că in 932 ani (1309—1940) au căzut Paştele la 22 Mart numai de 3 oni în 1503, 1668 şi vor mai
cădea la 1915; pe când la 25 April au căzut de 11 ori în

anii 1451, 1519, 1546, 1603, 1614, 1641, 1698, 1735, 1793,
1804, 1888. *
Această

firmate

mai

constatare de fapt ne indreptăţeştejin cele a-

sus că in cele mai dese

iarnă au: variat în mijlocie, de

oare ce

cazuri căşlegile de
câşlegile și prea

mici şi prea mari vin rar,
Biserica noastră având obiceiul de a socoti

câşlegile

“după săptămânele de carne şi brânză, și de 'oare ce-cele
- „mai adese ori câșlegile variau intre 7—9 septămâni, vorba

— 132 .prin care se denumea lungimea câşlegilor a remas singură.
în popor: opt şi cu a brânzei nouă.
În legătură cu această vorbă, căta să punem alta tot
de biserică, care insă are de referință la viaţa de toate zilele.
|
Când voim să vorbim de cineva, care nu lipseşte nici.
odată de la o petrecere, fie că e cunoscut casei sau rudă
cum

şi de

acel

ce nu

dă greș

de la

nici

o întrunire,

i se.

zice că nu lipseşte ca Martie din post.
In adevâr ori cât de lungi ar fi câşlegile de iarnă,
Martie tot cade în post.
Când Paştele cad la 22 Mart, postul incepe la 1 Februar, iar când Paştele cud la 25 April, postul începe la
7 Mart, nici odată însă nu se intâmplă ca Marte să lipsascâ din post.
„Incă odată am prilejul de u constata adevăratul principiu in materie de limbă; vorbele nu iesă pănă nu sunt
faptele ; şi ca urmare pentru Semantică: Senzul figurat nu
vine de cât în urma celui concret.
„Opinia“

1, 194

30.
Spuneam
brică

limba,

Fapte

intrun
nu

de Semautică

curier anterior că locul, unde se fa-

e o anumită

casă,

ci eo

regiune

imensă,

Jocuită de milicane de oameni, ce fac parte dintr'un acelaş popor, fie-care individ având stare socială, vrâstă şi
meserie

“deosebiri

deosebită,

între

iar în

privința

toţi

Fiind aşa de variat elementul,

ne mirăm

culturei

existând mari

o

care produce

limba; nu

dacă e aşa de variată şi pestriță, însaşi limba.

Dacă am cuprinde cu o simplă căutătură imensitatea
regiuniler, a văilor, a satelor; apoi varietatea oamenilor,
«e vorbesc o limbă, şi am observa de aproape cum vorbese şi ce vorbesc, avem să.vedem că fie-care om după
starea lui işi va avea graiul său, deosebit şi în lexie şi
în pronunța şi în înțăles.
Eu, care scriu acestea, posed o mai mare bogăţie de
cuvinte în seria de idei, din care te trudese „pe tine, cetitorule, cu cronicile mele. Fatalminte voiu fi “supus acestor
cunoştinţi ale mele, căci vorba lradează ideile. ideile tra.
„dează stările şi deci vorbirea oglindește deosebitele stări

ale vorbitorilor,

Dacă ar fi contactul între oameni, fatalminate ar
urma că graiul să ramâe izolat după regiuni şi după cer. .
curile de -ocupaţie. Dar aşa, oamenii se întâlnesc, schim: |
buri de afaceri se fac și deci implicit se fac şi schimburi
de vorbe.
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Ast-lel
anumilă

urmează

a admite

regiune, într'o

cari practicau
glindea deci o

că o vorbă

anumită

stare

născută

socială

de

într'o

oameni,

un anumit meşteşug şi care la inceput o-.
anumită nevoe materială, un anumit fapt,

ca să capete cu vremea—prin mijlocul contactului social—
"o extindere, să fie întrebuințată

şi de alţi oameni, din alte.

stări sociale și cari vor fi practicând alte meserii;

dar a-

ceasta a doua stare de oameni departe-de a. mai referi
zorha la fapta concretă şi reală, câci n-avea la ce şi peniru ce, erau siliţi să-i schimae ințălesul, uitând pe cel din-

tâiu .şi reuşind astfel a numi cu aceiaşi vorbă o nouă stare
de lucruri, dar de un ordin
şi conerel

In

limbă.

ca

acest

moral,

la inceput.

chip văd

suiletesc, nu material

|

|

eu că sau

petrecut

lucrurile

in

Greutatea practică e a afla obârşia vorbii, cam din:

ce stare socială a trebuit să iasă,
Să luăm un exemplu pentru a ne lămuri
rile noastre.
a

în -afirmă-

|

Cunoaștem cu toții expresiva vorbă: «<Găsesc eu ae
şi de cojocul tău», vorbă, pe care o aplicăm la acei oameni,

care

silindu-se

a se codi

de

la ori

ce, numai

ca să

nu facă ceva de ispravă, dau din pacate peste unul
mebhenchiu, mai al dracului şi unde mi ţi-l suceşte şi
vârteşte şlii colea ca titirezul. Când deci avem nevoe
a îmboldi la,„o treabă pe cineva, care se arată leneş,
daciu, îi zicem colo râstit.: <apoi lasă pe mine, măi
de-o: îți găsesc eu ac şi de cojocul flău!

mai
în:
de
coba-

„Ca să avem vorba asta astăzi cu înţălesul său figural trebue să fi fost undeva şi cândea intrebuințată în
senzul său real şi material. Dar studiind mai de aproape
vorba în însăși forma sa.. sintem duşi a admite că de oare
ve se vorbeşte de ac şi de cojoc, trebue să fi eşit din gura

oamenilor, care practicau cojocăria.
Cojocari avem cât lumea şi azi;

Cojocarii

erau

şi

—
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sunt pretulindenea ; mai nu e sat, unde să nu fie şi câte
un cojocar, căci una din hainele cele mai des purtate de
țaran—după suman—e cojocelul.
Purtau ei şi boerii în trecut blănuri scunipe. de jder,
de samur, de cacom şi de sobul; țaranul insă a purtat tol- ”
deauna (urca de oae în cap şi cojocelul de miel în spate.
Nu-i vioban la oi să p'aibă cojoc; nu-i văcar in sat fâră co-

joc; în fine nu & sat fâră cojocari; de acolo atâția săteni, cari
poarte numele

de Cojocariu.

In cojorării găsim maeştri, calfe şi ucenici. Pentru a
coase bine un cojoc ne trebuese anumite. ace,. groase la
vâri şi în muchii, pentru a face împunsătura de aşa nătură ca să încapă aţa ceruită fără să rupă pielea. Impunsă.
"tura ce se face cu acul cu vârtul îa muchii inlesnezte înlrarea atei şi aşează bine cusătura. La nimica-nu se cere
a: anumit, ca lu cojocărie, Potrivirea acului pentru anumit cojoc era treaba calfei nu a ucenicului, care ştiind

cum merge meşteşugul, găsia prilejde a se mai codi; numai ca doar ar coase

mai

puțin.

«Măi, Toa...., dar tu de ce nu coşi la cojocul tâu?—
Poi, dă, jupâne, cum să cos, dacă n'am ac! —-lar n'ai ac?
“las că acuși îţi nimeresc eu ac.şi pentru cojocul tău».
Şi jupânu! câuta în acărifa lui acul potrivit.
Cât vorba numea stări reale, a păstrat sensul său
propriu; când însă jupânul a văzut că azi unul, mâne altul dintre ucenici se lasă pe tânjală, cu tot acul găsit pen-!
tru cojocul lui, aluncia jupânul se înfuria, trosnea şi plesnea, şi furia şlim-că schimbă sentimentul ; şi sentimentul
schimbă vorba.
«las pe mine, mâi Toa.., că te curăţ eu de lene ; te
pui eu la cojoc şi-ţi găsăsc eu ac şi de cojocul tău>.

De la cojoeari vorba a trecut la mușterii, de la muşterii la alţii, şi iată cum noi astăzi, eu scriitorul acestor

—
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şire şi tu cetitorule, care n'am cusut cojoace de când ne-a
făcut mama,
îintrebuinţăm vorba de mai sus cu rostul a-

ratat.

Iată dar că

de unde

a eşit dar de la cojocari.
Vom

nu-i

foc, fum

-

nu ese;

vorba

.

ilustra în cele următoare şi alte vorbe tot aşa

de plastice ca şi aceasta
de viață.
|
db).
Când

voim

de azi,

dar

eşile

din alte sfere

Nu î-s boii acasă

a arăta

că cineva

e supărat, ca n'are chet,

ne mulţumim a-i spune: ce ai, parcă-ţi ' ninge şi-ţi plouă:
se vede că nu-ţi sînt boii acasă,

Azi vorba o aplicăm ori şi cui, fâră doar şi poate,
chiar dacă v'a avut nici odată boi în bălătură. Vorbaa

eşii însă de la ţăran.
Se

ştie

trecut ca şi

“Mai

că unica avere a țăranului
azi

slarea unui

de mult erau

ţăran

țăranii mai

sint boii.

Și în

se cunoaşte după boi.

chiaburi in vite, căci

mai toți aveau pluguri trase de şase boi. La tară chiar se
zice că cine n'are boi, şi e numai pălmaş, e cel mai să-:
rac om,
' Cu boii omul îşi agoniseşte cele pentru viaţă.

Pentru el

în scurt boii îs ca şi othii din cap.

După cum

nu se împrumută ochii, aşa nu se împrumută nici boii;
căci nici nu ştii ce pacoste cade pe vită şi se desghină şi
atunci

p'ai

cum

te plăti.

-Ţaranul

e voios,

când

are

boiia

casă, iar când i s'au furat, ori i-a împrumutat e supărat.
Cam nu pre are multe motive taranul de suparare; din
puținele ce are căâl cu boii când nu i-s acasă e cel mai

temeinic.
punem

Să ne scohorâmîn viața
în pielea lui şi atunci

intimă a țoranului, să ne
vom simţi cum vorba a-

ceasta a putut trece de la senzul real la cel figurat,

prin
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o extensiune de întrebuințare la ori ce supărare provenilă
din ori-ce pricină şi prin o metaforică denumire a unor

stări sufletești din senzul
c).

material, ce'] avea la inceput.

l-a venit apu la moară

'

Se zice de cel care fiind năcăjit şi asuprit, i-a venit
vremea să răsufle, ba chiar să-şi răzbune contra rău-făcătorilor.
In legătură cu aceasta stă şi vorba: i-a luat apa de
la moară,

Mi-a

cu înţeles

de î-a luat puterea..

veni şi mie odată apa la

moară, zice în supă-

rare cel năcăjit, căruia i s'a luat deja apa de la moară.
Pentru a ajunge ca vorba să numească stări sullelești,
a trebuit

să aibă

la început numai senzul

real, material.

Vorba e eşită din viața morarilor, căci morarii in
viața lor au contribuit la îmbogățirea limbii cu aceste două

vorbe semnificative.
Mai toate salele aveau

mori pe iazuri,

căci nu arare

ori când un răzăş işi vindea locul său din sat îl vindea cu
drept la

pădure,

imaş,

de moară.
să se

fânaț,

larină, vatră de sat şi zad

!

Morile făcute pe ape curgătoare, pe gărle, cereau ca
sape cu mult in susul apei un şaaţ, o gârlă pe

care să abată apa de la moară; iar dacă apa era mică, apoi se făceau ezături cu hamzaluri. Diferenţa de nivel de
- Ja capătul din sus a gârlei pănă la moară făcea ca apa să

poată cadea cu putere peste fofezele roților, care mişcând
râşniţele de piatră făceau să umble moara.
” Morarii duc în sat o viaţă deosebită, căci. tot câştigul lor este atizmul ce-l

iau de la moară, mai adesea în

natură; Când moara merge şi cheful lor e bun; când din
contra e secetă şi apa scade în gârlă, moara nu poale
umbla și deci atunci aşteaptă. şi morariul.

—
Puterea morarului
câstigul, traiul.
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e apa;

ia-i apâ şi i-ai luat puterea,

Era de ajuns ca morariul să aibă duşmani pentru a-i
rupe câştigul. N'aveau de cât să'i abată apa de pe gârlă,
să-i îa apa de la moară:penlru a'l istovi. Prin extensiune

vorba a trecut de la

maorari la săteni, și prin

fapt de si-

“necdocă să numească şi alte stări sufleteşti care nu derivau numai de cât din luarea apeide la moară.
d)... Are stupil la furcă
A venit şi rândul babelor cu ocupaţia lor.
Se zice că are stupit la .fureă cel care vorbește

şir şi cu chibzuială, tără să stee câluşi de cât.

cu

Deci când.

cineva are o îndemânare la ceva, mai ales la vorbă i se
zice că are stupil.la furcă.
Vorba a eşit din cercul ocupaţiunii casnice. Când america nu bătuse cânepa deci .înuintea cântecului :
Arz'o focn cânepa,

Că *i mai bun” america;

|

când femeile de la ţară erau gospodine, de-și imbracau cu
mâna toată casa şi pe cei ai casei, cultura cânepei şi a
inului erau mai des practicate. In lungile nopţi de iarnă,

la lumina

slabă a opaeţului, pe la clăci şi şezatori, babe,

neveste şi fete, ba pe ici.pe colea şi flăcăi torcălăi

se în-

treceau la tors lâna din fuioare.
Lâna şi fuioarele au bucuri şi torsul cere mai adesea
să uzi degelele cu stupit pentru a face spor. Aşă e torsul:
când moi buricul degetelor, cu care torei, când apuci cu
gura bucul care face firul gros şi neregulat.
|
Din cauza asta ajungi la o vreme că nu mai ai stupit; ghindurile din gură ţi se usucă şi atunci ori cală să

bei puţină apă, ori de nu te laşi de tors.
În cercul

torcătorilor se zice

hojma:

cutare a

mai mult că a avut mai mult stupit la furcă;

tors

de aceia i
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făcut sporiu ; pe
că n'u avut stupit
Da
vorba
prin întindere de
pit la furcă cine

când celui ce n'a făcut sporiu i se zice
la furcă.
de la tors la ori ce altă indrletnicire și
înțeles prin sinecdocă vei zice că are stusporeşte şi e îndemănatec, mai ales la

orbire ; iar din contra că

n'are

stupit

la

furcă

cine

„face spor, deci e nedestoinie în ale vorbirei..
„Opinia“ 1. 244.

nu
”

31.
Viaţa noastră
în amănuntele

deosebirile

Zece *ndoisprezeca
din

ei, că cu

trecut cuprinde
cât vremea

sînt mai mari,

atâtea

înaintează,

iar puntea

curiozităţi
cu atâta

de trecere şi legă-

tură îutre stările vechi şi nouă mai grea de prins.
Ciue se naşte azi în pămăntul fericit şi mâănos al României ar crede că de când e românul tot aşa a socotit

şi cu aceleaşi semne ca şi ăzi. Las că de alfabetul vechiu
nu

mulţi

din noi îşi dau socoteală

ce a fost,

dar de su-

"„coata veche cred—şi nu mă înşel când zic—că v cunose
şi mai puţini de felul cum a fost ea în amănuntele sale.
Şcoala noastră veche— alăturată pe lângă biserică—
nu predă şi socoteala. Cetirea era primul obiect; scrierea
deja era o raritate.
Cât despre
socoteala nu-și băteau
capul, căci pe de o parte însăşi citrele erau 9 piedecă,
apoi toţi erau stăpâniţi de socoteala băbească.

Şi matemateca

ca. şi ori ori care alt obiect işi

are

partea sa istorică. Noi cu toţii suntem martori cum numerile complexe au trecut deja în domeniul istoric al aritmeticei.
|
Tot

ceia

ce azi e

uzual

în calculul

zilnie,

„drept în domeniul istoric al aritmeticei, Străbunii noştri se foloseau de slovele
drept cifre;

şi cunoscătorii

ştiu că numai

cele

trece

de

|
alfabetului
924

slove

grecești erau luate în valoarea lor numerică; la aceste valori grecești s'au adăugat tre; slove chirilice (5. u. 1.)
cu valori de 6, 90, 900.

Sistemul numeraţiunei serise din vechime nefiind cel
decadic, toată practica socolelelor era alta; si azi când
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celim vechi hotărnicii, îneare avem

moşii, ca şi

impărţiri pe

de făcut intrulucări de

bătrâni, ne surpriud -0: mulţirae

de curiozităţi de calcul, pe care un licenţiat * moder
n in
matematici, tare în cărţile lui Bertrandt şi alții, par
şti

cum să le descurce,
socotelelor,
|

Vom

nefiind

îndatinat cu practica veche a

împărtăşi uetitorilor <Opinieis două din aceste.

particularităţi,

din care

moşten
. propri
ire
etăţii
i

una se

dobâozei.
a
“Acum vom elucida chestia
dobânda veche.

|
Denumirea
găsim

leagă la practica

teritoriale,

iar

alta

de chipul cum

n

veche a

|

la: socoteala

-

se socotea

|

veche și rară a dobânzei era aslai, ce'l:

că vine in Psaltirea

vântului aslam e cumană,

- mălă luat de Români

Scheiană

(X1V,5) ; origina cu-

iar dobânda e slav ca şi ca-

de la Greci prin Slavi.

PE

Cuvântul îiateres e nou şi de proveniența. franceză, ca
:
şi proverbul interesul poartă fesul şi pe care un cercelă
tor |
il scormoniă in chipul său de a fi zis înainte de
a se cu-

noaşte fesul de câtră român.
“Azi interesul îl socotim

n
ai
la sută de lei, de aceia fo-:

losul adus de-o sută de lei îi zicem per-centunm procent.
..

*

Luarea sutei de lei ea unitate de socotit în dobâudă
:

arată cât de culo.că

numărul banilor

s'a sporit şi că dar

averea pecuniară a luimei este azi în proporţie crescătoare
* faţă cu vechimea.
i
“Mai

toţi am

auzit de la bătrâni că banii mai de demult.

erau scumpi, iâr lucrurile în țară eftine.
Iată o dovadă:!

Da

In- 1762 Oct. 20 locuitorul Vasile:siri Petre Rusu din

Frumuşila de la Cohurlui împrumută de la log. Ilie 50
lei;-

o parte din datorie Vâsile plateşte în natură şi anume: _ Pentru 3 lei şi 39 bani dă 17 -dimeriii şi 4 arnăut.
şi 5 dimerlii orz; iâr pentru 18 lei 117 vedre via.

-
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Socotind în prețul de atunci găsim că în 18 lei sunt
18X40=—120 parale; care împărţite în 117 vedre vin,. „se
face de vadră: 190: 117==6 parale şi un ban jum.
„Deci in 1762 vadra de vin venea6 parale şi o lejcae,
«am tot atâta venea şi dimerlia de a: năut.In schimb banii erau scumpi. Rar mi s'a dat să văd
hârtii de vânzări,: cumpărări. sau imprumuturi, in cari să
vină sume mai mari de sule.
Mai toate vânzările răzăşeşti se opresc la zeci de lei.
Iu aseminea vremuri dar, când banii erau rari şi
scumpi,—nimie mai potrivit de cât să se socotească dobânda la grupa de zece lei, luată cu unitate de calcul, în
loc de sută, cum se face azi.
Expresiunea, cari o zicem cu toţii: cam dat 1000 lei
la dobânda cu procent de 60, la sulă pe am», era necunoscută generaţiunilor de la 1762. |
Pe. atunci dobânda luându-se la grupa de 10 lei, se
obişnuia a se zice: cam împrumutat 50 lei de la dumntalui logofătul Ilie cu dobândă de zece în doisprezece».
Zeciuiala

veche,

desetina, se lua

nu

numai

în natură,

ci şi în bani.
Când am dat intăiu şi întăiu de expresia. aceasia,
a
am
rămas nedumerit, dar cetind şi stăruind asupra socotelilor
din actul de imprumut a lui Vasile Rusu din 1762 am aat
«de rostul socotelelur.
lată cum:
Vasile sin Petre Rusu împrumută de la log. Ilie 50
lei cu dobânda zece în doisprezece şi cu soroc până la

Iulie ...> trecând
colil înaînlea:
12 lei.

14 luni la mijloc şi neplătind

negufilorilor şi s'a

„ Socoteala e limpede după
lei în 14 luni aduc dobândă
luni.
vor” aduce tocmai 2 lei;

mam

so-

făcut dobânda la 50 lei.

acest

text al actului;

50

12 lei, atunci 10 lei.în 12.
deci grupa de 10 lei întrun

"an aducea 2 lei. Bătrânii noştri însă se deprinsese a socoti astfel: inglobau dobânda în capilal şi ziceau: la zece. .
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lei ce ţi-i împrumut ai a-mi respunde doisprezece lei; sau
mai pe scurl «cu aobândă de zece în doisprezece».
Deci Vasile sin Petre Rusu imprumutând 50 lei de
la log. Ilie avea a da după un an 60 de lei.
”
Sau bâbeșşte vine aşa:
La „0 lei în 12 luni se da 12 lei, din care 10 capitalul și 2 dobânda; îar pe o lună venea dobânda la 10
lei 6 parale şi 2 bani; La 20 lei se venea în 12 luni 60
lei, din căre 50 lei capitalul şi 10 dobânda, după proporţia
„La 10 lei se venea 12 lei

la

20 <

<

la

80 c<

«<

la

40

la

50

<

:

Parale

dobânda

şi 2 bani;

6

bânda de 13

căci

94 lei

<

36 lei

«

<«

48

«

«

60 lei

iar la 2 luni 1n plus. peste
66

e

lei

12 se venea
dacă

parale şi 2 bani,

parale şi 1 bau,

la 50 lei

la 10 lei pe lună

pe 2

.

tocmai
se

luni se va cuveni

vine

do-

iar la 50 de lei se va cu-

veni. dobâuda “de 66 parale şi 2 bani, deci în total se cuvinea de drept ca log. Ilie se ia după 14 luni exact 61
lei, 26 purale şi 2 bani.

|

Pentru scurtarea socotelelor insă, sfatul neguţitorilor,
care după act era alcătuit din Erhana staroste de negutitori, Andrei Obroz, M. Dimitriu, Gavr. Modroz, Sandul Modroz, M. Ariton, Ion Ciorice vornic şi Dumitrachi seriito-

rul actului;

cum zic,

acest sfat

crede de cuviință să in-

carce pe Vasile cu 13 parale şi un ban,și așa să dea lo-:
gotălului Ilie 62 lei în cap adică 12 lei dobândă, în loc de
1] lei 26 parale şi 2 bani.

Cât de mult colorit nu s'ar putea da acestor rafueli
în faţa sfalului neguţitorilor, care în bunul lor simţ şi cu
- socoteala băbească nu prea ţineau samă de precizia mateimalică a burselor de azi, ci întreceau sau tăiau numai ca |
socoleala să iasă cu bani. peşin şi bătuţi,
„Opinia”

II, 101,

32. Pe deasupra ca fuiorul popei
D. Gh. Coşbuc a ţinut să explice, într'una

din îribu-

“ele literare ale Epocei, (din 9 Martie 1897) înţălesul şi origina ucestei vorbe, a 9-a la rând dintre zicerile istorice
explicate.
După cum siogur observă in nota ce întovărăsește studiul: <părerile mele pot să fie discutate, pot să
fie pe ici pe colea greşite cu totul ; "mi-ar părea bine daca
şi alții s'ar ucupa cu explicarea zicătorilor şi sar încinge
discuţii pe terenul acesta», subsemnatul care cad în această
categorie de scormolici, am crezut că e folositor nu a contrazice pe al nostru Coşbuc, ci a încinge o discuţie asupra
originei

acestei

vorbe.

|

Iată scopul acestor şire.
„Cetitorul sârguincios al Opiniei a obşervăt, credem,
„că noi ne-am pus de la început, în seria de articole de
Semantică, următoarea teorie pe atât de simplă pe cât e
de naturală: țăranul numeşte lucrurile după cum le vede,
şi numai astfel numeşte abstractut prin concret. In loc de
a

zice:

vorbea

tare,

sau

7ăcnea,

el

zice;

vorbea

gura mare.

|

Puterea vizuală e aşa de mare, că
se arală un! fin observator, ca nimene

stă limba.

"m

țăranul român ni
altul. Dovadă ne:

.

o

“D. Coşbuc, dus de alte considerente teoretice, se sileşte a găsi obârşia acestei. vorbe în chiar textul Evan-:
gheliei.:
|

Iată cum argumentează d-sa:

In Evanghelia

lui Ma-

—

lei Cap. XXV

vers.

145—

35-36 se zice:

«flămând am

fostşi

m'ali săturat> (grâul); «setos am fost şi mvaţi adăpat> (vinul); «gol am fost şi m'aţi îmbrăcat» (fuiorul); «străin
am fost şi mi-aţi arătat calea: (lumâcarea).
Aceasta, zice d-sa, e explicarea popilor in ceea ce:
priveşte darea de grâu, vin, fuior şi lumânări :
„„ Unele din aceste daruri sînt de origină păgână, ca
lumânarea şi banul, ce se dădeau de cei morţi lui Caron,

care-i trecea peste Slyx.
Fiind ast-fel se întreabă d. Coşbuc, pentru ce tocmai
fuiorul, care e haina, să fie luată de popor ca ceva pe
deasupra ? Au e mai de seamă grâul, vinul sau lumânarea ? Şi neavând altă explicare se sileşte a o găsi in
credinţele sectei bogomilice, adică a vechilor Pauliciani,
cari credeau în zisele apostolului Pavel, mai mult de cât
în ale Evangheliei. Ori tocmai la Apostulul Pavel—zice—
nu se găseşte figurând nevoia îimbrăcămintei pe ceia lume,

ci numai hrana şi

lumina.

Bogomilii,

socotind imbracă-

mintea ca ceva prisoselnic, a urmat că şi fuiorul--semnul
imbrăcămintei—să fie socotit de popor—care în masă e
bogomil-—ca ceva prisoselnie pe deasupra.
”
Explicarea dată de d. Coşbuc ni sa părut la prima
lectură pe cât de ingenioasă pe atât «le nenaturală.
Popotul nu naşte vorbele așa după abstracțiuni,. Con-

eretul şi realul a precedat abstractul.
Intăiu au trebuit să fie Jucrurile şi apoi numele
Ori explicarea

preuțească—cum

lor.

zice-d. Coșbuc—e ne-

biblică.

In adevăr în cap. AXV de la Mateiu se spune pilda

cu cele

10 fecioure şi talanții,

în

intrebuinţărei vieţii, şi răsplata pe
decala

viitoare

oile se

vor

deosebi

carz se

aduce

modul

ceia lume; căci la jude capre;

oile vor

fi

de-a dreapta ....în raiu iar caprele de-a slânga „în îad;
Cari 'sunt condiţiile câpătării raiului ? facerea de

bine—eleimosina.
|
Deci explicurea tendențioasă popească cade de lă sine,
şi cu dânsa

cade şi origina biblică a vorbei.
10
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Eu văd origina vorbei în praclica religioasă. E obiceiula țaranul nostru ca de ajunul crăciunului şi mai ales 'al Dobolezei să se dea popei diferite lucruri în natură
„dintre care şi fuiorul.
Tin minte că mama, care era cvlavioasă, credea de
a sa sfânlă catorie să pregătească -la cele 2 ajunuri masă
întinsă cu sarmale, turle cu julfă, vărzăricu poalen brâu
şi altele şi nu se credea mulţămită pănă ce popa şi cu
toată ceata de colindători— mâna popii—nu i-o mâneca
toată. La eşire, mai dădea şi câte un leu doi vechi, iar
când avea în pod fuioare şi caleape—mai dădea pe deasupra şi câte un fuior ca să aibă mama preuteasă ce
toarce şi [ese :
Nu toţi poporănii puteau face masă, şi apoi nici popa
mar fi putut

mânca

la toate

mesele,

cu

tot pântecele

său

de popă. Mânea doar la coana Marghiolița,la coana Niculina şi mai temei de vale la coana Dalița.
Pe la cei“lalţi lua parale, ceapă, carlofe, fasole, în fine tot ce se
putea da; iar pe deasupra lua şi fuior; ba popa Ilie cerea

îuiorul,

dacă

vedea

că nu

i se dădea, căci

el străngea

„la cele două ajuniri atâtea fuioare că punea v pânză de.
"40 coţi; avea în poporul său numai bulgari şopi.
Acea asta

era

şi esle

practica;

Cum

s'a născut

îusă

vorba? Ţaranca în aşteptarea popei cu ajunul, pregătea
pitacul, colacul, strachina cu fasole, eu făină, cu cartofe
şi aşa plină cum era, mai punea pe deasupra și fuiorul,
căci nu era sil pue doar de desupl!
Practica fiind generală şi repetată în fie-care an, a

ajuns a trece în limbă.

Şi cum cultura cânepei a ajuns rară, Şi nu loate 8ospodinele puteau face luxul de a da şi fuior la bubotează ca
să lege şi crucea, au început unele a mai rări darea fuiorului ca ceva peste mână, zicând: ce! nu-i ajunge popei |
să-i dau parale, mâncare, colaci ?? să-i mai dau pe deasu-.:
pra şi fuior?
|
Azi aşa, mâne asa, au făcut toate cum a făcut şi
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mama: când sa isprăvit fuioarele din pod n'a mai dat
fuior popei; deci pe strachina plină de daruri la ajun, un
fel de satura lanx a Romanilor, nu se mai punea pe deasupra fuiorul, care acum era luat ca un lucru pe deasupra adică prisoseluic, .
Iată cum din o locuţiune primitivă de loc a: ajuns
ana

de mod.

,

Atâta şi nimic mai mult.
„Opinia“

II,

116.

33.

Lasă

gura

apă

Intrasem în postul Crăciunului. Mama, cum era abotaică şi liaea ia rânduelile şi pravilele bisericei, n'ar fi
pus gura pe carne în post s'o fi fript cu lumânarea. Şi
bine făcea; simţea o uşurare în suflet, când se vedea că
poate indeplini cerințele. bisericii; numai bulnavului i se
ingădue—zicea dânsa—să calce aceste rândueli; altfel cât
eşti teafăr şi pe picioare e o necinste să le iei în nume
de râu.
|
Și cu

toate

că-i

priia'

rău

postul,

căci

cum

era

bă-

trână o vlăguia de nu era bună de nimic, credința era mai
puternică şi tămăduia aceste mici turburăcri ale trupului.
Nu era zi de Crăciun sau de Paşti in care să nu cadă bolnavă. Schimbarea mesei fAcea să'i cadă greu la stomah,.
care îndalinat săptămâni intregi cu borş de fasole, nu putea mistui ușor mâncarea de carne.

Şi câtă

înrâurire nu poate

avea mama

asupra copi-

lului ei! Inima copilului se deschide ca o floare la razele
de iubire ale mamei; și gustul mama i-l formează..
Trecuse 3 săplâmâni de la spolocanie; bietele ulcele,
în. care

se făcuse

mâncare de lrupt stăteau spânzurate prin

cuie, fără să le mai

clintească cineva.

Așteptau în lihnă

Crăciunul sătulul pentru a li se mai roade şi arde fundul
“şi a mai slărni din cea cotruță pe Rozica, mâţa noastră,
cum şi pe Bârgan cânele de copilărie.

Treceau

zilele,

treceau

anii şi ajunsesem

din

mila.

Domnului să țin piept cu bădița Arhip în ale bisericei. Eram cântăreț, nu şagă. Rânduiala canoanelor, slujba le-

turghiei, cetitul psaltirei erau floare la ureche pentru mine.
Eram, dragă Doamne, elev seminarist; și nu era. pulin
lucru pe alurei a fi seminarist!
Imprejurări—pe cari nu eram eu chemat ale judeca—
făcuse pe bădița Paval să fie dat afară din slujbă. In
lipsă

de

unele
de

altele,

el se mutase cu casa

aripa ocrotitoare a mamei

la noi. Supt

puleau găsi adăpost toți feciorii

mari şi mici.
Bă'ța Pavel era om de lumea nouă; de şi fusese şi
el când-va seminarist, dar uitase acum rânduiala de traiu
a unui drept şi credincios creştin.
-,

_Ce

mai

la

deal

la vale!

Pe

când

la noi

bietele

oale şi ulcele de trupt stăteau în tihnă, de li se ură
şi lor, acum nu mai aveau parte să se odihnească. Le venise de hac oaspetele nostru, care mânca de-avalma carne

și in post.

|

Mama, insă, cu resemnarea
detiul ei şi din gustul ei n'aveam

Ştia şi mama

câ

creştivească işi ținea aa eşi eu—mezinul casei.

copiii bat mai mult cu carnea, dar câtă

vreme plodul e la casa părinților sâi n'are voie a mânca
altă ceva de cât ceia ce-i -vor da părintii.
-.- «Când vei ajunge, băete să trăeşti pe banii tăi,
atunci poti. mânca ce-i vrea ; treaba ta.
|

Şi borşul de cartofe și de fasole
mai

nu

lași

fi dat 'pe supă, sarmale

de frupt.

era așa de bun, că
sau altă

mâncare

|
că a

|

„Mi-aduc aminte ca acum. Era înti'o- Duminică din
Decembrie. Afară soare frumos, dar cu dinţi. Omătul era
mare şi de pe dealul Nanţării băeții roiau ca Ja stup cu .

sâniuşul lor.
Prin toate părțile” cât vedeai cu ochii, omăt
«
şi iar omăt. Gardurile cu cătina groasă de la Coăna Niculina erau!
turtite de troianul ce le apăsa.
Eu scrieam la fereastră în cuhne. De pe fereastrii
privirea era toată pe pod pe la Niţă Vacă, Ilie Porcaru,
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Hina

Măriuca şi până în

deal la părintele

Ilie

tipicarul.

Eu mă îndeletniceam cu scrierea de note la- psaltichie.
Imi pusesem în cap să scriu Irmologhionul tot. In
cotlonul din părete îmi stătea cărţile: psaltirea de la

Neamţ,

Anastasimatarul

goală. .
Se pusese masa.
cu carne. Pe divanul

lui

Suceveanu

şi alte

cărţi de

e
Intăiu trebuia să stea la masă cei
mare şi lat din cubne se adusese

iu. masă.

”

Era un
miros,

curechiu

cu carne

că ar fi indemnat

pe

ori

de pore
cine

și imprăştia așa

să mânânce.

Supt masă stăteă Rozica care dădea târcoale cu coada
ei prin farfurii. Mr!, mr!, mr! întruna şi linsuri şi netezituri pe braţe. D'apoi Bargan! cum sta sprijinit pe picioarele
de dinapoi şi cu cchii țintă la cei ce mâncau,i se umpleau
ochii de lacrimi, nările i se umflau, iar la fiecare înghiţitură, înghiţa şi el în sec.
Vi s-a dat ochii să vedeţi şi d-voastră asemenea lucru, căci ce e mai obişnuit de câ: vezi câni, care în lăcomia lor, să înghită în sec, când văd pe alţii mâncând.
Eu, cum stam la fereastră, nici una nici două, mă
silii a face cor cu bădița Pavel. Dar mama, care precumpânea cu vorba, ma ţinut de-o parte.
Mirosul și vederea curechiului cu- carne îmi deschisese atâta gustul, că pare că ași fi: calcat în legi şi canoane,

şi in naivitatea mea școlărească, cum

tirea în mână,
călugării

un

unde nu zic! —de
psalm,

care

ce dracu

să'l citeşti,

când

eram

cu Psal-

oare nau
mânânci

pus:
carne

în post, ca să nu faci păcat!
Atâtea psalmi pentru tunete, plui, inecăciuni, secelă,
ciumă, etc, şi pentru mâncat curechiu cu carne în post
nici unul!

Mi se umpluse sufletul de mirosma: mâncări: şi dacă
Bargan inghițea în sec, dacă Rozica dădea târcoale cn
coada prin farfurii, d'apoi şi mie îmi lăsase gura apă,
gustul neasămânat de mare de a mânca.

de
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Parcă acum când scriu acesle mi se umezește gura,
amintindu-mi de cele de demult şi nu pot incheia mai
bine de cât cu clasica împrejurare când Eva văzând po-:
mul oprit, a fost cuprinsă de atâta poftă, i's'a lasat apă
_

în »gură,

Căci
otrăvit».

că

na

mai

«frumos

vulut
t

rabda

era şi bun la

tentarea

si- a

mâncare

„Opinia“

gresit,
3

rodul ce m'a

II, 151.

|

4. aşi urată arama
“Graiul poporului e plin de expresiuni figurate, căci
pe când limba savantă caulă a denumi fie-care idee prin
termen anumit, poporul se mulţumeşte a numi lucrurile
şi insuşirile omului prin termeni figuratţi, rod al fanta-

ziei sale.

|

In acest proces de schimbare a înțelesului din
priu în figurat, s'a plecat totd'auna de la ceea ce
supt simţuri. Şi cum poporul e un fin observator,
nu i-a scăpat din ochi, dacă a „avut prilejul să'l
mai des.
Poporul a trăit Şi trăeşte în mijlocul naturii;
cunoaşte

asămănări

bine

şi o observă

le ia din câmpul

bine

de

;

foarte

aceeu

procade
nimic
vadă
el o
multe

naturii.

El știe să observe şi oamem; şi multe insuşirisufleteşti 16 numeşte prin corelativul lor trupese.
Aşa şi cu vorba de mai sus.
In trecutul vieţii noastre istorice, găsim

că banii cu

care vindeam şi curmpăram lucrurile au variat la infinit.
Nu e setoi, în care să nu ne apară alți bani. Nimic
mai greu de cât a lt găsi echivalenta lor azi.
In secolul al XV-lea găsim Uyhi ungurești, şi z/oți
tălăreşi ; în secolul al XVi-lea găsim pe lângă monedă
locală, ca a lui Lăpuşneanu, Bogdan şi lon Vodă şi bani

poloni.
“E lung pomelnicul

|
banilor

i

|

vechi, cari au purtat nu-

=
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mele, de ja tara de unde se iîmprumutase: Polonia, Ungaria, Tartaria, Turcia, Austria, Qlanda, Veneţia.
Nu arare ori în documente găsim expresia bani buni
şi bătuţi. Se vede că multi bani răi umblau prin tară, şi:
cumpărătorul nu uita a pomeni că a primit. bani gata, bani
„buni

şi băzuți,

“In trecut argintul era mai lot aşa de scump ca şi
aurul. Cu vremea aurul s'a scumpit, şi de unde în secoJul al XV-lea cu un leu de argint cumpărai un galbăn tălărese. sau

unzuresc,

cu

vremea

a trebuit

să dai

11%

lei,

9 lei, sau 9.20 parale ca supt Cantemir: apoi a trebuit
să dai 3, 4, 5, 7, 15, 25, 35, 37 şi chiar 42 lei vechi penlru un galbăr.
„In această depreciare a argintului a urmat o falşificare în fabricarea monetelor de argint,
Multe monete or fi avut fata de argint, dar de desupt,
era aramă curată, numai argintată pe deasupra.
Azi, în “industrie, câte lucruri cazi le cunpărăm ca
nichelate, ori argintate pu râmân curata alamă!
Dar in trecut, când fabricaţiunea era mai slabă şi
falşă, usemenea lucruri se înlâmplău mai des.
Nu arare ori omul care işi vindea moşioara lui pen„leu a scâpa de diferitele dubile și de dabilari, deşugubi-

nari, desetnici, vşurgii sau glotaşi zapcii, primeau bani de
argint ca buni şi când colo după “puţină întrebuințare vedea că banii au eşit răi, căci argintul fiind subțire se ro-

sese, şi se vedea arama.
Pas să se mai plăleuscă de. datorie cu asemene bani
cârora le eşise arama, sau li se arâătase pe la colturi
arama!
Din ban Dun—cum se zicea hojma în documente.—
ajungea ban rău; și nu găseau nicio cumpărătură de moşii
sau alte scule in care să se pomenească câ s'au primit
bani răi; dar prin faptul că necontenil se pomenea de

bani buni, urma că erau foarte mulli bani răi.
- Vorba de față ne spune că-și arălă arama.
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Şi răzeşul. care, pentru un petic de moşie a ajuns să
aibă un sac de hârlie, el a trebuit să păţeasca mai des
primind arare-ori bani buni şi când colo vedeau că-şi aratau

arama.

Faptele spuse mai sus au fost deseori observate de Român, care la început le-au denumit cu rorba de mai sus,
luând'o în ințălesul ei propriu. .
%
Ducând apoi vorba la oameni, lesne s'a fâcul schim“barea din înțăles propriu in înțelea figurat.
După cum mulţi bani se pur buni pe deasupra, că-i
iei că-s de argint, dar indată prin uzare îşi arată răutatea
lor, adică stratul de aramă, aşa şi oamenii cari pe de:
asupra ți se “arată buni, politicoşi, prietenoși, indală ce-i

cunoşti mai deaproape iţi

schimbi părerea

despre dânşii,

căci 'zice vorba: până nu trăeşti cu omul nu-l cunoşti cine-i,

«nu-i ştii mmoarea lui».
Scarpină pe Rus după ureche, zicea Voltaire, şi îndală apare cazacul; aşa şi cel mai blâud om ze: indară-l
o leacă şi îndată parteu rea apare la supratală,
Românul a observat bine acest lucru, dar pentru a-l
califica

mai bine,

a luat

vorba

care

se referă la bani

şi a uplicat'o la oameni, şi deci azi când
că-și arală

îşi aratau

arama, nu

arama

ne gândim

de sub

la

răi

zicem de cineva

bani vechi răi, care

stratul de argint ros ci la însu-

şivile rele ale oamenilor, ascunse supt aparenta celor bune.
Omul e lup pentru om-zice proverbul latin; Româ-

„nul n'a
colții,

înțăles

aşa:

ca şi cânele,

ca și banii răi.

ci s'a
când

multumit a zice că-şi

mârâe,

sau

câ'si arată

arată
arama,

|

,

lată cum experienta cu banii, făcută: în cursul veacu--:
rilor, a îmbogăţit limba figurată a poporului cu o expresie:
vie, frumoasă şi veche, căci e trăită şi păţilă.

„Opinia” IL. 176.

35.

0 jidovină

Cine a cetit Dictionarele geografice ale judetelor, cum.
şi Dicţionarul geografic a lui. Frunzescu, a întimpinat de
sigur

deseori

denumiri

dovi,

Jidov,

Jidova,

topografice

de:

Jideni,

Jideşti, Ji-

Jidovină, Jidovişte, etc., Insemnând

când deal, când vale, când pârău; când îaz, când
celate.
Jidovime și Jidova se găsesc-in multe județe
Dorohoi

la Vâlcea;

şi, de şi

bănuim

câ

in actualele

chiar:
de la
dic-:

ționare nu s'au dat toate numirile topografice, ce: circulă
în gura ţăranului, faptul ne surprinde cu acest cuvânt arhicurios.
Foarte multe denumiri vechi : istorice, pe care
noi le credem perdute, se păstrează în graiul ţăranului,
cum e de pildă denumirea de «Câmpul lui Dragoş» care
vine des in soc. secol XV, şi pe care d. Hajdeu il credea
“în Bucovina, se păstrează şi uzi în satele de pe valea Ne“kidului

ca

Căndeşii,

Borleşti,

etc.

Tot celitorul care a cetit «Istoria Câmpulungului >
de C. Aricescu, ştie că d-sa face mare caz de această: de-numire de +Jidova, ce se dă unei ruine vechi din apropiere:
de Câmpulung, pentru a scoate apoi leoria sa favorită căJidova e vechea Jidava dacă, pe locul căreia s'a clădit ce-

tatea Romula, municipiu ca şi al Iaşilor din vestita inserip-ție cu Praef. 1. -Jasstorunm.

Odată
complecteze

eoincidenţa - găsită, teoria a 'venit răpede să:
coloritul

vieţei

din vechea

cetate

Romula,.
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municipiu roman, in care ori Dacii, ori Romanii adusese
-Jidovi din Britania.
|
i
Dar, cum afirmă şi Boliac, Jidova mai inseamnă şi
cetatea Urieşilor,. iar Jidov ar fi însemnând în gura Muscelenilor şi zrîeş,
”
lată deja Jidov sinonim cu arieş, iar Jidova' sinonimă
“cu cetătea Urieşilor.
Dar de când au perit fraţii Macabei, neamul lui Israel nu s'a învrednicit de vitejia armelor; or fi având ei
jidovii multe calităţi, pişicherlăc, afaeri, dar vitejia militară nu. Deci e inexplicabi
l în mintea Românului să
cum
se asocieze ideia de Jidan fricos cu ideia de urieş, cum
Jidova să fie cetatea Urieşilor.

D. L. Şăineanu în studiele sale folekloristice a dat—

credem—de

adevărata

fel şi zice::

Tatarii

explicare.

într'o

D-sa

vreme

au

argumentează

fost Mozaici,

deci

astJi-

-dovi ca lege, de pe când era Imperiul Cazarilor.
Românii a forliori i-au cunoscut şi temut din secol.
XIII, când cu năvălirile lor cele neprasnice. Furia TătarilorJidovi a vârât în groază pe Români, cari au văzut în
-Jidovii tatari nişte oameni fără lege, urieşi, căci erau înspăimântători. (Conv. Lit. XXIII; Romania 1889.)
Prin nici un alt chip nu sar putea explica mai bine
-această usociare între Urieş şi Jidov.

Departe dar ca Jidova să fie dacica Jidava, câ Site-.
rodava,
Pelrodava, ete., avem a face aici cu un cuvânt

slavon,
noi:

Jidu-/idov;

Jidova,

Jidovina,

vime, jidovină,

cu

derivatele
Jidovişte,

lui

slave neștirbite la

etc., jidan,

jidoavcă, jido-

jidovil a se jidovi, ete. *

Nu mai rămâne

dar îndoială că cu jidovină uvem

a

tace cu un slavism -vecbhiu, stratificat în toponimia țarii, ca

sute și mii altele.

Azi jidovină numeşte şi deal şi vale, şi pârâu şi cetate. Am
întrebat pe elevii mei și spre mirare abia au
| putut su-mi spue'că în satele lor se chiamă jidovină un
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“loc tare şi râpos, cuprins între 2 dealuri foarle apropiate:
între ele,
Să
|
Deci şi Jidovină e un lor tare natural; o văgăună
între două dealuri înfundate, unde s'ar fi putut retrage cu
vremea din cauza restriştelor vremii. Noi am gasit între
hârtiile Plotuneștilor şi ale moşiilor Cantemireşti de
pe.
Elan, oameni numiţi Jidani şi moşia Jidanii, şi cari erau.
răzeşi din vechi in acel sat căci vinde: ca,răzeş moşioar
a
lui, partea lui din bătrâni, «adică eu Ion feciorul Bălauei,
.
nepot lui Toader Jidan din Jidani... am vândut a mea
dreaptă ocină şi moşie din sat din Jiduni», aceasta
in

1612. (vezi Arhiva 1, 405)
Probabil că acei răzeşi

au fost

|
|
Zatarii care odini--

oară [ură mozaici adică jidovi ca lege: iar Românii în
mijlocul cărora se aşezase ei Tălarii Jidani, i-au poreclit
jidani ca' nume, şi li s'a pastrat denumirea şi mai pe urmă

după ce ei se românizase.

Şi oare nu acestui fapt vechiu.

dar adevărat se datorește origina

tătărasca a Cantemireş-

tilor, care vor fi fost vechii Jidani din Siliştenii de pe

E--

lan, sat azi dispărut de pe harta jud. Falciu.
Punem numai întrebări, fâră a le da respunsul hotă-.
rât, deşi din hâvtiile” Cantemireştilor, care le-am cetit în

cele 24 pachete mari în arhiea Berea din Huşi am datezact că Cantemireştii erau văzeși in satul Silişteni, de pe
bătrânul Ursu fala lui popa Pârciul.
|
|
Imprejurarea

ne-a favorizat de a găsi în

condica

de.

documente, înmânate “mie de d-na Vlaicu din Iaşi, un pasaj foarte cenrios. Vorbindu-se în doc. div 179, Mart 9,
de o vânzare

ce Iguat Pungă

face cătră G. Şerban,

in salul Rădăceni şi Drițeşti de Ja Covurlui,

serdur

aduce hotar-

nica veche a satului Gorăşti din 1266 Iunie 20 (1738), în.
care cetim: «<Capâlul dinspre răsărit o jidovină cu drum,.

ce iasle pe piscul dinspre Sohului, şi între pârăul lui Nis-

tor şi au luat cu sufletele lor că din jidovină în sus pâna.

în hotarul Driţeştilor iaste partea.lorşi din jidovină în
jos pănă în hotarul Rădăcenilor iaste: partea vist. Gheuca....

—

158—

“şi măsurânda-se.... până în dreptul jidocinii.... şi am mai
pus și acolo o piatră iarăşi de la deal de drum în dreptu
jiaovinii.
Iată câte curiosilăţi nu ne spun actele vechi! Jidov,
-Jidani (sat), Jidan (român răzeș), Jidovină, ete.
“lată pentru ce în Istoria noastră românească avem
anulte de aşteptat şi descoperit cin documente.
„Opinia“ II, 1S$. .

„86. Anţereat balaia
Hina

Mâriuca

de mult şi pe

copii: lelița

urma

avea

casă grea.

lui nu

rămăsese

Săfticu şi bădita

Moşu Marin murise
de câto

casă cu 6

Ionică, care erau mai mari

ca mine; “Codiriţă, Ilinca, Niţa şi Deliţă, cam de-o apă cu
noi băeţii, care mai mititel, cure mai mâătrișor.
Nu era joacă la capra podului Hagiului, unde să nu

fi fust Deliţa şi Toderiţă. Cum casa le era chiar Ja marginea din sus a podului, băeţii indată ce simteau că a venil cineva

pe pod,

amandea

la fereastră

şi într”o clipeală.

erau şi ei în „cârd.
Pe pod ne era joaca toată ziua; acolo mergeam pe
capra podului, ca comedianţii pe frânghie; acolo dădeam
drumul zmeilor cu zbărniitoare; acolo era ţepul vacilor şi
al caprelor, care nu treceau nevămuite de o țâră de lapte,
când se înturnau de lu cireadă; acoloin sfârşit er a gazda

bătăilor pe spetele băeţilor de jidani.
Cum

treceai de pod, aveai

riucăi ; păreții
drum

casei erau joși;

puteai vedea foarte

în stânga

iar

casa Hinei

Mă-

de pe ferestruica din

bine în tinda cu vatră, unde de

obiceiu se durau cele mămăligi.
Şaşe guri la casă de vadană nu eră lucru uşor! Cum
moşu Mărin murise sarac, n'a putut lăsa după sine de cât
calicie lucie, o casă şi mila celui de sus.
”
Fâcea şi Hina Măriuca ce putea; lucra lucru străin;
ajuta la morţi; mai toamna pe la cules; dar cel mai mare
'âștig îl avea de pe tors. Hina Măriuca cu cele 2 fete
e
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ale sale torceau toată iarna şi dacă ar fi să se sucotească
calepele câte le-au tors, ar fi să facem pânza cea lungă
din poveste a grecoaicei celei nebune.
Dar

ori

cât de

uşor de astupat

mult

7 guri.

ar fi muncit

Nevoia

dânsa,

tot nu

era

învaţă insă pe oni ce nu

ţi-e voia şi Hina Măriuca ajunsese la cea mai straşnică economie. Despre casa ei eşise intre noi băeţii vorba că
pune brânza in garafă, iur băeţii inghit huchiumul de mămăligă după ce-l întinge in brânză pe din afara sticlei.

Ce nu-ţi stârneşte mahalaua!

Fâcea însă biata

Hină

ce. putea să crească plodurile; şi cei care o cunoşteau de
aproape n'aveau de cât vorbe bune de zis despre dânsa.

Ba hârnicia şi cinstea ei o făcuse să răsbată în multe case.
De la o curte boerească, unde dânsa torsese
căpălă pe lângă pretul cuvenit şi o vitică
Cu chiu cu vai vițica a ajuns să fete o
iată pe Hina Mariuca că avea cu ce ogoi
din casă.

multe caleape,
ca de un an.
altă vilică şi
foamea celor

Ce nu ajută o văcuşoară la casa unui om nevoeş!
Dar la casa unei văduve! Iv toate diminețele Deliţă ducea vacala civeadă până hăt în marginea dricului, în sus
de casa lui moş Anton Romilă. lar sara, la intorsul vacilor de la cireadă, noi toți băeții păzeam să nu se anine
cineva de vaca hinei Măriucâi, căci nu arare ori ne înfruptam și noi băeţii din laptele de la vaca bhinei, care, cu
toată strâmtoreala și mulțimea gurilor, era însă darnică şi
miloasă, şi la şase copii nu lipsea să nu ospâleze adeseori şi al saptelea.
ş
Vai de bietul vitel, căci puţină parte avea de laptele

mă-sei;

cele 6 guri

din casă ii făceau

mare inlrecere și

fiindcă nici unul nu avea de ajuns, toți creșteau după pulință, nu după voință.
A mers aşa toală vara şi toată toamna. Vitica |creş-

tea,
mai

dar și laptele se imputina.
mult. Niţă, care era mai

Gurile din casâ cereau
mitilel, era avan după
„9

—
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lapte. Sara -nu era altă mâncare de cât strachinacu lapte
fert cu mămăligă. Era frumos de văzut cum şapte ciuture
incărcate se ridicau pline cu lapte din valea vea adâncă a
strachinei cu lapte; şi iarăşi deşerle se scoborau pentru
a se umple: din nou. Cimilitura avea pe deplin ființă:
«Dintu”o vălcică adâncă mulle cioare se râdică». .Zică ce.
s'a zice, dar pentru copii laptele e sufletul lor. Nu Yar da
pe nimică în lume, In locul oțețelului sau a terciului cu
mămăligă ;

în locul

usturoiului

sau

a cepei

de mămăligă, e de neasemuit laptele.

cu

trunchiul

A

Se asprise acum vremea; vântul de toamnă sufla
supțire dinspre Rus. La drie iarba să rârise și, cum începuse ploile, vacile conlenise de a se mai duce lu iias.

Văcuşoara binei Maăriucăi nu
gurile din casă
unde. Mai ales
eva de făcut!
eților cu vorba
de unde să vă

mai avea lapte şi, deşi

cereau mereu, dar cum, dacâ nu era de
Nilă scância întru una după lapte; dar ce
Biata hină se mulțumea să aslupe gura bă-:
e<a'nfercat bălaia măi băeţi; numai este
dau lapte».

A venit iarna. Neavând hina Măriuca de dat nici Qgrânji, fu silită să vâre vaca in tamazlâcul lui Conu
Iorgu.

„Mă
zul.

era un bunduce de băiat nai mare dragul de vă-

Şi nu era băiat spârios;

la noi și mama,

adesea

veneu prin casă pe

cum era hahotnică de copii, nu arare ori

simtea: o_nespusă

plăcerd ssă dea

câte

ceva

lui Niţă,

mai

ales- că ştia cât de greu '9 ducea hina.
Eram întwo zi la masă şi, cum Niţă stătea pe scările ce dădeau din cuhne în odaia de. sus, unde nu începem noi-a ţi-l discoase pe Nilă, care respundea srăbit după
fie care întrebare:
Niţă mămăligă
Lemne

aveți 2-avem; Brânză aveţi?—avem;—

aveti 2—avem;

avem—dar
Cum

Foc aveli? — avem;

laple, măi Aită,
auzi

Dietul

Niţă

Uscături

aveţi?

aveţi?
de” lapte

|
se zighiri

vuțin,

căci
îl

N
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,

gura îl luase pe dinainte şi zisese: avem, dar aducându-şi aminte că de mult nu mai văzuse lapte—eram acum
pe la Crăciun—se opri şi zise cu jale «lapte n'aven, căci...
a mfercat bălaia.

Cine
şoara

hinei

era

bălaia?

Măriucăi,

Vorba

s6 potrivea

aşa că şi Niţă ştia

I&il cu văcu-

că bălaia era

vaca

lor din bătătură..

„Opinia“ 11, 495,

3.

Ajuns de mâncarea cânilor

Cu toţii ştim că
decădere

a cuiva

Românul. pentru

faţă

cuo

a tarăta Starea

anterioară . situaţie

de

“materială

bună, zice că a ajuns de mâncarea cânilor. lar dacă vorba
se referă la epoca de declin material, cei cari văd ruina |
cum vine, pe zi ce merge, zic: <are să ajungă de mân-:
carea cânilor»,
Cred că fie-care ar fi doritor să vadă de unde până
unde Românul şi-a. asociat aceste două fapte: a fi sărac
Și a ajunge de mâncarea cânilor.
Ce să fie aceeu de mâncarea cânilor ?
Românul zice de câne că bate: cian auzi cum bate
ânele» adică cum latră. <Oare la cine bute cânele» ?
«parcă au întrat lupii în sat de bat cânii așa de tare».
Deci,a bate este sinonim cu a lătra.

“Tot aşa în loc de a muşca se zice te mânâncă. «Na
“auzit pe moş Marin Po mâncat cânii», Dar Pa mâncat
cânii nu e: tot una'cu Pa mâncat. lupii. Lupul
nâncă de-a binele, iar 'eântle când te mânâncă,
le muşcă,

te mânumai

-

„ Mai muit încă expresiunea Pau mâncat cânii însamnă
xă Pau şi lătrat, dar aşa de tare şi aşa de aproape, că
mai

era să

pue

gura pe

dânsul

,

Când bate cânele, latră de departe, când te mânâncă
cânele, lalră de aproape, dacă nu cum-va chiar te apucă
de-a binele,

|
de

Dar de la acest înțeles la cel dat întăiii: <a ajuns
mâncarea cânilor> e o mare distanță. Avem a face

—
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aici cu un curios, dar prea exact fapt! de observare socială.
Cânele e animalul, care îşi cunoaşte stăpânul şi-pe
toţi ai casei, şi sunt rari cânii, care să fie așu de sălbateci şi zăvozi care să dea și la stăpân, un asemenea
câne plăteşte cu pielea lui nătângia.
Puterea de reţinere a: imaginei. stăpânului: și a celor
din casă, e un fapt pe care fie-care din noi l'a observat
la câne.

Statura,

trupului,
“cum

vorba,

strigătul

deschizi

pe

poarta,

portul,. mersul, călcătura,

nume,

timpul

ete. etc. totul

sosirei

mirosul

acasă,

țiL şi înţăles de câne, Chiar mâțele au aceasta
şi nu rari Sunt cazurile ciudate de inteligenla lor.
Mai ales cânii de pe la şcoli publice şi care
deprins deja cu copiii,p'ar da la-un copil Doamne
cum văd feţe străine îndată sar și hămăese.
|
lată dar un punct câştigat: ccânele dă la
«sare dar să'l mânâuce».
“Dar

ca aşa

nu

ori

să se

ce

străin

nască

ideia

leagă

felul

în fine e cunoscut, sim-

abilitate.
s'au fost
fereşte;
strain»,

de

el starea

de sărăcie,

că cânele

mânâncă,

adică sare:

la calici,

a

ţară, unde

portul

tuturor e acelas, cu diferința de:

curățenie, natural că nefiind deosebire de înfăţişare intre unii

şi

alţii,

cânele

va

latra la ori. ce strâin, pe care nu'l re-

cunoaște ; iar sătenii

fiind

e al lor, wau

ei cei dintai

sărăcie

cu

putut

acea

de

lăiratul

lar dacă cândva
câinii

vor

hămăi,

că

ei latraţi

de orice

să-şi

câne,

cânilor.

intră ţiganul
le miroase

care nu

asocieze ideia de
|

ursar cu ursul în sal,

a urs,

iar nici

de

cum

că

liganul e. mai rufos de cât sătenii.
Sprijinit deci pe nasul cânelui, luând apoi în vedere
apropierea de.stare materială intre săteni, eu cred câ vorba
nu şi-a găsit întăiu asociarea la țară. Mediul de traiu n'a
putut motiva aceasta asociare. :
La oraşe din contra. Aici contrastul între slarea materială a oamenilor e mai izbitor, de-o parte palate lu--
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xoase şi de altă parte case sărăcăcioase; unii în haine
bune și în livrea, alţii in haine sărențuroase..
lu această diferențiare de stare şi de înfățișări, natural că şi cânele şi-a acomudat simţul său nativ.
la un câne din curtea unui om bogat, câne, care zilnic vede in persoana celor de ăcasă oamenii bine puşi, natural că un asemenea câne totdeauna când va vedea oa:
menii bine puși nu va bate la dânşii; şi daca câte un câteluş hămăeşte ascuţit, cânele cel bătrân stă tologit pe
- pragul casei, fără să se miște, căci nu e prost să se obosească, de oare ce experienla vieții i-a identificat pe stă-

pânul sâu cu ori-ce om bine pus.

|

ŞI nu numai cânele ştie să facă aceasta. EI ca un
un păzitor al casei işi îndeplineşte rolul cu aceiag exac-:
titate, ca şi sermanul
serjent de oraș, care dă drumul la
o paradă în lăuntru Ja toți cei bine, îmbrăcaţi. Acelaş raționament face sergentul de oraş ca și cânele din pragul
casei stăpânului.
Imediat, insă, ce un sărevățuros întră în ogradă, săi
vezi

ce

trân

sar,

mişcare

latră,

intre

câni;

hămăesc,

şi

mare

se răped,

şi mic,

apucă,

lânăr

mușcă,

şi

bă-!

daula

oni, de-i crede câ-l rupe, îl mânâucă nu sluma; şi vai și
amar până ce se putolesc..
lufăţişarea proastă a cerşetorului, tare nu lipseşte a
umbla cu ciomag. lung, întartă pe câni, căci nu degeaba
“mahalaua a legat pe spetele calicilor că ramai înlarlă
cânti,
* Deci cu cât eontrastul între oameni va fi mai mare
la înfăţişare, cu atâta şi cânii vor da la cei mai rău îmbracaţi; reciproca nu se întâmplă adesea.
Dacă legăm acest tapt de fineţă al simțului cânelui,
cu faplul des observat pe la curţile oamenilor chiaburi
dacă vom generaliza acest fapt la ori-ce sullare omenească
cu o înfăţişare sdremţuroasă, natural că Jesne s'au: putut
asocia sărăciu cu smdincarea cânilor.

-

Vorba

s'a lăţit de la târg la ţară, de la curțile boe-

— 166 —
rilor la cei. tără dare de mână, aşa că dacă cine-va, dus
de împrejurări latale, era ajuns la scăpătăciune, la neputința de a umbla cel puţin bine imbrăcat, ci cu antereu și

giubele rupte şi ferfeneţoase,

de limbajul

natural că Românul, iubitor

figurat, a lat efectul

drept cauză, a nuumit

sărăcia prin urmările ei vizibile pentru câni, “şi în loc de
a zice cutare are să calicească sau chiar a calicit, a luat
efectul sărăciei văzut prin ochii cânilor, şi Pa dat ca poreclă figurată însăşi” sărăciei.
Raționamentul a fost 'pe atât ide simplu, pe+
cât de
justificat.
Cânii latră pe ari-ce calic sdrenţuros ;
X, care până acum u avut avere, are să ajungă ca„lic;"dar

de

oare-ce

cânii

mânâncă

pe

ori-ce

calic,

X

are

să ajungă. de mâncarea cânilor.
"Să zicem că avem aici a face cu o metonisie şi pace.
„Opinia“

II,

244.

3S.. Ban

cu baş

Documentele sint acele, cari îți oferă în cel mai mare
grad

tot

interesul.

Nu e document,

nwți prezintă ceva nou:

pe care pui mâna,

să

ici un nume de boer, colo un nume

vechiu

de oraş; ici 0 dare veche, colo un obiceiu vechiu.
„ Cetitorul Opiniei ştia că din documentele, publicate
ocazional în coloana aceasta, am dat de cuvântul a lupi;
tot din documente am scos notița interesantă

cu

referință

la :

chipul cum se socoteau dobânzile;- mai de mult nu se lua
dobânda socotită pe suta de lei (per-centum), ci potrivit
sistemului zeciuelei, desetinei, se socotea pezece; se ziceu
„Caut. dobândă zece în doisprezece“ sau zece în unsprez zece,
Aceasta

cu 130 ani în urmă.

.

Azi întâmplător am dat de un alt document răzășese
cu referinţă tot la daraveri băneşti şi de judecată.
In 1741 se urma un proces între răzăşii din satul Beneşti. Satul era împărţit în două șărți: în jumatatea din
sus venea răzăşii clucerul Iordachi Rcinâşco, care avea -4
“fraţi. Ca cel mai înstărit dintre frați, el deschide proces
de lămursirea moşiei Benești în jumătate de sat. Dovadă
că inainte nu erau inoşiele lămurile adică hotărnleite și
divisate, ci comunitatea răzeşilor, plemea răzăşească, stă-

pânea în devâlmăşie
mas

indivisă

pământul,

cum în parte și azi a re- |

proprietatea la pădure.

Procesul se deschide ; se fac jalobe la domn; se scot

4

cărţi gospod de judecată; se scot chiar și ispiscace; se
adue hotarnia la fața locului: în două rânduri ca să
hotărniceaseă moşia în părțile răzășeşti; în sfârşit lordacbi Romaşeo vine la Iași şi așteptând zi de soroc pentru
judecarea procesului, a cheltuit lot ce a avut; ba s'a mai
împrumutat şi cu bani de la negustorii “Turci, luând: bani
cu dobândă mare.
Dacă am lua ca normă dobânda zece |
în doisprezece, ar urma că a plătit 90% pe an; sigur
insă că a plătit dobândă mai mult.
Dar

iraţii

lui

nu

se

prezintă

la vadea;

Romasco

a-

tunci scoale o hârtie de la Vodă--era Gr. Ghica Voevod—:
prin care .se rândueşte hboerul Alardarie Cliucerul să aş- »
tepte încă până la SI. Dumitru, în care timp Iraţii lui Romaşco să vină să plătească partea
lor de datorie anume
câte 30 lei de frate; iar la din contra părţile lor din ju-

mălatea de sat din Benești se vin de drept lui Romaşco.
Iată 4 fraţi, care stăpâneau pământul în devălmăşie;
iu: dorul de u-l deosebi .de alţi răzeşi ei deschid proces;
unul din. feați poartă toate cheltuelele, şi ca urmare ră-

mâne stăpân

pe partea

fraţilor.

Cei trei fraţi devin răsăşi vânduți fratelui loc; ei es,
din comunitatea răzășască, căci n'au putut plăti 90 lei-partea lor cuvenită la judecată.
Cât cheltuise Romaşeo
cumentului se cheltuise 120
vine de parte câle 30 lei».

la judecată? Luând litera dolei vechi, căci <pe patru fraţi

-În Ii
galbănul umbla 3 lei 20 parale, cum reiese:
din scrisorile dragomanului Calimabhi cătră rudele sale din
Moldova; deci 190 lei veneau cam 40 galbeni.
Luând

insă prețul leului vechiu de atunci de cel puţin 10 ori mai
scump ca azi—când galbănul vine 37. lei vechi—ar reeşi
că în 40 galbeni avem 400 galbeni ca valoare de ban în
piaţă, deci: cam 500 franci !!.,
Cheltuelile mari

de judecată

s'au datorit faptului că
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Romaşto s'a mai împrumutat de la Turci cu bani, plătind
pentru aceasta dobândă mare. In graiul de atunci dobânda
se zicea

baş,

după

Turceşte

cum şi cetim întrun document:

baş=—agio,

scont,

dobândă,

«La acea cheltuială care,

Sa făcut cu cărți gospod, cu îspisoace, cu holărnicii
în
două rânduri, ce au dus acolo şi cu zabară aice la scautnul domniei aşteplându vreame giudecății şi cu basuri,
ce au dat la Turci luând lot bani în bas de au cheltuit».
Dar spre edificarea celitorului dăm documentul
tregime :

în în-

i lo Grigorie Ghica. Varvoda, bojiiu milostiu gospodar
zemli AMoldavseoi, datam cartea domnii mele, lui Zordăachi
Romuşco clucer. să fie volnic a opri. din giumătate de sat
de Benești, părțile. [raților lui. pentru cheltuiala. ce au facut imblând în câle-va rânduri. de S'au giudecat, cu văzeşii din ceialaltă giumătate de sat pănă sau lămurit şi sau
ales acea giumatate de sat. de au rămas lămurită şi fără
nici o pricină, la stăpânire lorşi din fraţii lui nau datalţi
nime. la acea cheltuială fără numai Mihalachi Doniţă zisă
cau dat 12 lei cu un drob de sure şi cu alle socotele ce
au mai avut. pentru care cheltuială socotindu-i cliuceriul

* Mardarie din

porunca. noastră

leau

pus

şi

zi.

cine

nu

Sa da parte sa la aceia cheltuială pân in doă săptămâni.,
să i să popriască moşia de istov și «i tot nu sau mai dat
părțile lor la acia cheltuiață care s'a facut cu cârți gos“pod cu ispisouce. cu hotarnici în doâ rânduri ceau dus acolo şi cu zabavă aice la scaunul domniei așteptându vreame
„giudecăţii şi cu başuri ce au dat la Turci luând lot
bani cu baş de au cheltuit si dreptu uceia. iată că de iznoavă li sau mai dat soroc pănă în sfete Dimitrie. carele
din frați nu şar da parle sa. ce lar ajunge la cheltuială
după socoteala dreaptă ce sau făcut. pe toţi banii ce sau
cheltuit la lămuritul acei -moşii denceputul gâlcevei acei
moşii şi pănă acum. acela să lipsască din stăpânirea acei
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moşii şi să râmâe parte lui de istov pentru cheltuiala. ce
i S'ar face. paitea lui carea cheltuială înpărțindusă în patru părţi precum îinblă acea giumatate de sat pe patru
frați şi vine pe parte câte 30 lei şi nime să nu ste împo- (riva cărţii gospod.
|
u. las (in laşi)

It. (anu!)

7249

(1741)

Mai
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39. Om

însemnat
€

Vorbitorul
aşa cum

deprins cu

ni-l da limba

sensul

abstract al cuvintelor,

de azi, rămâne

mivat, când allă

prin

etimologie senzul lipit odinioară de acel cuvânt.
De pildă
nu acelaş înțeles abstract dădeau cei vechi cuvintelor spaz
şi timp; rămâi mirat când „descoperi senzul primiliv al
cuvinlelor „Zeu, heruvim, etc. Cât de mull nu ne spune c- timologiă “cuvântului îndoială asupra chipului cum a înţees și exprimat Românul ideia de nesiguranță. A luat numeralul doi şi cu verbul care sa format din doi |lus prefixul în: a îndo, aplicat la lucruri ca crengi de: copaci,
care din cauza greutăţii ce poarlă se arală de departe e
fi două, adică îndoile, a transportat cuvântul acesta la
denumirea stărilor sofletești; în loc de a fi zozu], e doi tu
gândirea și iată cum intun termen abstract filosofie gă-sim cea mai materială tulpină primitivă.
În acest proces de abstracţinne al cuvintelor în limbă
nu e de ajuns numai o generaţiune două, ci sute şi mii
de generaliuni, periudate la popoare deosebite. Căci. viața
morală

şi

sufletească

a poporului

care

le

vorbeşte, şi ca

atare în transformarea ințelesului cuvintelor adesea avem
nevoie a ne sui la Latini, dacă nu mai departe, la Greci
sau chiar la Arii primitivi.
E
Avem .expresiunea on: fasemnat; senzul care stă. și
„azi la popor e cel material: om care are semn.
Din cele
mai vechi limpuri chelia, chelbea cum zicem noi, Sau spânatecul au fost luate ca semn. Poveştile noastre ne spun.
1,

«

—
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multe de omul spân. Natural că din vechi oamenii purtându-se bărboşi şi pleloşi,—pletoşii Achei din Iiada—, iar
la noi păstrarea lui: Bărbat în loc de vir—natural, zic, că
oamenii fără barbă şi fără păr pe cap să fi fost socotiți
cu semn pe la duhurile necurate.
Unde mai pui oamenii cu defecte organice, ca schiopii,
chiorii, ciunții, roşcaţii, cu negei mari pe nas ori pe fata ;
iată atâtea semne exterioare, care servea ca mijloc de de-

"osebire a oamenilor, =
Senzul
natîl găsim

era mai des obişnuit.
țintat cu
Însignis
Nu arare
“meau tot
bilor era
semnat,

|

acesta material
şi azi în foarte

|

şi fizic al cuvântului însemdese cazuri; dar la latini

De pildă se zicea insignis Vos—hou

alb în frunte, ca vechiul bou Apis la Egipteni;
puer copil schilod, însignis cauda-—coadă mare:
ori şi urmele vinete ale bătăilor, vânătăile se nuinsiguita; iar acela care avea un semn deyseînsignatus, ceia ce ne dă toemai al nostru îni

„Ar urma dar din această alăturare că procesul de
abstracțiune al cuvântului însemnat de la semn a fost facut numai de Latini,iar că noi Românii am păstrat cuvântul latin fâră a conlucra întru ceva la această: fransformare de ințeles.
.
Aşa ar fi la prima vedere,
.
Semi: al nostru vine din signum, prin schimbarea
-gtupei ga în mu, ca în multe alte cuvinte ; iar din îzisigRatus a eşit taman însemnat.
„Latinul avea pentru ideia noastră de însemnat, renumit, strălucit, mai multe cuvinte: înclitus, clarus, praeclarus, celeber, ilustris şi însignis. Românul a păstrat numai pe însignis, însignatus, în însemnul.
In adevăr era
singurul cuvânt care spunea complect şi precis partea materială a ideii.
In lumea veche se putea zice că chiar acel care are
un semn natura!: spân, cu părul ros, şchiop, ciunt, schi-
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lod, chior

e însemnat

de la D-zeu.

Dar

acest

inteles

păs-

trat şi azi nu ne explică al doilea înțeles: renumit, strălucit, cu referință la pozitia socială, la rostul politic,
la
vază în societate, ete.

N'a putut trece uşor de la semnul natural la ideia de
superioritate socială. Intru cât era și este fatală legătura
de cauză la efect intre un semn natural şi renumele cuiva?
Numai popii sau bucurat de acest avantaj, că a rămas zicătoarea: i-a mers vorba ca de un pupă tuns», Dar de
"ce a fost tuns popa? Aici e o actiune omenească și a“ceea l'a făcut pe popă să-i meargă vestea. Pănă ce nusa
legat aici o actiune omenească, care să lese un semn pe.
trupul cui-va şi din anumite motive politico-sociale, nu sa
pulut irece de la senzul material la cel moral de azi.
Ar fi un motiv hainele. In vechime boerii. purlau
anumile haine.. După haine se cunoșteau boerii intre ei;.
dar nu toldeauna haina putea face pe cine-va însemnat,
căci haina era uu semn exterior, comun tuturora, şi deci ..
nu a putut servi ca puncte de trecere la senzul de azi.

Alte
va

că nu

semne
e om

Nu se

exterioare, după care se cunoştea cinede rând, erau

tăia ori

și cui

tăerea nasului

şi a arechei.

nasul şi urechea.

Toţi boerii

purtau haine potrivit rangului, dar nu toţi ajungeau
crestali la ureche şi la nas.
”

să fie
a

Dacă străbunii noştri n'ar fi. practicat acest obiceiu,
"probabil că ne-am mulţămi a spune că însemnat vine pur
şi simplu din insignilis ; dav aşa când ştim că obiceiul
„de a sluți oamenii eras des practicat de domnii noştri, natural că in societatea veche se găseau mulţi boeri—câci

țăranii-m'aveau

de ce să fie crestați—fără nas şi fară u-

rechi, adecă cau senme,
"Din ce cauză?

însemnați la fată,

Sigur vre-o intrigă politică, vre-o răs-

bunare politică : şi ca dovadă să reamintim

clasicul caz a
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lui N. Milescu Cârnu],
Sul cu hangerul.

căruia

Stelaniţă

Lupul

i-a tăiat na-

lată pasajul:
«Deci Ştefâniţă Vodă, cum au văzut 'bâtu! cu cărțile,
sau prea mânial, şi,l-au şi âdus pe acel Niculai Milescu înaiutea lui, în casaicea mică, și au pus pe calău de i-au tăiat
nasul; scoțând Şt. Vodă în grabă hangerul lui din brâu,
au dat de i-au lăial călăul nasul; şi nu au vrut să-l lase::
pe

călău

să-i taie

nasul

cu

cuţilul

lui de

călău,

ce cu han-

gerul lui Șt. Vodă i-au lăial nasul>.
|
„Îu jurul acestui obiceiu . se leagă idiotismul ai nas
in senz de vai trecere, cări fiii de domni crestaţi la nas, .
deci

cu

nasul

mai știm

neintreg, n'aveau

câtă

-C. Basarab.

greulate

Cârnul

după

trecere

au avut
Matei

la domnie,

şi iar

boerii a alege domn
Basarab,

de

oare

pe

ce era

„crestat la nas, și se credea pe atunci că domnul să fie întreg la trup, iar nu un schilodca un Petru Ș-hiopul.

;

Creslarea la nas şi la ureche era un senin văzul. În
acest 'semn Românul vedea că cel crestal e un om sus
pus, cu un rost în țară; că e un mare Doer, care a avut
gânduri de domnie poate şi din cauza năzoințelor sale a
fost înseninat la faţă.
* Bătrânii
nat»

nuştri când ziceau

se g Andeau.

mai

mult

la

dar:
semnul

«ăisla-i om
exterior,

însem-

la crestă-

lură, - Mai apoi asociindu-şi că aceasta se datorește unor
pricini anumite, că omul însemnat e un boer mare care s'a
răsculat, s'a hainit cu domnia, a legat ideia de s'a însemnat
aplicată la semnele exterioare la rolul său politic, şi măntinând apoi pe acest de al doilea, la intrebuintat şi la
ali.

oameni,

care

nu” mai

aveau

pe

trup

semnele

rolului.

lor politie, dar au” jucat o rolă în societate. Un M. Co“gălniceanu n'a suferit nici o crestătură la nas, sau la uveche, dar fală cu rolul său din stat, a fost un om în-s2mnat.

-

*

Iar azi când vorbim

de oamenii insemoaţi ai Ron.

niei nu ne! mai vin în minte chipurile bieţilor boeri de
prin secl. al XV-a, XVI sau XVII-a, cure purtau pe ietele
lor semnele amestecului lor în afacerile publice, ci ne.
gâudim la fruntașii noştri politici, care conduc destinele
țării, fie-care după semnele deusebitoare ale spiritului lor.
Cuvintele trăese, dar senzul lor se modifică.
„Opinia”
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40.

Podeorii

Cu cât aprofundezi mai mult cuvintele, cu atâta invățămintele, ce reiese din studiarea lor sînt mai mari.
Traiul şi vicisitudinile vieţii uuui popor se oglindesc neş-:
tirbit în graiul său, căci limba-e pastrătorul intact a tot
ce a suferit poporul, ce-o vorbeste. Numai să știi ceti
iutr'insa.

“Griiul
xical

slavon

curiosităţi.

trat

în

român,
udăugat

form a

fiind dintr'un

la un

graiu

latin,

conglomerat
ne

prezintă

le-

multe

Pe temelia latină s'a cladit graiul de azi, păs--

elementele

sale lexicale

ca

și. poporul

nostru

de azi.
Alături cu denumirea latină de munte, singura ce-o
cunoaşte poporul român în sens comun, pe ici pe colea se :
păstrează denumiri slave Cernegura de lângă Piatra, care
nu-i alteeva de cât munte-negru.
La

râdicâturile

mai

mici

de pământ, la monlicula, TO--

mânul le zice dealuri, denumire slavonă, care insamnă în
vechea slavă şi serbă tot mule. Presenţa a două cuvinte
In Î. slavonă pentru ideia de ihunte, gor şi deal, a făcut .
„ca una: gor să fie lăsată pe de--oparte, de oare ce n'a be
tut învinge pe munte, cuvâut înrădăcinat în graiu, dars
păstrat pe icipe colea în denumiri proprii Gorjiiu=Jiul
de sus, din munte, pe. când Poljiiu=Jiul din jos, din
vale. :Tot pe gor îl avem în rusescul aclimalisat în căr-

țile bisericeşti Sfelagorn=—sfântul
Tot la

tulpina

gor

trebue

munte
alăturată

(Atos).
denumirea

de

—
năgură,

dată

la anumite

111—
piscuri de munte, care în deobște

sint acoperite cu păduri. .lar dacă e a duce vorba mai
departe ilustrul nostru General Gorjan, cuprinde în ră.
dăcina
munte,

sa că

e din

Gorjiiu,

De ce vorba de
ocupăm de podgorii?
cunoscut via şi vinul
moștenit practica viei
Romanii au moşteait'o
oinos, elc.).

adica

din

Jiul

de sus, din

munte şi deal, când noi avem să ne
lată care e legătura: Românul a
de când e dânsul ca popor, căci a
şi a vinului de la Romani,: Ori şi
de la Greci (vinu, 'vinea, foinos,

Dar ce zic eu! cuvântul vin e aric, căciîn toate limbele Europene se găseşte: cuvântul vin (lat. vina; ital.
span.

vino;

porlug.

vinho;

catal.

vin, albanesă venă, slav, rus,
lonă vino, got., ein, ele. etc.).

vi,

prov. vin,

vi, trane,

serb, bulg., ceh, vino, po-

Oare nu degeaba se zice că lata Noe cel bătrân, fost-a fost puiu de Român, căci ela „descoperit via, cum şi
zice scriptura:
«Şi Noe începu să fie agricultor şi planlă şi vie şi
bău din vin şi se îmbălă» Genesa IX, 20).
Deci nu putem bănui nici un moment că Românii să
„fi părăsit cultura viei supt ori-ce formă de așezare socială
Şi politică ar fi fost. Păstrarea - cuvântului vin şi vie denota că nu noi am făcut excepție de la practica acestei
ocupațiuni, care a căpălal consfințirea sa din cele mai
„vechi limpuri ; căci dacă luăm toate culturile observăm că
na fost popor semit, sau arie, din Asia sau din Europa

care să nu fi făcut libaţiuni zeilor din prinosul viței.,
E prea înrădăcinat obiceiul
a-l slărpi cu una cu două.

S'a incercat el Deceneu

băulurei vinului
|

la Daci

pentru

să stârpească viile,

dar n'a reuşit,. căci şi azi urmaşii popoarelor băştinase
din Carpaţi, cunosc vinul şi via (Strabo VII. 3. $. 11).

12
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Care însă erau locurile, pe unde sa plantat via?
Aici stă toată chestiunea.
Cunoaştem
cu toţii azi regiunile vinicole din tara noastră şi cu toții zicem că regiunea
dealurilor e cea mai priincioasă viilor. Şi iar mai știm
că acestei naturi deluroase a pămânlului datoreşte Franta
superioritatea sa faţă cu Germania, cure e muntoasă.

Cu ce cuvânt însă numeşte Românul regiunea viiior?
Toţi zicem podgorie, rostit aplă şi polgorie.
Denumirea e
slavonă veche: pod-gorie, şi se păstrează şi în rusasca de
azi, şi inseamnă: care tine sub munte,
la poalele
muntelui,
Dacă luăm harta Moldovei observăm că regiunile vinicole

le

găsim

ln

dealui,

iar nu

la munte,

afară

de

0-

“dobeşti, care n'a aparţinut Moldovei de cât din secl. XV-a,
„Pe

când

cole

din

vin supt

contra în Muntenia
muule,

căci

mai

Muntenia

toale regiunile
mare

n'are

vini-

dealuri

ci

de-o dală de la poalele muntelui incepe şesul; de aici şi
denumirea de Muntean şi Muntenia dală acestei ţări.
Cercelând istoria vom găsi că centrul vechii vieţi a
fost Oltenia şi. imprejurimele vechii Sarmisegeluza, şi că

dar neamurile care au locuit pe acolo au botezat regiunile

"vinicole că vin

gorii.

supt-munte

zicându-le

pe

limba lor pod-

De la ele au primitși Românul şi păstrează și azi

vorba, cu toate că regiunile viilor stau întins şi pe regiunile deluroase, care nu mai sint nici gora nici podgoria.
|
In scurt dar păstrarea denumirei de podgorie dat la
regiunile vinicole ne arală că cultura viei a început din
sud, din Oltenia, sa intins apoi în' Muntenia, unde avem
podgoriile Odobeştilor, şi apoi în sus: Cotnari, Nicoresti,
"Huşi și laşi, Deja Cotnarii erau regiuni vinicole în secol

XVl-a după mutarea

capitalei la Iaşi, iar Huşi devin pod-

gorii în secol NVIl-a după înființarea Episcopiei de Huşi
în 1992,
Pare a se lega desvoltarea culturei viei în' anumite
regiuni după mutarea centrelor politice şi religioase, cei
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n

—ori-ce s'ar zice—dar 'via a fost un articol rezervat celor
bogaţi. Domnii, boerii, mănâstirile şi apoi cei nevoeşi au

putut avea si planlă vii.

|

Şi azi când Răeșteanul de la [uși zice că are vie în
podgoria Ochiului, arată că a împrumutat cuvântul de la
acei care au adus practica culturii viei din jos, de unde
în adevăr viile veneau supl-mante,
Ă
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4i.
Cetitorul
culce,

prin

Moghilă-Movilă

cunoaște

care

se

frumoasa

arată

cum

legendă

Slefan

scrisă de Ne-

cel

Mare,

căzut

de

pe cal în războiul de la Scheia, și ajutat de aprodul Purice de a se sui pe calul iinprumulat, Va răsplătit cu moșii, schimbându-i

porecla

în renume:

Sivace

Purice!

de-

oiu scăpa și eu și tu, le-oiu face Movilă.

Frumoasa legendă, ne aruncă o lumină

nouă asupra

firei marelui Voevod, care pe lângă că era „viteaz, era și
hâtru în împrejurări grave.
Nu prejudecăm veracilatea legendei. Nouă ni se pare
că Movilă apare ca boer. inainle de Stefan cel Mare.
In
ori-ce caz nu vechimea familiei ne preocupă acum, ci
numele.
Azi

cu

Cetilorul

toții zicem

trebue să

movilă,

Aloviteştii.

ştie că în vechi

Eremia Voevod

își zicea totdeauna AMoghilă.
„In documentele vechi iarăşi găsim formele Moghilă,
Mohilă şi chiar Movilă,
„Formele Moghilă și Mohilă -vin mai des în seel. al
XV-lea; iar forma. Mocilă apare prin seci. al XVI lea: se
- luplă o sută de ani şi mai bine cu formele Aoghilă şi Aohilă penlru a invinge apoi definitiv.
Nimene azi nur zice Moyhilă.
Da ce oare? Ce fe-

nomene

tonelice s'au petrecut

cuvântului ?

Vom râsfoi cu
lui Moldovenesc.

|

aici cu rostirea şi scrierea

aceasta o pagină

din istoria dialectu-

|

— 181.Forma corectă sub raportul etimologic e Moghilă.
Aceasta apare mai des în vechile documente, unde difeiți boen 'Moghileşti subscriu şi adeveresc actele, Voevo:
dul Eremia iscălea totdeauna Moghilă. Aveau cunoştinţă
pe atunci şi piserii de documente că forma corectă e o.
ghilă,

căci

cuvântul

e slavon,

şi in

slavonește :se

scrie

Moghila, în înţăles de mormânt, gramadă, tumulus.
|
In virtutea cărui fenomen fonetic s'a putut trece de
ia gh la v?
In. Româneşte gh vine din bi;
virate; bine—
biene—ghine ; bivol—ghihol ; ete.
Gh mai reprezinlă muiarea sunetului gl:
g
glacies=ghiață ; glandus— ghinduri; ete.
Ia cuvântul Zighean, gh e originar turc.
Cum dar moghilă a pulut: da movilă? Avem a aminti aici că în dialectul rutean, malorusian și ceh, o sumă
de cuvinte slave cu gh se rostesc cu fu
In ceea ce priveşte aspiratiunea cuvintelor, vedem o
creştere gradată de la Sud la Nord. Muntenii zic arac;
noi zicem harag; Bucovinenii zic hargată în loc de argat.

Neologismul Jgienă scris şi rostit de unii Migienă,la Ruşi
devine

Ghighiena.!!
Potrivit acestui faptfifisiologie al guturalizării sunetelor, cu cât mergem spre Nord, vom găsi şi cuvântul vechiu .

slavon

Moghila

seris Mohila

de

călră

piserii

malorusieni,

ce vor fi fost după vremuri în cancelariile noastre.
- Deja pabarnicul Moghilă din 1490 iscăleşte nu arare
ori Mohila.
lată dar dubletul fonetic: Mophila-—Atohila, Boerii
cărturari, cum cată să socotim pe voevozii Moghileşti, cunoscând etimologia cuvântului s'au oprit toldeauna la forma
pur Slavonă „AMfoghila, neprimind ca bună rostirea malorusiană.
|
|
Dar diecii de logoleţie? dar poporul care a primit
cuvântul slavon şi în sensul comun ? Poporui a auzit mai
des rostirea ruteană Molilă.
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Cum a tra:at. atunci
lui h i-a încurcat.
H

vine

în graiu

poporul

din fi;

pe Mohi/i?

fire=hire;

Presentţa |

fiu=hiu;

fireş

=hireş; a fi=a hi; Forma hi pro fi era chiar literară
la vechii noştri scriitori, generală în Moldovă, mai rară în
Muntenia.
Dacă h. vine din f+-i, de ce în Mohilă nu s'a resol- |
vit hi în fi şi să se fi zis Mofilă ?
Dacă poporul în rostirea lui, ar fi cunostui forma
Moghilă, ar fi oscilat spre ghi venit din 8; şi ar fi inclinai spre forma mobilă, Iată dar două alternative.
Aspiraţiunea gl drept h o mai găsim în cuvinte ca Gudici pro
Hudici; Guso pro Huşi: Ghetman pro Habman.
De ce hi din Mobilă a dat vi?
O mulţime de k& vin din v; vulpe a dat hulpe; bizol
a dat ghihol; Bivolari a dat Ghiholari.
Iată dar că prin analogie.hi aici s'a resolvil în zi.
Putea să se rezolve şi in:fi?: Posibil.

Vechiul

potă

a dat

poftă; “hală

a dat fală; iar

dolior pro dof!o
„Dacă s'a. zis cândva şi de cineva Mofilă unu ştiu, dar
Jucrul nu e imposibil.
ă
O sumă de f devin v; vârf=eârv; praf=prav; pi-

laf—pilav ; Popof- Popov;

rostirea

cu: v e obişnuită

la

Slavii de la no:d; rostirea cu f la slavii de la "sud. Dar
odată f rostit o, şi o mulțime de b devin v; vâru—zârf
—cerlounic; vălav—vălaf—vătag ; hillen--fillen—viclean;
În scurt o sumă de
devin vprin f; alții ajung de-a
”
dreptul prin analogie,
Din prah (Prahova) su ajuns la prav prin praf, din
hitlean (unguresc «fără credinţă») s'a ajuns la viclean prin
fillean, cum se găseşte prin documente; din zerf, verhovnic Sa ajuns la vârv; prin vârf; Dar din Alohilă la mmovilă nu s'a ajuns de cât prin analogie.
In hadpe şi ghihol presupunem influenta -plurarului ;

încercaţi a zice vulchi şi biholi, şi vedeţi cât comodilatea
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graiului,
mai

uşor

sau

aşa

zisă

hulchi—de

alunecarea
unde

sunetului

hulpe—;

cum

a

cerul

ca

şi. ghiholi—de

unde ghihol,
Dar de când a inceput ase zice mnocilă ? Pe la 1430
găsim

un

Movilă;

deci

în sec. XIV

era în graiul românesc

hi venit din fi; de oare ce cărturarii timpului chemati a
scrie aşa zicând mai cioplit pe mohilă, nevoind a-l sui la
obârșia slavă moghilă, Pau apropiat de forma zisă mai aleasă: movilă.
Pronunţa cu Motilă a lost cu drept populară.
Că s'a greşit aici nici mai încape iudoială. Forma.
corectă era și trebuia să fie ori AMoghilă, ori Mohilă, ambele slavone. Ai noştri schimbând'o în morilă au făcut
ceia

ce ar lace

cineva

azi,

dacă

ar zice:

libeau,

ori opiu.
Dar ce nu face usul? :
„Opinia“ Il. 957.

pibril

49.

Imi Xânâncă

venitul

Intre multele înțeiesuri ale cuvântului
cel figurat:
nâncă

din

râbdări
hat»,

<mânâncă
gard>,

prăjite>,

mdânducă e şi

comândul»>, <«mânâncă averea»,

«<mânâncâ

«nu

.din

mâneca

gardu Răzoaei»,

ciuperci»,

«nu

<mâ-

«mânâncă

mânca

ra-:

etc. ete.

Fie-care

din aceste vorbe işi are

obârşia sa şi a le

explica pe toate ar fi.a ae scobori în viaţa de toale zilele,
pentru a prinde psihologia mediului, care a dal naştere acestor vorbe.
,

Mă voi opri azi asupra

întelesului vorbei:

<imi mă:

pâncă venitul», căci o cred şi cea mai veche şi singura
care a înlesnit trecerea de la ințelesul propriu la' cel
figurat.
|
Intre

nenumăralele

acte

cetite,

nu

arare

ori am

gă-

sit jalbe la domnie din partea cutărei boeroaice sau boer
întăritat asupra altui boer, ori răzeş vecin cu proprietățile
sale, zicând că «<a luat în tărie moșia mea şi o stăpâneşte,
mâncându-mi venitul».
|

«Imi mânâncă venitul moşiei» azi se referă la ceia ce
produce

Şi pare a

fi mai

general înțelesul că mânâncă venitul în bani, de. cât
tură, căci se zice foarte des:
<mi-a mâncat toţi

moşia,

fie in natură, fie în bani.

in nabanii;

mi-a mâncat toată averea», <mi-a mâncat zestrea».
Nu e greu a explica logiceşte naşterea acestui inţă„les figurat. Când mâncăm ceva: o bucată de pâne sauo

mâncare, în ințălesul de a mânca întră
narea şi nimicirea lucrului ce mâncăm.

ideia de imputi-
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Odata dar cu acţiunea maxilară se leagă in minte
şi ideea de imputinare a lucrului mâncat.
Dacă de la bucata de pâne, ce se impuțineazăşi dispare prin acţiunea mâncărei,: spiritul prin asociare de idei
trece la alt obiect—banul, de exemplu, care se poate
împuţina cheltuindu-l, negrezit câ mintea va percepe raportul de asemănare: dispariţiunea, împuzinarea, şi în loc
ce a zice: <am cheltuit banii» va zice mai des: cam mân-

cal banii».
Zestrea

|
se

cheltueşte,

se

prăpădeşte, se perde.

In

toate aceste cazuri ea se împuţinează, se mişcurează, se
nimiceşte,
Spiritul -stabileşle atunci raport de asociare şi
se crede bine denumită ideea, dacă în loc de se cheltueşte,
zice «mânâncă zestrea».
Oare boeroaica Răzoaia, cea cu casele de pe strada

Primăriei de azi—vechea uliţă u Măjilor—n'avea dreptul a
spune că lumea ii mânâncă gardul, când vedea că zi cu
-zi nuelile din -gard dispar, se rup şi gardul se nimiceşte ?
"De sigur că da, câa numai aşa asociindu-se ideile s'a ajuns la vorba «ii lua din gard!> «ii mânca din -gardul
Răzoaei !»
| N
|
In scurt dar vorbind din punct de vedere al proce-

sului logic, idiotismele. citate mai sus s'au născut. printr'un
raport strâns între idee de de împuținare, de nimicire, de

“spariţie şi mâncare, ori in mintea '* Românului, ori
prumulându-l
la noi.

putem

de la Turci, la care

există

proverbul

im:
ca şi

Dar nu e de ajuns numai considerentul logic. Cu el
explica idiotismele, dar ne rămâne partea reală a

vieții pe care logica o poate bănui, și istoria veche ne-o dă.

Tocmai această parte a vieţii noastre din trecut cătăm u o reînvia acum spre a vedea întru cât ne explică
dânsa nașterea ori împrumutarea expresiunei figurate simi
mânâncă vinitul» în înțeles 'de «cheltueşte» sau se foloseşte.
Puţine cunoştinți

'de trecutul țării să avem

şi trebue -

—
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să ne amintim că în vechi pământul, fiind în mare parte:
acoperit de păduri, moşiile erau foarte restrânse în ţarine,
în curături, căci şi din pământul cât era desfundat mare:
parte era desfundat pentru fânețe.
Cum Românul mai de demult avea vite multe, natural
că pășunele şi fânețele erau foarte întinse. Cultura cerealelor era mai restrânsă, căci abia. în secolul nostru s'a întins în proporţii aşa de uimitoare.

Fiind astfel moşiile, ctici așa era felul exploatării pământului din vechi, ce pulea produce o moşie pe atunci?
Puţine cereale, mult fân, ceva slupi, fvucte etc. Tot venilul era dar în natură. lar dacă moşia mai avea şi apă
și moară, mai aducea venit peştele, măcinalul de unde se
lua folos in natură, uiumul sau ugurul.
Arendă în bani nu se auzia
curenlui vorbirei că venitul unei
Cam aşa celim de obiceiu
cum s'a sculat Neculai şi cu alţi
moşia şi o [in în lăria lor, de
luat a zecea din toate».
:

Cei ce scriau
-ceau.

pe atunci pentru a fi în
moşii ar sta în bani.
prin dozumente: «iar afraţi ai lui de s-au luat
i-au cosil fânul şi i-au:
-

aclul spuneau lucrurile cum se petre-

O moşie producea

fân; dacă

proprietarul

nu venea

la vreme să-şi cosească fânul, vecinii se sculau şi în tărie
coseau fânul şi-i vindeau; deci îi mâncau venilul moşiei
în fân. Mai facea ceva moşia; vecinii veneau şi luau a
zecea— dijma, zecineală —din «țarină, din fânat cu loc de
prisacă, din apă cu vad de moară, din grădini cu pomeluri
şi din

pădure

şi cu fot venitul

In câte documente

dus venitul

am

|

cetit, tot aşa am

unei moșii. : In asemenea

găsit reptro-

caz, oamenii pe a-

tunci când. cheltuiau venitul moșiei, îl mâncau, căsi tot
venitul era în natură: fân,.ceară, pește, făină, etc. etc.
Cel care lua în tărie o moșie a altuia, lua pentru
dânsul tol produsul moşiei ; şi cum produsul nu era bani,
ci producte, el le pulea mânca.
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Dar putea el mâneca fân, ori lemne? Da ; căci şi azi.
se zice de unul care are trăsură cu cai: «nu știu la ce!
capăt am să es cu caii iştia; toată iarna am mâncat cu

caii 2 stoguri

de fâu!!

Dacă la explicarea logică, ce o dă d. Maiorescu în
naşterea idiotismelor, adăugăm și considerentele sociale,

ale vieţii

românului

din

trecut,

ale contactului

nostru

cu

Turcii, popor aşa de plin de înțelepciune în' proverbele
sale, ne vom explica pe deplin naşterea vorbei figurale:
«îmi mânâncă venitul toșiei>. din sensul prapriu ce l'a avut la început, “că în adevărpe atunci se mânca venitul
moşiei, totul fiind produs în natură, iar nu îu bani.

„Opinia“ III, 416.

43.

X'ai nas

Se cunoaşte de loţi .vorba .plină de haz, pe'care Podenarii din Bârlad o. spun cu privire la sermanul Popa
Chiriac

de la

sf. Nicolae

Eşanul,

care

din

născare

avea

numai o nare.

|
Toată

lumea

Numai

Popa

„In timpurile ma! din

are nare
w'are nare.

urmă Revista

„Albina“

a mo-

tivat o întrebare asupra originel vorbei: i-a tiiat nasul,
la care întrebare (No. 7 al Alhbinei) a publicat o serie de
răspunsuri în No. 9 din 30 Noembre a. c. De oare-ce nasul are o mai bogată întrebuințare, căci pe el Românul
îl bagă

în loale

celea,

chiar

acolo

unde

nu-i

ferbe

oala,

credem câ nu dăm nas cetitorului nostru al Opiniei, dacă
îi vom aduce toată istoria nasului în diferitele lui accepțiuni.
|
Cuvântul sas e latin, ca şi nări, (lat nasus,. naris;
ilal.

limba

naso,

latina

nare;

span,

nuso,

ne dă o sumă de

nariz;

port.

accepţiuni

nari2).

Deja

figurate la cu-

vântul nasus şi nares; cuvântul fiind sanseritul nas (na:
sis, naris, plural nasus din nastus). (Brâal). Iată câte-va
- exemple: nare loqui (a vorbi pe nas); emunslae naris
senex (bătrân priceput); naribus îcti (a-şi bate joc) ; nares
acluae (bătae de joc); îra cadat naso; habere nasum (a
.

fi om

de gust,

are nas

fin);

buşit); suspendere omnia
- Multe idiotisme

tacilo ridere saso

naso (a-şi

(a râde

înă-

bate joc de toate).

găsim şi în |. neolatine.

”

Aşa în franceză găsim; avoir le nez fin; rire au nez
de quelqwaun, saignier du nez, imener quelqivun par le nez;
se irvuver

nez

& nez;

donnez

du

nez

en terre; fermer

la:

porle en nez:; fourer son nez partoul.

Nici o limbă

din

surorile neolatine uu se aseamănă

cu Româna în ceea ce priveşte bogăţia idiotismelor cu
cuvântul nas. Şi 1. italiană, spaniola și portugheză au locuţiuni idiomate cu cuvântul nas, dar pe toate le întrece *
|. română.
Românul şi-a trăit mai mult nasul siu de cât
frații din apus.
— De-i omul mândru, fudul, țanţoş; Românu nu't
va numi aşă, ci văzând că mândria şi fudulia se arală
prino ținută dreaptă și plină de aroganță îi va zice că
umblă cu nasul pe sus, de ni-i ajungi nici-cu prăjina:
pe la nas; prin aceasta poporul materializază ideia abstractă de fudulie, numind
'nu ceia ce înțelege cu mintea,
ci ctia ce vede cu ochii.
—

n'are

Omului

dămol

la vorbă

voinţa 'lui ci îşi ține

nul îi zice

nas ţiganul.

că e dus

și supus

chica în mâna

de nas, tocmai ca ursul

De acolo

la treabă,

altuia,
cel

care

Româ-:
poartă de

celui ce se.dă de om al zuvernu-

lui, sau al cui-va i se zice
nas ca ursul.

că

are

zgardă

sau cercul în

Din contra când cineva vrea să-şi ia un aer de sl9bozenie şi să-şi -iasă chiar din feapu lui, rățoindu-se cu
cei de-o polrivă cu dânsul, Românul nu numai că-i zice că
a prins mămăliga coajă, dar că acel om prea îşi îa nasul ia puriare, adică se obrăzniceşte, şi deci trebue să î
dea peste nas cu să-şi vadă lungul nasului, căci nu e mai
mare înțelepciune în viaţă de cât fie. care om să-şi vadă:
lungul nasului, caci ştiţi mă rog, Dtră, că unde nu-i na-

— 190—
sul se beleşte obrazul; şi de cât să ajungi să pui nasul
în pământ de ruşine, mai bine să te porti cu omul aşa fel,
ca să nuți închiză uşa în nas, când ai avea daraveri cu
dânsul,
Pretutindenea

și în tot locul nas și zzatmai nas.

In

adevăr toate stările de sentiment, de care e cuprins sufle-:
tul nostru îşi au manifestarea lor firească şi vizibilă in obraz, în față; dar cum nasul e partea cea mai proeminentă a fetei, el a fost luat din vechi ca semnul exterior
al: sufletului nostru. Mirosul, gustul, fineța, măndria, su: :
punerea?

ruşinea,

obrâznicia,

infrinarea

toate

işi au ca sim-

Ba într'o zi bietul părintele Patbol de manifestare nasul.
nutie întrebat fiind de.un poporan, că de ce ii este nasul
roș, el a răspuns strâmbând din nări că a suflat prea mult
în cadelniță, şi de aceea i s'a înroşit; căci pe ce doară
se cunoaşte beţivul, dacă nu de pe nas.
Chiar în cercetările etnografice nasul e mult
samă pentru allarea poporului: din care face parte
şi cutare individ, şi nu ştiu, zeu, dacă nu cumva
peramentul nu zace in nas, căci fluviul de sânge ce
iute în trup, îşi găseşte isbucnirea sa şi în faţă şi

luat in
cutare
și tem:
aleargă
în nas.

Am zis acestea pentru a arăta cetitorului rostul des
al nasului în viaţa psihică a omului.
La aceste considerente Românul a mai adăugat încă
unul social şi politie, lucru care a sporit: idiolisimele cu
nasul n'a deosebit în traiu pe Român: de fraţii sâi din
Apus.
..

Eră dacă nu mă înşel—un vechiu obiceiu la curtea
bizantină de a cresla nările sau a tâia de lot nasul la acei condernaţi

„văzboiului a adus

pentru

anumite

crime şi delicte. Practica

apoi obiceiul de a-și râde de soli și su-

puşi slulându-i prin tăere de nas. Aşa ni se spune de
multe fapte de sluţiri, ce ar fi fâcut Vasile II Bulgarocto-
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mul .în bătăliile sale extern:inătoare cu Bulgarii.
De la Bizanlini obiceiul a teecut la Slavi şi prin ei la Români,
Era

un

obiceiu

des

practicat

în vechime

la Români,

obiceiu dat şi de legi şi amintit de cronicari că cine fura
de la culici,:de la stăpâni în repelile rânduri se creste la
nas, iar cine fura de la bisericai se tăia nasul. Pedeapsa
se execulă numai de cât; iar pentru a da pildă tuturora
«le cele

pălite,

cel cu

nasul

tăiat

era

primblat

prin

târg

ca să fie văzut de toți şi să prindă fiică, cum ne amintește și vorba da te-aşi prin târg cu nasul lăial.
Istoria noastră veche ne pomeneşte o sumă de cazuri,

în care

oamenii

de rând,

boeri sau

chiar

domni

erau

crestati la nas pentru a li se lua ori ce drept.
Aşa Vlad 'Tepeş a lăiat nasurile la 23383 de Bulgari
şi Turci

în

1462

iarna;

Şi-fan

cel

Mare

de Tatari.
Alexandru Cornea, Juldea
crestaţi la nas pentru a nu mai avea
Cine n'avea nas in vechime nu ocupa o
putea [i nici domn; şi istoria ne spune

a sluțit o sumă

'și alţii
drept la
boerie şi
cu câtă

au
fost
doiwnie.
deci nu
greutate.

0. Basarab

Cârnul a sfârmat şi călcat uzul pentru a de-

veni

după

domn

Matei

Basarab,

de şi navea

nas;

era

câru !!
" Cunoscut luturor e cazul boerului A. Milescu spătarul cârnul, cel care şi-a dires nasul la loc cu .doflorii din
tara leşască.
.
“Acum când lăerea nasului era un fapt des practicat
“în trecul; când din lăerea nusului decurgeau o sumă de
;Ştirbări In drepturi, ne pulem uşor explica putinţa trecezei de la înțelesul propriu al expresiunel m'ai nas, fi-a lăial
nasul, la senzul figurat de azi de mai trecere, ai buflă.

Noi ceşi de azi cu greu ne pulem face idee de o so:
cietute, cum era cea veche româneastă, îu care la fie care
ipas puteai vedea oameni fâră urechi, fără nas, orl numi
“crestaţi, care erau puşi supt zăceală, lipsiţi de loate drepturile şi onorurile în socielate.
De aici şi până a lega

ae nas

cinstea

omului

nu-i de cât un pas.
4

Astfel privit

=
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“lucrul un domn Mihaileanu s'a încercat să explice vorba
mai nas (Macedoneşte nai n'arâ) din latinescul honorem,
nu din nasus,
Explicarea “noastră e singura plausibila, căci izvorăşte
- din fapte şi din traiul poporului nostru. Na'u fost întăiu
vorbele şi apoi faptele, ci din contra din fapte au 'eșit
vorbele.
„Opinia“

1,

179.

44.

Sfârşitul Slavonismului

lutre influenţele culturale, ce am suferitin trecut, netăgăduit că înriurirea slavonă au fost cea mai covârșitoare,
din cauză că a atins poporul românese la începuturile sale
de manifestare intelectuală.
|
După cum un arbore, cât e tânăr poate primi iniluenţi, ce'i pot aduce perturbări
şi diferite conformâri în
înfăţişarea sa generală, aşa şi un popor cu cât va fi înrâurit la inceputul mişcării sale întelectuale cu atât inrâuriea va străbate mai adânc în inima și sângele acelui
popor.
La întrebarea, a cărei răspuns e încă greu de dat:
unde şi cum neam pelrecul traiul de la 274—1290 ? sigucă în acea plămădeală de viață de popor şi de stat inr
fluența. slavonă a atins Intreaga noastră fina.
Luaţi ori ce ramură de activitate materială sau intelectuală, fizică sau morală; mintea, inima sâu chiar voința şi vom găsi inrâurirea slavonă mergând paralel cu
cea latină.
|
ne:
gramatica;
dovadă
stă
ne
slavoni
Ca nu sintem

stă dovadă nexul

intim al

limbei.

“Totuşi

elementele le:

xicale şi semantice slavone sint așa de multe că cu toate
studiile întrepriuse sinlem abia urniţi de lu început.
Cât au scris d-nii Hajdeu, Cihac, Mo!hisedee ori mai.
in urmă d. Bogdan, tot mai e încă mult de făcut în explicarea şi lămurirea deplină a întinderei acestul curent.
prin biserică,. curentul slavon sa
Inceput probabil
manifestat politiceşte ca o dislipire de suzeranitatea rege13
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lui Ungariei, cu carea
căutat să se rupă firul vieţi politice,
şi—din care cauză au și fost persecutați — au ţinut a primi
din secolul al XIV-lea haina. slavunismului, rămânând a
corespunde în latinește numaicu Polonii ici pe colea sau
cu negustorii Saşi din Bistriţa.
*.

Acest curent a ţinut tot sec. al XV-lea, şi jumătatea
intăia a sec. al XVI-lea, vorbim de biserică, căci in 1560
găsim Tetraevanghelul lui Coresi, tipărit în româneşte.
In oficia domnească s'a continuat de a se da acte în

Slavoneșşte in tot

decursul secolului al XVI-lea și începu-

tul secolului al XVII-lea

când. găsim

de domni ca Tomşa, Eliaş, Bârnovaci,
Ne-am

obișnuit a zice că V. Lupu

din stat şi din biserică,

e falşă ca şi multe

doc. româneşti

date

Movilă şi V. Lupu.
a scos slavonismul

Eu unul cred că această afirmare

altele.

Nu Vasile Vodă a făcut acest

lucru; ne place a personifica curentele.
Cancelaria lui Vasile Lupu a dat doc. în slavoneşte şi românește după împrejurări. Tot amestecate găsim acle şi sub Gh. Ştefan.
Cam de la Istrati Dabija Vodă nu mai găsim doc. slavone,

deşi nyafirm aceasta în mod absolut,
| Dacă curentul
malatea a doua a'
linuat redus până
se cărli sluvone. .
Din sutele de
secolul al XVII-lea

slavonismnului în oficie a încetat în jusecolului ul XVII-lea, în biserică a concâtră 1740, când găsim incă tipărindu-

documente ce am cetit cu referință la
mi-a plăcut totdeauna in deosebi acele

care arată lupla între cele două curente. Am'avut prilej in Uricar (vol, XVIII, XXIV) să aduc mai multe de a-

semenea acte. Fac
ceastă curiositate cu
dar scris de o mână
Actul se referă
Ruptură cumpără cu
de

un serviciu cetitorului dovedindu-i aun act înedit făra dată de loc şi an,
puţiin cărturară.
la următoarele : Mateiu și Toma din
preţ de 100 zloți o bucată de ocină

la Bucium și de la fratele lui Crăla :
lată curiosul act pe două coloane;

—
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Ses zapis
sătvorii
Drăgoşan vătah
i liudi dobri

acest zapiş
Va făcut
Drăgoşan vătah

şi oameni buni
de prin prejur megieşi.

ocol mejeiaş
pread nami
"Bucium i brat ego

înaintea

„Crăla

Crăla

i prodal edna

olnina

-

ocină
din pădure din câmp
la drum
poiană ceia parte

"poian cenia parle
lacul cel mare;
otco drum dolijen
podişur; ot podişur

.

lacul cel mare;

din drum pănă la
podişuri ; din podişuri
la seamne
fară drum
din dumbrava
Slugan ;

do seamne
fără drum
otco dumnbrav

Slugan,

iară din podişuri
la Crucişeatele

iară din podișuri

„do crocişealele

nijaa na holar

în jos la hotarul
Buciumii.

Buciumie
za 100 zlot.
î cupil Mafteiu
i Toma ot
Ruptură

drept 100 galbeni;
şi a cumpărat

Mafteiu

şi Toma din
“Ruptură.
anonimul

scriitoral acestui

slovă e din - jumătatea întăia
slavonă 'era o belea, cum
de scriitori

Aa

şi a vândut o bucată

bucatu

ot list otca doliia
do drun

Pentru

noastră

Bucium şi fratele lui

limba

act—care

a secolului al XVill-a

după

limba

ar fi azi o belea pentru cârpacii

franceză.

lntru

cât e mai

caraghioasă-

fraza de azi impestriţată cu franţuzime a cucoanelor

de la

Copou; de cât fraza fericitului anonim, carea adăugat încă
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o verigă la lanţul caraghioslâcurilor de limbă de care furnică actele slavo-române din timpul . sfârşitului curentului
slavon.

Aceste acte curioase ne arală şi ne învederează
reu legea că

nimic în

me-

natură şi socielate nu .se face cu

salturi şi deci şi în curentele

literare unele s'au stâns pe

nesimţite dând loc altora încetul cu încetul, silind pe cei
trăitori prin acele timpuri a suferi influenţele curentuiui de
transiţiune.
„Opini:“

II, 5.

-

45.

Fasolă—A

se fasoli

Intrwn curier literar vorbind despre rarismul a ltpi»
găsit întrun document de la Vasile J.upu, am crezut că
lămuresc pe cetitor explicăndu-i cum românul numeşte o

sumă de acţiuni morale cu vorbe formate din substanlive.

De pildă, din porc avem a. se porci; din măgar pe
a se măgări; din mămăligă, a se mămăligi , din sfeclei—
a sfecli, din fasolă—a se fasoli.
Pentru ce şi cum s'au format vorbe din aceste sub-

slantive n'am stăruit de cât din treacăt, tendinta fiindu-mi

atunci de a explica pe a lupi din lup, cu înţelusul de a
hrăpi, a lua cu hapca, cum spune documentul: «îţi voit
lupi cei şese boi»,

D. Sperantă,
explicarea mea
d:sa—a fasoli
pulară

prietenul și “colegul

meu,

a crezut

că

nu e câtuși de putiu dreaptă, căci--zice
nu vine din -fasolă, ci prin etimologie po-

din francezul

faonner,

Cum s'a putut naşte

faire

des fagonnes.

.

înţelesul românese a fasoli din -

fașonrer, faire des faşonnes, prietenul Speranță îşi explică
prin molipsirea de graiu de sus în jos,
Fetele din casele boerești, aşa zise fandişambre (femme
de chambre), auzind pe boeri— stăpânii lor—cum vorbesc
franţuzeşte au prins vorba asta şi stâlcind-o pe limbu lor .
i-a dat forma a se fasoli, în înțăles de a face moituri, nazuri, fasoane,
Să vedem întru cât e> justificată etimologia.

In adevăr graiul fandişambrelor e plin de nostimade.
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şi numai comicul și anecdotistul le poate prinde hazul. Ni
s'a dat adese-ori să auzim vorbind asemenea fandişambre .
şi drept să-spun râsul n'a fost prost. . Ce-i şade mai rău.
omului de cât când vorbeşte nu cum “i-e portul!
Dar oare vorba a se fasoli să fie dintre acele, cari
să nu se potrivească cu. portul nostru? Să nu fie ea cu- :
rat românească, ci o stropşire a vorbii franţuzeşti ? Ne.
vine greu a crede.

Şi iată de ce.
Stă în firea românului de a zice celui ce se hlizeşte,
că îşi arată fasolele, în loc de îşi arată dinţii.
„A
Văzut şi țăranul, şi apoi noi ştim că el vede bine:
-—nu prin ochelari-- -că dinţii din gura omului--mai ales
a fetelor tinere și frumoase-—sint ca niște mărgărintare.
Ce podoabă mai frumoasă la om—şi mai ales la femee—ca dinţii! Poetul popular să pierde când vede pe :
ibovnica lui râzâna. Şiragul de mărgele, ce umple gura,
contrastează frumos cu rumeneala obrazului şi în dragostea lui ferbinte n'are cuvinte de a-şi cânta iubita.
Dacă iubila nu goneşte pe flăcău, ea remâne tot frumoasa lui cu dinţii ca un șirag alb de mărggele, de mărgărintărele. Dar dacă fata nu-l vrea, că are pe altul alesul inimei sale, altul, care adesa e flăcâul ce chiuie la horă în sât—are prilejul de a-şi râde ceva de fată—orr
nevastă—și în loc de imagina pur poetică, obişnueşte alta
mai prozaică? fasolele, că dinții lelei sunt fasole—asemă“nare,

căre

de fapt

e

îndreptăţită :

Sînt

dinți. cari

aduc-cu

fasolele mărunte şi lungărețe; după cum sunt dinţi—dinţii
de babă şi 'chiar ai hârcii morţii—care sămănă cu grebla.
Şi în necazul seu, cântăreţul popular zice în râsul şi

“auzul

tuturor:

Strânge-ţi, leleo, buzele
Ca se văd fasolele.

Oare dg ce cântărețul —și noi ştim că cântăreţul populăt e poporul—zice la dinți fasole ?.şi când le dă acest
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nume ? Când fata face 'nazuri, se face a nu primi dragostea cui-va. Faţa atunci ia o contracţiune deosebită și
nu arare ori in mânie își arată omul colții, adică dinții
—recte fasolele,
Legând lucrurile astfel, lesne ne explieăm
pe a se
fasoli, care nu insamnă că se face moale ca fasola adică
face foflenchiu, din contra se hlizeşte în aşa fel, că arată
dispreţ, neprimire din partea celui care propune.
Şi pentru fericitul flăcău, căruia toldeauna fata tâ:nără şi voiasă i-a surâs în semn că-i primeşte dragostea,
fiptura ia fost indumnezeită prin poezie, iar dinții i-au
fost şiruri de -mărgărintare albe.
Cat despre ibovnicul amărât şi izgonit, ura şi prosaicul vorbii i-a fost rezervat, Vorba a se fasoli de la ei
sa născut şi cam tot in aceleași împrejurări se întrebuințează.
De

mă

aceia

vor celi în

zic,

tare

mă

tem

ca

nu

cumva

din

cei ce

aceste şiruri să nu facă ca şi fata flăcău-

| lui, fasolindu-se.
„Opinia“ II, 417,

46.

“Strămurări

Noi cești cari nu sîntem get beget de la coarnele
plugului, şi care mam văzut de la părinti, cum st pune
plugul pe brazdă, nici cum lese femeea războiul în easă,

nu

cunoaştem o mulțime

din

lermenii

„rinţă la practica acestor lucruri.

Străini

de

technici, cu refe-.

limba ţăranului, ca şi de viaţa lui, ni se

pare îmbracată supt haina arhaismului, dacă
sim prin scrierile vechi cuvinte, ce azi au
gura orăşanului şi poate pe ici pe colea şi
dar cari in rari locuri se păstrează aproape

vechiu,

ici colea gădispărut din
a ţăranului,
în înţălesul

Nu puțină mi-a fost mirarea mie ca și elevilor mei,
când din explicările date am auzit că în cutare sat se zice

|

de pildă, Dobrenii liuzi, un sat.
Pentru ce şi cum li se zice Dobrenilor şi liuzi ni- mene in sat nu știe, dar cuvântul ne arată obârşia satu-

lui în vechiul obiceiu, ce aveau boerii de a-şi
moşie liuzi străini, aceasta cu carte domnească.

aduce

pe
|

Altă dată venind vorba de posluşnici, am aflat că și
azi locuitorii răzeși de la Strunga, îşi zic: răzeşi Posluşnici şi răzeşi clacaşi, când se ocărăsc ei în de ei.
Cuvintele

cruri,

vechi,

care ne Spun

fiinţează şi azi la

ţară,

de

unde

-cultura modernă,

Tot aşa cu cuvântul strămurări,

n'a

stări vechi de lu-

răzbătut de loc
Ă
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„Cine ceteşte pe lou Neculce, va gâsi la $ s din o
samă de cuvinte, urmăloarea frază, vorbindu- -se de Leșşii
” înjugaţi la Dumbrava Roşie: <Şi așa vorbesc oamenii că,
când

au

fost arând, cu

dânşii,

cu Leşii, i-au

- cu strămurări ca pe boi, să tragă; iară
nu-i împungă, ci să-i bală cu biciuştele;
teau

cu

biciuștele,

ei se rugău

să-i

fost impugând

ei se .rugau să
iar când îl bă-

împungă».

Nu ştiu care târgovâţ ar cunoaşte acest cuvânt, dis-

părut din graiul nostru zilnie orăşenesc ca şi praclica Jucrului. Fără pic de greşală, am putea lua cuvântul un
arhaista literar, cel puțin pentru limba noastră orăştnească.

“Ceea ce insă la 1700 era cuvânt cunoscut şi pentru
boeri de alia lui Neculcea; azi abia a rămas în graiu .
răzleţ al țaranului. Chiar la ţară, de şi nu pretutindene, se
aude cuvântul strămurări,-i-a luat locul sinonimul îmboldire
de la bold,
Din citatul lui Nerulcea

reiese că una

ciul şi alta ea impunge cu strămurările.

e a lovi cubi-

Ce să fi fost a-

cele sirămurări ?
A
Cuvântul e curios şi e de o latinitate pură, ca şi mai
toate cuvintele, ce se referă la viața intimă a țaranului.

Primăvara, câud se ară câmpul, țaranul sau copilul
care mână boii, vede că de la o vreme boii rupţi de osteneală se lusă pe tânjală, adică merg a lene şi nu trag.
Biciul zis şi poacă ori puhă pe alocurea, nu e de ajuns
a-i: îndemna să meargă.
Ce face atunci țăranul 2 Cum
poaca lui e făcută din o jerdie lungă, în capătul căreia e
legală puba cu șfichiul ei cel ascuţit, ţaranul inloaree cuada
biciului cu vârful dinspre mână.
Aici coada puhăi e aşa

făcută, că sau e cioplită ascuţit, ori are bătut un cuiu as-

cuţit.

Şi cum

cuiul - în

din

boul se lasă a

şolduri

capătul

şi boul

lene, numai

de- usturime

bătului se cheamă

ce'l împunge

merge.

Cuiul

cu

acela

strămurare prin unele lo-
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calități ca Hurduci (Fălciu). Pungești (Vaslui). Gropniţa
(lăşi) ete. In, susul Moldovei nu se mai aude vorba, de cât
poată rar de tot.
Deci când Leșii se rugau Moldovenilor să nu-i impungă
cu sirămurările, nu era alta de cât boldurile unei curele
da lă capătul bitiului, cuiu care şi azi se: chiamă strămurare.
Ce origină se aibă strămurate ?
In Cihace găsim că strămur şi strămarrare din latinul
Slimulus, stimularius de unde avem neologismul a sti„mula : a imboldi, a îndemna.
Dublelul strămarare şi stimulare e tot ce poate fi
„mai caracteristic. Forma veche ne dă pe 1 schimbat în »
ca şi soare, gură, sare, moară, ete. Apoi intercalarea unui 7 prin analogia compuselor cu prefixul stră (lat. extra)
din atâtea cuvinte: strămut, străbat, străpung, şi deci

strămur.
“În lumea

|
veche

|
romană

prin

stimaulus

se înțelegea

o

prăjică ascuţită pentru silit boii, şi la nevoe robii. Iar în
Pliniu -găsim că stimulus erau niște ţepi de fer ascutite
“la vâri. Iar în răsboiu stimulus se întrebuința in potriva

„cavaleriei.
Deci la

“
Romani

practica lui

foarte deasă și variată şi Românul

stimulus-străaur

era

a păstrat-o în praclica

arăturii în timpde 1800 de ani.
Când însă Românul a început a întrebuința pe bold
(slav boldi- spin), zis munteneşte şi ace cu gămiălie, acesta'a făcut concurența lui : strămur, care s'a izolat din
ce în ce mai tare-în ungherele satelor, pe când boldul a

invadat oraşele, ca și derivatele

din el:

a îmboldi,

îm-

boldire şi chiar Boldescat.

In secl. al XVI strămurare era luat în înţeles mai
„general cum îl găsim în Codicele Voroneţian; «corabiile se
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intorcu

încătruo o va dein

strămurare».

In loc de stră-

_murare, traducătorii Bibliei din 1688 pun îndireplează.
Nu ştiu acum dacă nu cumva geambaşii de cai nu
întrebuințează şi ei vorba a strămura când impung pe
cai la bolfe şi beşici ca să se desumile.
Strămurări e uu arhaism literar, ce subsistă Ja țară

ca şi rarismul a înfina de Gr. Ureche.
Pa

,

„Opinia“

II, 195.

4.

Vechimea căciulei

Sint cuvinte, cari prin curioasa lor întrebuințare,
spun câte n'ai gândit despre trecutul nostru ca popor. Nu
o dată. am spus că în cuvinte se oglindeşte rostul trecutului şi că vorbirea românească cuprinde în sine atâtea
secrele ale trecutului, că numai să știi să cauţi in ea pen:
tru a-l tălmăci şi răstâlmăci.
Intrebam mai eri-alaltaeri la. examen pe un elev de
“rostul unei fraze, ca analiză gramalicală.. Mi-o discureă

binişor elevul,

"vinte

era

că nu era cine știi ce greutate.

şi căciulă;

se vorbia

de

Intre cu-

Astrahan, unde

se fă-

brică bine pieile numite de Astrahan, din care se face renumitele căciule zise de Astrahan.
MA fură vorba să întreb de familia de cuvinte a sub-

stantivului căciulă.
Jărie,
cu

(pilaria)

avinturile

'Țaranul nostru nu prea ştie de pălă-

țavanul
naționale,

nostru
pe

nu-şi prea

care

bate

capul

au le înțelege, şi tine mai

mult la căciulă, căci așa a apucat'o din moşi strămoşi.
Şi mavem de îcât a ne sui la vremurile vechi pentru a
vedea căciula pe columna lui Traian, purtată de Daci, şi

vom
lor,

înţelege

pentru

că strămoşii

a-i bănui

câluşi

noştri
de

se fuduleau cu căciulele

puţin

că sar fi căciulit

pe

lângă Romani să-i erte. Erau prea dărzi Dacii; erau prea .
întăriți in credințele lor pentru a socoti că un singur moment ar fi stat să se căciulească atât puterniciei romane,

Nu; ei băut-au cu toţii otravă numai să nu cadă în
mânele Romanilor, îngropatu-şi-au averile sub albia râv- lui ca să nu Je ia Romanii, şi nu se putea ca acest po-

.
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por, care a preferat calea exilului şi a expatrierii în masă,
să se căciulească

pentru

teama

fâloşilor

invingiitori

Ro-

mani. Era la Daci întreaga clasă a Sarabilor, care se dis: tingeau de restul poporului, prin aceia că căciula lor era
mai aleasă, se numea Sarab, de unde se zice
că ar fi și
venind vechea familie a Ban-Surabilor.
E
Peste

Dunăre

trăiau

Tracii,

fraţii

mai

mari

ai Daci-

lor, dacă îi luăm că au ocupat partea sudică a peninsulei
şi deci erau veniţi mai dinainte în Europa. Şi Tracii au

avul in mare cinste căciula, şi nu ştiu dacă în raporturile
lor cu vecinii Grecişi mai apoi Slasi să nu fi fost siliţi a se
pocloni, a se căciuli pentru a putea trăi în tihnă. Cum
insă împrejurările le-au fost vitrige, resturile de Traci au

trebuit să se retragă în munţii Albaniei

pentru a da naş-

tare poporului albanez, cunoscut nouă subt numele de Arnciuți şi Squipelari şinu e greu de explicat cum aceaslă
natiune de militari şi negustori a putut da țărilor noastre
a serie de domni, dinlre care Ghiculeşlii sun cei mai de
seamă,

-

Ar fi greu de spus, dacă Arn auții au ştiut să se căciulească la Turci, ei care formau elita armatelor turceşti.

Ceia ce

Sviterienii au tost

Turcia,

şi amestecul cu Turcii

Shipolarii
creştini.

de

azi

sunt

în Franţa, au lost Arnăuţii
i-au asimilat

jumatate

într'atâta,

musulmani,

în.
că

jumătate

Albanejii
nu ne-au lăsat nouă multe cuvinte ; dar puținele, care le avem sint din cele mai adânci săpate în:
inima noastră. Noţiunea de sat de la Albaneji o avem;
bucuria arnăuţii ne-au dato cu ideia de frumos; a bate

mendrele şi buze lot de la ei avem;
ne-au dat pe
la ei avem

ba și la numărat ei

lipul ansprezece nouăsprezece ; în sfârșit de
pe căciulă, în sensul primitiv de şupcă.

cuşmă ;
|
Albanejii zice catşluj, căşulje ; iar

|
|
dacă la Slavi gă-

sim pe Koşulja, Kojulica, Koşulj, Kucjul, hojulja, Koszula,
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ne explicăm pe al nostru IKoşulă, păstrat ca nume pro.priu de familie, nu ca denumind un lucru comun.
Ce-i dreptul şapcă şi cuşmă sint slave, căci e cunoscut ră şapca! e caracteristica portului rusesc; iar noi

moldovenii am împrumutat şi pe cuşmă, Kucima, Kuczna,
cum şi ungurii la rândul lor au luat'o tot.de la Slavi,
când zic Kucsma ;
Căciula rămâne însă albaneză, deci tracă, deci dacă; .
- şi o putem aduce ca dovadă de statornica rămânere a elementelor băştinaşe dace şi trace pe aceste locuri, căci
multe or fi suferit românii noştri, dar să li se ia căciula din
cap,

mai

pace!

Căciula cu greu să ia cu de-a sile din cap; mai
Jesne însă se scoate de nevoe și de frică!... și tocmai
aici e nodul lucrului.
Flăcăii noştri când. au fost chemaţi să scuture jugul
Griviţa şi Plevna au râdical la mare cinste căciula
la
țării
Era şi vremea ca soldaţii noştri să nu se strămoşească.

lese mai pe jos în

voinicie ca strămoşii noştrii Daci.

Ce

iese din mâţă şoareci prinde, şi din căciulă, n'a putut să
iasă de cât căciulari. O fi-ea căciula pe alocurea şi semn
de prostie, când nu o ştie scoate omul la vreme; se pote!
ce nu se poate întâmpla, când are omul căciulă în cap;
îi poţi da peste căciulă, să şi-o i-a jos! Da; dar și ţaranul singur şi-o poate pune jos înainte şi să se judece singur, căcia lui e vorba: pune-ţi caciula înainte şi judecă-te
singur. .Aşa doar nu el e acela, care când întră la boer
în curte își -pune căciula, jos la picioare căci cu mânele

pare ce

face.

Şi ştie că nu e bine se invârtești căciula

în mâni, căci prea degrabă ajungi să-ţi iasă părul prin că:
ciulă. Şi românul nu-i ţigan ca să-i placă să-i iasă părul prin căciulă, de aceiu își şi face el căciula dintr'o oae

miţoasă, ca sa-i țină cald la cap.

Taranii se cunosc după

căciulă ; lotdeauna țutuianul are căciula dintun mel, dacă.
nu şi dintr'o oae bătrână.
„Tot după căciulă se cunose cei procopsiț. In casa
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" calicului nu-i de cât o căciulă, pe care o poartă iarna şi
femeia, şi barbatul şi copiii, când au a se duce la crâşmă,

cul iși uită şi căciula;

.

vreme

casă.

săracul îşi ponoseşte căciula, din-

Dar toţi işi ogoesc nevoia lor
de

aleargă la căciulari,

de nevoe

târgurile şi satele.

țaranul însă îşi

pălărie,

lui. Bețivul îşi bea şi căciula; uitu-

pune înainte căciula

"do la toţi din

lovit în

10

că

Noi zicem

-

|

să aducă rachiu tetică-său.

cari

şi la

sunt pline

Mai nu era sat din vechi să nu-şi aibă

cojocarul său, Cojovarul făcea cojoace, şi ce haz are un
cojoc nou fâră o căciulă mițoasă! Şi e o: legătură între
cojoc şi căciulă, căci tot din spinarea oaei sunt făcute.
- oaie după ce o năcăjeşte atâlea amari de ani la
Biata
strungă să-i ia laptele, lâna, mielul; apoi nici când moare
p'are odihnă, ci-i încape pielea pe mâna cojocarilor.
Nu ştiu dacă la târg ar fi de-al de cojocarzu, ştiu

însă că la țară sunt pozderie, şi de 15 ani dezile n'a fost
serie de elevi învăţători, care să nu aibă câte 2—3 co.
jocari ; care Costaki ; care Pelru; care Pavăl; care Jon Dar
să stăm . strâmb şi să judecăm drept! Ce-s de vină bieţii
cojocari, dacă multe velcele bune le scapă. din mână şi le
flocăese cojocarii-din pădure. Or fi învățat ei de la răzlor

Dunicii

arta

căci: dinţi

cojocăriei,

au, slava

Domnului-

dar arta căciulăriei mai ba!
omenesc,

Căciulăriu e meşteşug
menească e şi căcâuleala!

nu

lupesc,

căci o-

Apropos ! .
„De ce adică şapcă, cuşmă, pălărie, nu ne u dat verbe
ca a se şăpci, a se cușmi, a se pălărieri ! Ce! n'ar fi
bine!

n'ar

cunoaşte
urs!

li

şedea

frumos!

de mult, şapca
se rupea

inima

Nu

dar

cred;

Românul

nu ne place, căci miroase
de durere,

invadat de şăpcăria rusască!
ca să se lină în picioare.

le

vedeam Chișinăul

când

Cuşma

nu

a Rus-

e

prea

pe

urechi

Tol sireaca căciulă, cea căciulă veche ! De aceia, Românul
„ne cunoscând allă ceva de cât căciulă —căci in căciulă clocea
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şi cloşea mai de demult,—n'a avut cu ce se milogi la cei
mari, de cât luându-și căciula din cap. Taranul nu știe
de cât de D-zeu, înaintea lui îşi descopere capul—de cutremur, înaintea oamenilor însă de... frică și de cinste.

Şi doamne!

amară

viaţă a mai

dus în trecut!

Câţi

mau trăit pe spetele lui! Şi ce avea să facă bietul ţăran,
de cât să-şi ia căciula din cap, să se roage pela toți sfinții;

să ise
una;

căciulească.
cel

care

Dărjia a fost

ştia insă

spuindu-i fel.de

să

se

aspru pedepsită
vâre

ochii ;

cel

totdeaomului,

fel de vorbe dulci, r'a fost poreclit după

actul în sine al linguşirei, ci după
golirei capului, a se căciuli,
Taranul are ochi foarte huni;
cu

în sufletul

care

răcneşte

strigă

actul exterior al dezel ce vorbeşte, - vede
în

gura

mare;

aşa

și

cel ce se roagă mult, stă cu capul gol înaintea celui mai
mare ; şi fiind că-şi sa căciula din cap se căciuleşle,
Poate să se declare luptă contra căcizelei! putem noi
s'o înlocuim cu pălării şi cu clacuri şi jobenuri; de geaba;

căciuleala nu ese cu una cu două, căti şi azi ca şi eri se
simte. nevoe
pălărie,

de căciuleală, de şi cel ce se căciuteşte poartă
„Evenimentul“

anul VIII, 178.

45. Peveţoae,—Privitoae —Privishiţoae
>

Pe când comuna laşi era pusă supt oblăduirea liberală, venind în disculie chestia amenăjărei Rdpei galbene,
unii din edili au discutat asupra numelui acestei
râpe,
pretinzânda fi dânsa adevărata râpă a privighițoaei, iar unu
cea din dosul şirului de case, unde este fundacul Lozonschi, şi din dosul easelor din stânga stradei Seulescu, cum
mergi in jos spre strada Gândul.
Imi aduc aminte—căci n'am la indămână dezbaterile
consiliului comunalde atunci—că singur Păr. N, Vereanu a
preintimpinat că rău şi fără cale se dă numele de râpa
Privighitoaei,

fi posedând
arhivă

râpei

biserica

Galbene,

câci

din hârtiile

vechi

ce ar

Talpalarii—-şi ” Diserica are o bogată

de documente—adevarata

râpă,

zisă a Privighițoaei

e aceia din fata Talpalarilur, şi cu, cunoştinţele bogate, ce
ave de anticele Talpalarilor, Păr. Vereanu indrepta că rău
şi lâra cale se zice râpa Privighițozei,

ci trebue zis râpa

Pevețoaei.

-

Amintese acest lucru, căci nicăiri nu e lccul mai po
trivit, ca în consiliul comunal, de a se rectifica numirile
vechi ale străzilor oraşului, spre a arâla legălura strânsă
dintre trecut şi present.
Nu mă ocup dea
stabili acum, care din.cele două
Imi place a aduce aici două
râpi, e râpa Privighiţoaei.
acte, care par a da dreptate amânduror părerilor.
În actul

breslei

margina locului
rit din râpa

calicilor din

7205

(1697)

se spune

că.

dăruit de Rareş Vodă incepea spre răsă-

ce zine despie târg;

cum însă calicii erau a

1t
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şezați pe costişa râpelor din dosul străzei Arcului, azi strada
Petru Rareş—donatorul cel dintăi—râpa care în 1697 marea
încă nume, e râpa de azi.a Privighiţoaei.
* Dar întwun act din 1778 al bisericei Sf, Neculai, zis cel sarac, cetim de un loc proprietate a acestei biserici
„ce vine în dreptul capul râpei Peveloaei din deal de u-

„dița strâmbă». Unde să [i fost alifa strâmbă? Cât de
colo se vede că nu este vorba de strada Strâmbă de azi
ce leagă

podul vechiu

cu strada [Hălei ; în vechi se chema

ulița strâmbă strada Banu

de azi, care se cobora la vale

spre drumul sapal—slrăda Arcu de azi. Urmează dar
că pentru scriitorul: actului din 1778 râpa Pivifoaei era
“tocmai râpa Galbenă de azi, căci ea vine din deal de ulița stâmbă.
Dar pentru moment ne preocupăm de varialiunea denumirii ; Pivițoaei şi Privighițoaei, căci vom găsi un curios fenomen de elimologie populară prin uitarea înțele-

sului şi conluziunea

tormei.

|

Azi toţi leşenii zie râpa Privighiloaei, şi -rămâne mirat când i se spune că forma corectă e Pivifoaei. De ce?
Forma privighiţoaei pare a fi mai înţăleasă de ori cine,
căci inprivighifoae, găsiin tulpina cuv. a privighea, privighere, cu o familie destul de bogată. Toluşi dacă aprofundăm
forma observăm că privighifoae w'are nici o legătură cu
rădăcina verbului a privighea—mai simplu veghea. Toate
derivatele nu ne dau forma privighițoae. : privighere, pri-

vighitor—privighitoare, etc.
formă,

Urmează dar că devivatul Privighițoae vine din allă
contundată însă in esenţa sa. Actele vechi ne vor

desluşi asupra acestui lucru. In multe din aceste acte cetim de oamenii care îi chemau peazef: Ifrim peavef,. lani
peavef, Enachi peateț, Toader Rasul peavef.
Ce erau acești peateț? Sigur că puţini ințelegeau
după limpuri ce să fi fost..acei peateți. Lermenul fiind
tehnic,

numai

cărturarii

il cunoşteau,

mai

ales

diecii

de
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visterie ; pe când lumea ne îințelegându-! Va confundat cu
termenul ce suna mai aproape cu pedtef.
Peaveţ însemna pe slavoneşte : cântăreţ de biserică,
psall; deci acei Ilrim, ani, Enachi erau psalţi la bisericile din laşi; ba avem şi peaveț gospod după cum avem
biserici gospod,
ş
popă gospod, loc gospod, etc. ete.
„Ar pulea unii să aprepie pe peaveț de: rusescul pita
—bere, de unde pivniţă, pimniță, pioniceria, urmând dar
că pearej să fie sinonim cu berar. deci peveloae—berăreasă, cum pare a eşi din porecla dată “în actul din 7198
(1690) unei marture aduse în act: inăricula bărărița, apropiată din întâmplare cu măricuța peveloae din actul
din 7216 (1708).
Peveţoae-bărărita ; peveţoae-psăltoae
sensul

de

al

doilea,

psâltoae;

;—Noi

*

stăruim în
A

Trăia pe la 1700 pe malul râpei din dosul bisericei
Sf. Gheorghe Lozonschi unul Ilrim Pearej, a cărui femee a
supravetuit mult barbatului său. Pe numele bătrânei Măricuta peteţoae s'a zis și râpei din dosul casei tot pezefoae.
Şi cum puteau î mai multi peaveli in laşi, sar fi pulut
să se dea la mai multe locuri numele de peazefoae.
Ce se inlâmplă insă? O dată cu botezarea râpei după
numele bătrânei Măricuţa pevefoae, proprietara locului unde
azi sunt casele C. Meisner, locuitorii megieşi: calicii dinspre Soare-apune, meștesugarii de lângă râpă, despre nord
în necunoztință de ce insamuă pecefoae, au corupt cuvântul în Privițoaei,

făcând

se alunece

sensul

spre

cuvântul

a privi de la a ivi. Deja în 1153 cronicarul Enachi Cogălniceanu ne dă forma râpa Privifoaei, vorbind de un
foc, care a ars partea târgului despre această râpă (Let.
III, 927). Notiţa aceasta a lui Enachi Cogălniceanu ne explică veriga aiunecărei de la forma priztoaei la forma Piizighilouei; căci odata ajuns la forma priti-loaei, era lesne
ds trecut la forma pirciahi-țoaei.
Cele2 silabe pri-tă (corect pri îti), au chemat forma privighi (eurect pri-vighia=
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pri-veghia), sensul cerând mai mult pe privighere, de cât
pe privire.
Avem dar sufixul ețoze, de la cuvântul peav-eț, alipit la altă tulpina: privi, privighe
: —
Ce-i pasă vorbitorului mahalagiu de raţiunea logică a
limbei,

în întocmirea unui

cuvânt!

Pentru

el urechea

fiind

o călăuză puternică, va rosti corect, tot ce-i mulţumeşte şi
mintea. Unde însă urechea nu deşteaptă nimie pentru
minte,

ori rosteşte

rău

și stâlit,

Ne place a alătura
pe cuvântul privigiifoae,
ui târtan, miezul păreții
trâne Măricuța Peveţoae,
din neştiință—, o festă

ori confundă

formele.

la seria etimologiilor populare şi
căci e tot aşa de curios ca şi:
şi altele.
Pe spetele bietei băs'au jucat de răii mahalagii—râi
gramaticală, de care avem a ne”

bate capul noi işti de azi, ca din
să ne lămurium lucrurile din vechi.

liniştea
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49.

Calcă ?n străchini

Şi d-vuastră vă veţi fi întrebând ca şi mine de ce adică să zică Românul ccalcă "n străchini> şi <îi face
cat ulcica> şi nu de pildă deandoasele: «calcă "n ulcele şi-i
face cu strachina».
Negreşit că dreptate are lot taranul
să zică aşa cum zice, căci pănă nu sa dat prilej să se
calce “in străchini şi să se facă cu ulcica nu s'a scos vorbă.
Vorba ceia camde nu-i foc fum nu desă.
|
Tiganul,

care

se

deprinsese

a se

duce.la

cumătru- .

său, când vedea că ese fumul, știind că s'a pus românul
la masă, nu da greş nici odată. După fum se ducea la

sigur;

pănă ce românul i-a făcut şotia şi a pâcâlit pe ti-

gan, că a pus
așa că țiganul

să se facă focul după ce stătuse la masă,
mirosind a fum a crezut că chiar îi şi mi-

roase a mâncare.

.

-

— Şia aşteptat țiganul pănă ce i s'au lungit urechile, şi masa nu s'a mai pus: dar vorba a rămas vorbă,
ni şi pentru țigani.
Tocmai

aşa și cu vorba

alocurea. se zice

«cul & "m sircichini>

«calcă * n străchini

verzi»,

ori câ

care pe
celor de

pe acolo le plac străchinile verzi iar nu cele galbene, ori
că s'o fi zicând acolo la străchinele nearse, verzi, ceia ce
nu-mi vine a crede, de oare ce slrachină crudă n'am vă-

“zut nici n'am

auzil că s'ar fi întrebuinţând unde-va şi pe

cât ştiu, nici chiar nmoş Romila, olarul Răeştilor, nu duceade vânzare la târg străchini nearse, ci boite fel şi chip,

19
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din

care

culoarea

verde

era

cea

—
mai

fiştichie,

căci

se des-

făceau mai degrabă la moşi.
Dar acuma de unde să fi eșit vorba asta? Cu toții
ştim, care e orânduirea pe dinlăuntrua unei case răzezeşti,
foşti neam de mazil. In odaia cea mare se văd atârnate
pe culme toate scorțurile şi lăicerile; iar prin cue stau
prinse linguri, cofițe, străchini, talgere, așa că ţi-i mai mare
dragul să stai la vorbă în asemenea casă, care-ţi spune
prin înfăţişarea sa de. gustul boeiesc de . sute de ani în
urmă.
Ceia ce azi e la răzeşi era mai de-mult la cei întăiu boeri din ţară, pe vremea când chiar mâncarea de
perje era bucate boereşti.
Nu mai rămâne dar îndoială că din. asemenea case
cu gospodărie întemeiată. și cu sfrăchinile atârnate în cuiu,
nu putea eși vorba, de care avem prilejul a ne ocupa.
Să

ne

restrângem

dar: în cercul

vieţii,

dusă

in căsu-

țele mai modeste a vechilor. ruptași, posluşnici, brisovoliţi,
vecini ori clăcași, ca să vedem cum se petrec lucrurile şi
“de acolo să scoatem vorba.
Vorbele oglindesc in ele anumite stăm reale, care ele au încolţit mai intăi în minte
şi apoi au fos! numite.
Aşa de pilda a trebuit să.se petreacă intăiu faptul
brat al calcării în străchini, să se constate acest fapt şi

“abia mai tărziu să se afle motivul acestor călcări în străchini. Şi cum tot la românul nostru este vorba că ce ştie
satui aa şlie bărbatul, natural, că deslegareea faplului cu
dica de bărbatul “muerii. iașelătoare sau. de părinţii fetei
lumeţe, ci de gura lumii, de satul cel a toate ştiulor. E
Par” că şi acum mă văd în “satul Epureni. Era o noapte
frumoasă.
Noi-eu şi cu soldatul Gheorge, de loc din Esem la cislă pe prispa.

Cântau

cucoșii, de, era

mai mare

dragul să-i asculţi, când cântecul lor îngerese fu îndață în
găimat de cântecul prelung al unei ce.e de Măcăi, care a-
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- pucase a cutriera satul dintr”un capăt la celalt al lui, cân
tând cântecede inimă albastră. Cu cât se apropiau spre
noi

cu

atâl

ceala

să rărea,

vocile

se împuținau,:

căci

la

fiecare casă era chip de o aciuare pentru cei feciori de.
gazdă mare, cum sar zice peste munti...
Toţi flăcăii se mistuise, care pe unde era ochit de
cu ziuă de la horă. Aşa se petrece viața la tară ; liniştită și monotonă ziua, dar plină. de farmec şi de plăceri
noaplea.

Pe lu nici o casă
mină;

nopţii
că nu
duzi,
prispă

doar

lâtratul

nu se vedea

cânilor

mai

vre-o flicărire

tulbura

liniștea

de

lu-

adâncă

a

; cânii erau şi ei deprinşi cu cântecul flăcăilor, aşt
se zădărau nici ca - cum,—Toli gospodarii dormeau care în casă pe laiţă, care pe pragul uşei, care pe
afară !
|
|
|

Vara se lățese şi țăranii
unde apucă; nu ca iarna, când

gește pe lângă
mâţele.

cuptor, dacă

noştri cu: dormitul, care
frigul şi înghețul îi covri-

nu

cumva

cască şi pe acolo

Şi cum sunt lrudili şi rupţi de oboseală de munca
zilei cad butuc cu toții, “abea mai pulând aşlepla.- rândul
_mămăligei, ce se răstoarnă galeşă şi aburoasă pa. masa cu
„trei picioare, copiii stând roată în jurul ei.
Infulecă ce

intuleecă şi lăsând

în tindă se-pun pe somn.
dupa o'zi de
lat oalele, şi
gard, oalele în
ile le înşiră
aşa iu drum,

aşa

lucrurile asvârlite

Nu e nimene la ţară, care sara

trudă: la câmp, să mai aibă vreme de spă:
străchinile, şi ceaunul il pune in parul dia
prepeleacul de dinaintea casei, îar străchi:
câ! e tinda de. mare, cătând ca să nu le aibă
si se impiedece de ele, căci nu sint nicr

multa in casă şi ce haz ar avea ca să dea peste ele,
„Să ne

ducem

modestă. - Cum

acum

cu

mintea

în o asemenea

intri ps uşă, dai în lindă;

casă:

in fală ai vatra

cu cuptorul în fund; la stânga loc ingust pentru mers după
cuptor; în fund o fer estruică să se vadă afară şi care de
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obiceiu vara e deschisă ca sâ vină vântul.

Țăranul nu se -

teme de curander de aer şi par-că văd fevestruiea cu geamul ce se ridică în sus sprijinit cu un băț să nu cadă
jos. La dreapta se întră în odaia cea mare, iar în fund e
etacul dacă este:
Sintem sara ; toţi ai casei au o=pătat; lemeia gospodină şi-a regulat, cum am zis, toate ale vetrei şi va
culcat de obiceiu în casă, luându şi pe lânga sine fata dacă
“o are; barbatul doarme ori în prag ori pe prispă; flăcăul
dacă este, umblă berbunea prin sal, cântând cântece de

inimă albaslră.
Din

|

când

în când

ese

câte

unul

din

casă,

dus

de ne-

voile sale, dar cel-care are mai. multe nevoi e ori fata—
"care face zimbre în casă, auzind cântecul flăcăilor prin

sat, și ştiind că şi penlru ea cântă un: Gheorghe al ei, ori
flăcăul care se suceşte se invârteşte parcă ar avea musca
_cânelui, şi pe când toți dorm, el o ia liptil-tiptil, sare
peste cei ce dorm pe prag, trece binişor pe lângă tatăl
său de pe prispă şi prieten cum e cânele, care nu face
nici mârrr, o ia pe ici în colo, unde îl duce dorul.

Fi adică, ce
întâmplat,

ca

ori

credeţi

d-voastră,

fata, ori mai

că arareori

să se i

ales băiatul
— căci el are .

mai ales dese prilejuri de a stricu străchinale în graba lor
de a eşi horhăind prin întuneric, să nu fi dat... tic, în strachina asta, poe în slrachina cealaltă, aşa că în loc să nemerească drumul drept prin casă a cotit-o pe alocurea,
mai ales că in drum dormeau cei ai casei.

Şi iată cum dorul, care mâaă lumea aceasta să se
miște, şi pe cei lineri să. iubească, a pricinuit. la cei ti-.
neri din casă să iasă din calea Dătulă şi abălându-se pe
alăturea să

calce în străchini,

fiind-că

aşa

e obiceiul

lu

ţară să se inşire. pe jos străchinile cât e linda, mai ales
„după ce viind trudili de munca zilei nu mai au râguz de
a le așeza pe toate la locul lor de cu sară.
Cei

bătrâni.

din

casă

văd

lucrul, il aud

chiar,

dar

se

fac că nu pricep, că doar şi ei au trecut. prin hertura
asta, dar deprinşi numai a bate şaua, se mulţumesc a
spune in pohida celor cu pricina: măăă! a început sâ'
culce în sirăchini,

se

vede

căi miroase

a calrinţe.

„. Dar dacă unii sau unele se arată mai tănăi şi nu
prea se fac a pricepe imboldurile inimei mai au nevoe a

li se.face cu ulcica,
Dar despre asta pe altă dală.

ă
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50.
Mama

Ii face

Aneheluşa,

cu

D-zeu

işi avea casele de la deal
mama Angheluşa în toată
toroae, cum trecea mama

s*o

uleica
erte,

câ-i

moartă

acum,

de Irimia Râpanu.
Era vestită
mahalaua Răeșştilor, nu ca dofCălcioaea, ci ca una ce ştia să

facă vrăji, să facă de dragoste, să fiarbă buruiene, să cheme
pe michiduţa, să descânte
diochiu.
'Tăciunii stânşi
luau cu mâna durerea de
fată, nu era băelau, care

de
de
la
să

ori ce
dâosa
cap şi
na fi

fel de boală, chiar de
în apă neîncepută îli
nu era femse, nu era
trecut odată prin casa

mamei Anghelușei pentru fel de feluri de năcazu:r şi nădufuri.
"Lumea-i

lume,

Şi

nu era

năcaz

câl

de

mie,

care

auzit de Angheluşa, să nu fie ogoit cu descântecele ei
şi cel cu năduhul pe inimă să nu iasă uşuraț la suflet,
ca cum i sar fi luat un petroiu de pe inimă:
Prin

mabală

ei.

Parc'u văd

cea

mare;

şi cum

portița inaltă-mi

acoperâmânutul,
lumina

umblau

mititica,

te) de fel de vorbe despre

abia

gardul

se părea

de

casa

se zăria de sub ştreşina ei
nuele

cu atât mai

era

nalt

cât casa

şi

pitită casa, cu câl

gardul şi portița erau mai inari.

Pare că

n'avea pe unde să intie în casă, iar lerestruica ce

dădea in gard oprea

vederei lot ce se petrecea înlâuntru.

Ori câ mama Angheluza

şi-a croit

aşa casa după

ei, ori'că felul casei a fâcut să adauge -mult
vieții ei. Penlru noi băeţii
trece pe lângă casa ei. Ca

meseria

la tainile

era un chin şi o primejdie a
şi pe lângă casa Cânciulesei,
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când treceam, parcă zăream că sare la fereastră michiduță cel mitilel şi vrea să ne sparie. Treceam pușcă pe
lângă casă, - suerând cât era ziua de mare; cât de lrecut
intr'amurgu, mai ba, să-mi fi dal ori-ce, nași fi suit scara
în pod de frica lui Alecu, n'aşi fi scoborât în beciu din
cauza stafiilor;: pe pod când lreceam şueram de .frică-sau
mi se părea că sânt doi; pe lângă casa Cânciulesei treceam
la fugă, iar pe lângă mama Anghelusa alergam. de-mi părâiau căicăile, ca şi pe la plopii de la via Frimului, unde
mi se părea că crestăturile de pe la copaci sint: draci
spânzurați şi... tiva băete.
Eşise vorba la mahala că mama
Angheluşa a clocit
un ou supsuoară; că in loz de pui de găină a scosun spirituş şi că 'cu spirituşul face ce vrea: aduce foc la casa
omului ; face farmece rele oamenilor, tace să turbe pe
cei

răi şi sfădăioşi,

ia câte

voinici, în fine poate

o mână

şi un picior

de

la cei

aduce pe prăjină, pe cine pofteşte.

Poute aduce pe prăjină | Cum noi băcţii ne alergam
cât e ziua de vară pe prăjini, crezând că sânț cai, ne inchipuiau că ceia ce la noi era cu putință ŞI obişnuinţă
ziua în ameaza mare, mama Angheluşa putea să aducă pe
prăjină pe ori ce.om, mai ales pe cei holtei,ca să-i treacă
de dorul cutărei sau cutărei fete. Şi nici nu-mi pol hotări în minte cam cum ar fi tost. flăcăii aduşi pe prăjini
la tete, dar dau vorba celor mai mari, de la cari am prins o
intâmplare, pe care iabo:
Era în
uşa

prea

mahala

cozi ;

dar

o fată
era

cam stătuțică de vrâstă și îu

fata

robace

şi trecea

in mahala

de cea mai gospodină.
Erau ei (lăciii pe la noi că doar
nu era mahalaua noastră pustie de flâcâi şi fete. Şi eu
am apucat un cârd de fete şi o ceată de facăi, tot unul
şi unul;

dar

mai

de mult

era şi mai

şi.—Şi

cum

vă spun

fata noastră se trecea odală cu scurgerea anilor, căci flăcăilor

par'că li se

impainjinise ochii şi nu vedeau în fata noas-

.

tră—o chema Stratina- —ceia ce avea
ria—ei cârteuu ba că-i lae, ba că-i
cepuse să scoală fel de fel de vorbe,
halaua să nu pue coadă la cine-va?
în gândul şi trupul ei, cum eram noi

tră de copii.

Dar se

vede

că o

mai bun —gospodă.
balae.
Mahalaua in:
căci se poate ca muDar fata era curată
în nevinovaţia noas-

fi arătat şi dânsa vre-o

deusebită băgare de samă la vre-un flecău; câri, vezi ochi
avea și dânsa ; inimă, câz, ca toate fetele; şi apoi ochii

văd, inima cere;

dar atât.

|

Ori flăcăul— Pam cunoscut ca moş Vasile—nu ştia rândul trebei, ori fata n'avea lipici; nu era drăguş la căuş
şi pace, dar gura mâhâlălei las'o pe dânsa; stârnise te-

tei coadă.

„Şi cum adesa lumea

te ameţeşte de cap, că te face

vrând-nevrând să te dai după ea, căci alltel iţi merge mai
rău, i-a fost scris şi Stratinei să facă ce zicea mahalaua,
Pe Vasile lam cunoscut ca Vasile a lelei Stratinei iar pe
Stratina ca Stratina lui moş Vasile, aşa de tare ii legase

mahalaua şi aşa de mult s'au inut ei să n'o dezmintă.
Auzise şi mama

Angheluşa

halaua pentru Stratina, şi

de buhul ce scosese

şi-a vârât şi ea coada.

ma-

Ori câ

Stratina a fost tărâtă spre mama Angheluşa, ori că mama
Angheluza i-a- înlesnit calea eşindu-i inainte, iată ce nu
putea spune lămurit mahalaua.
Hotărât că mama Angheluşa înleanise lui Vasile și Stratinei treaba trebei. Şi era casa fâculă pentru aşa ceva.
Gardul cel înalt şi şireşinat; portiţa cea înallă şi inchisă;

caza cea cu ferestrele mici şi pitită supt streşina cea mare,
toale o făceau

singuratică şi grea

de

pătruns in lăuntru.

Poftise muma Angheluşa pe fată până la dânsa; ori
mai drept mama Angheiuşa a chitit, că pe când trecea
Stratina pe lângă casa ei—căci avea des drumul pe dina-

-
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“iulea casei

ei—sâ-i iasă la porliță

s'o ademenească

şi din

vorbă in vorbi

să intre puţin pe la dânsa.

Dura-vura, baba a ameţit pe tată cu, vorba, lăudându-i pe Vasile, că băet ca dânsul in mahala nu este altul,
că se prâpădeşte după dânsa, dar răi e limba legată ca
să-i poată spuine el singur; dar ea ştie prea bine, și că—
"vezi ulcica asta, arătându-i spre vatră unde erau înşirate
fel de fel de ulcele,—i-am făcut eu lui să se prăpădească
după

mneta

fată hăi.

Fală

adică

ce fată,

că era

ftoiu

acum —incepuse a simți ceva deosebit; și cu ochii la ulcică, cu urechea la vorbele babei, iar cu gândul la Vasi!e,
„pare că i se învârtia casa cu ea. Un ţiuit lung în „urechi,

un fior din tălpi în ereştet;

i se părea că vede ceva;

că

din ulcica goală de pe vatră esă ceva, o arătare, care-i
facea cu mâna că Vasile tot aşa se gândeşte ca și dânsa, .
că şi el se găteşte se plece de acasă, pare că'l aude cum
inchide uşa cu zăvorul, cum se scoboară de pe prispă, că
apucă spre casa mamei Angheluşei, că se apropie şi că
are s'o găsească acolo, şi ce va zice când o va vedea acolo;

dar

m'apucă

să se

dezmeticească

bine

din

nălucirea

asta, când baba, care stătea la ferestruică, şi se uita printre gud afară în drum, numai că zăreşte pe Vasile şi
fuga dă la portiță şi-l cheamă în lăuntru:

Şi i-aa bălmăjit el mama
“din

casa

ei.

A

huit

mahalaua

Anaheiuşa, că legaţi uu eşit
de

nunta

Stralinei ; ii cân-

lase şi ei. cucoşul în prag, zicea mahalaua; nimenea însă
nu ştia de rostul ce l'a avut Angheluşa.. O vedea el mahalaua că prea se rotea pe la nuntă, parcă par fi fost
lucrul curat la mijloc, dar nimărui nu i-a trecut prin. minte
„de puterea de ademenire a ulcicăi sale de pe vatră.

Stratina a făcut ăeţi şi fete;

p2 unii "i-am

apucat

mari, pe alţii aşa mai răsăriţi ca mine.
"Târziu de tot ş'a
răsuflat. Stratina de pătărania dio casa mamei Anghelușei, -

—
căci

mama

ÂAngheluşa

999

dusese

cu- dânsa

in mormânt

tai-

nile ulcicăi de pe vatră.

Şi credea. în adevar Stratina
ghelușa cu ulcica ei de i “l-a adus
iar eu cum am auzit-o aşa Vam
părat'o aşa vam lăsato, căci am
vam isprăvit de spus, și făcându-

o brașoavă mititică,

că tot a facut ceva Anpe Vasile la prochimen;
vândut'o, cum am cum-.
încălicat pe un fus și,
vă: din ulcică vam spus

„Evenimentul“ anul

IX, S6,

51. Copii de Casă.
Cine crede că lumea a fost tot aşa de cind e dânsa,
se înșală. Fie-care veac își are ale lui intocmiri ; şi mai
ales

noi Românii

ne-am

schimbat

asa

de

mai cunoaştem că noi suntem, când ne
şi intocmirile noastre sociale şi politice,
cât acum 710 de ani in urmă.
Cetitorul preteţii lui V. Alexandri
Negruli va fi observat cum subt . ochii
Sa

schimbat

socielatea

românească,

așa

tare,

că

uu

ne

celim moravurile
nu mai mult de
.
la operele lui C.
uceloraşi oameni
cum

0

apucase

ei la finele domniei fanariote, şi cum se primenise sub
influenţa apusului. In „laşi în 1844» iarăşi vedem lizionomia unui oraş oriental, ce începuse a deveni vecidental.

Secolul nostru ne-a adus tot ce are Apusul ca al său
caracteristic: fracul şi surlucul nernțesc, în locul aztereulii :
şi giubelelor ; ciubotele văcsuite în locu! ciobotelor roşii;
străzi pavale in loc de podile ; apoi şcoli fel de fel, tele:
gafe, telefoane, drumiuii de fer, şi mai ştiu eu câte, tot a:
şezăminte şi imbunătâţiri, care denotă o stare de progres.
De la cartea cu slove am trecut la cartea cu litere ; avem
azi Universilăţi ; ne măsurăm cu apusul în ceea ce priveşte instrucţia şi dacă s'ar scula unul din strămoşii noştri şi ar vedea ceca ce sa săvârșit în țară la nci, nu
ne-ar: mai cunoaşte că suntem nepoţii lor și că tara aceasta e lara lui Stefan Vodă.
“Dar ori ce stare de progres își are ale ei verigi. și
noi ori cit ne-am îi dichisit supt haina culturei apusului,
tot noi am rămas: orientali în moravuri. supuşi. domniei
hatârului, sclavi nepotizmului ; neleând în samă de cât cu

—

9294—

greu merilul ci mai mult spetele ; în sfârşit dacă cu capul
am

progresat în ceva—şi

insă am

remas

ceia

zicem

ce au fost

că am progresat — cu inima
pârinţii

noștri : oameni

su-

puşi bunului plac şi cherimului celor de sus. Şi în trecut
îşi aveau rostul asemenea lucruri, căci de la domn până
la cel mai mititel slujbaş era o dependenţă erarchică, dea-

supra tuturor plutind sabia Turcului, care dispunea de capul

domnului,

iar el la rândul

său

dispunând

de

averea şi

capul supuşilor săâi.—Noi urmașii moştenim şi uzi astă dependenţă de om la om, mai mult de cât ori unde aiurea.
Era in trecut,un obiceiu, care a dispărut cu totul azi
din întocmirea noastră sociala, căci democratizându-se şcalile şi inlesnindu-se suişu: treptelor sociale la ori cine se
arală

destoinic, s'a

lărgit scara

de

recrutare

a

oamenilor

noştri politici, adică oameni cari sunt chemaţi a juca un
vol în stat.
Fie care veac îşi are oamenii săi şi zic prea mult,
căci inlr'un veac oamenii polilici se priminese. Luaţi istoria boerilor, cari au cârmuit țara aceasta, şi veţi vedea
că marii sfelnici ai lui Ștefan -Vodă w'au lăsat urmaşi
demni de a le -ocupa locul și că mai cu fiecare domnie
Două veneau oameni noi. Alegerea boerilor, cum şi bo“ierirea

lor stălea

în mâna

domuului,

şi unde

ne

sunt

me-

moriile, cari să ne spună de asemenea “râdicări şi scoborâri ! Cronicarii abia ici pe colea n spun de unele.
Râdicarea noilor boeri se făcea sau prin avere—pâr„ghiă materială a înobilirii—ori prin contact social. Se şlie
de toţi cât. de mult face cunlactul, şi cum oamenii nuli ca
pricepere insamnă ceva into țară, numai prin faptul că

sau vârât în suflelul unuia şi a altuia

și

s'au

loc ori fără loc, cu vreme ori fâră vreme,
Ceia ce azi e considerat de omul onest ca

şire, ca un

semn de

lachaism—şi

lachei avem

azi!—în

trecut

țării următorul fapt: „Un boernaş mititel

de

era

la

slavă
introdus

pofliL

cu

ov lingu-

domnului

mulţi

în deprinderile

Fâlciu—Cogălniceanu

de

Vo
19

pildă, care era căpitan

de judeţ, ori Alexandru

tal lui M. Costin, dorind a deschide copilului
Cosălniceanu

ori Enaki

Cogălniceanu,

Miron,

său:

ta- |

un Ilie

ori M. Costin, cariera

slujbelor în stat, nu se mărginea a-l rimele în Polonia să
înveţe carte, ca Coslineştii, ci căuta a-i inlesni primirea |
de tânăr în curtea unui mare boer, sau chiar a lui Vodă
spre a avea limp să fie cunoscul mai bine de cei de sus,
Nu era boer marede divan, care să nu numere cu
“zecile

tineri

de

aceştia,

feciori

de

boernaşi,

care

făceau fel

de fel de slujbe in casa bosrului numai în scopul de a fi
cunoscuți mai de aproape; ştiau părinții că alt chip nu esle,
simțeau şi feciorii lor că numai aşa se putea ajunge ceva.

Miron Costin după ce şi-a isprăvit studiile în Polonia
la Bar, a intrat ca copil de casă în curtea: lui Iordachi
Visternicul, cumnatul lui Vasile Lupu, căruia nu puţine
servicii i-a adus, când cu rezmerila în ţară. cEram eu pururea în casa lui Iordachi Vislernicul. prin multe cuvinte
nu lungesc, ci inima agonisitei lui (banii) i-am trecut'o la
Camenița»...
Asta nu l'a împiedecat pe M. Costin să se dea apo
de casa lvi Gh. Stefan, să fie unul din sfetnicii lui intimi,i
ca şi N. Milescu. Cărnul.
ALL copil de casă cunoscut nouă din Cronici, e Enaki
Cogălniceanu, cronicărul. El a intrat ca copil de casă în
curtea lui Ion N. Mavrocordat Vodi în 1746. lată ce zice
el însuşi.
Iv la măria Su 1. Mavrocordat Voda, am inlrat în curtea Mă
riei sale Za slujbu copilăriei de casă, la anul 7254 (1746), de am slujit
cu dreplate, pănă a venit Măria Sa Gr. Ghica Vodă, şi iarăși am întrat în slujba copilăriei de casă, pănă au mers Măria Sa la Bucu-

reşti şi iară ne-a cerut domnia pe câţieva copii de oameni,
a boerilor,
pe Andrei

Donici, pe C,

Catargiu, AM. Jora, Andrei

C. Negri şi alţii; Iar venind ca domn
făcut şi pe mine

ca pe un copil Comis

C. M. Racovilă
al treilea..

Beldiman, pe

Cehan, ma

apoi în 1753 ma

făcut Comis al doilea... apoi m'a făcut vătav de copii; ete. ete,

Slujba copilănei de casă slălea în a da dulceţi la mosafiri, a aprinde ciubucele şi narghiulele ; tinerii copii erau
_

15
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neteziţi pe cap de boerii divaniţi şi câle scene vrednice
de amintit nu s'ar fi petrecut în viaţa de. copil de casă la
diferiții noştri boeri, dar despre care istoria lace.
— «Frumos băiat, e copilul D-tale de casă, a cui fecior este, Jupân logotete?
.
— A boerului V. Cogălniceunu ot Huşi.
— Vad că-i harnic şi deștept;—Să-i câulăm o slujuă,
că e curălel.
|
Şi aşa se vârau in slujbele statului Linerii ficiori de
boeri.

Trebuia

să

fii copil

de

casă

cutărui

boer

mate,

ca

să poți ajunge ceva. Şi câ boerul era mai protipendadă,
cu atâta numărul copiilor de casă creştea, iar la Vodă erau
cu zecile. Altfel te țărăniai de trăiai la țară!.
„Ziceam la început că în moravuri n'am progre at
“aşa de mult, căci nu degeaba a rămas și azi vorba la noi,
când voim a caracteriza pe un om de vază în Stat: ec.
rac

ae-ai

lui

Roseti;

e om

de casa lui

Brătianu; ;

noi în Jași câţi nu ne sunt cunoscuţi ca de casa
Ghiţă.

Vorba

e
ceia...: lol modă

iar

lui

veche.
„Opinia*

1,

35.

la

Ce,

52.

Sămi vechi

Dacă este vre-un capitol interesant în istoria eeonomică a ţărilor Române, apoi este chestia banilor și a valorii lor, aşa cum au curs după vreme,
Numismatica e o ramură seacă a Istoriei, dacă nu se
complectează prin valoarea în circulațiune a acelor bani
vechi,

a căror

efigie a vedem

în monede.

-

Piaţa românească veche a fost inundată de mai toate
monedele ţărilor vecine; aşa că prețeluirea lucrurilor, ca
şi valoarea banilor a atârnat de la cursul străinilor, și mai.
ales piaţa Tarigradului dicta in uceasta, țările noastre fiind
grânarile Turciei.
De curiositate dau aici câte-va nume vechi de .monede, cum au curs după vremuri:
ori, ugri, ugh;, taleri, florânţi, coştandă, potronic,

Zlot,

tult, aspri, para, bani, lejcae, grivină, capeice, Dupce, Şa- Zeu, îrmilică, îcosari, firfirică, ete.

Faţa cu aceste variate monede, o îhcurcală mare se
naşte, când e vorba de a constata valoarea lor.
Cronicarii, istoricii vechi, documentele interne şi mai
“ales scrisorile particulare ne „vor lămuri mai mult asupra
acestui lucru. Să nu uităm şi condicele vechilor Sameşi
Şi a altor autorilăţi.
*

*

X*

Servim cetitorul ocupându- ne puţin de valoarea. banilor veclii.
Domnița Safta Krefuleasca, fata lui:C. Brancoveanul
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Vodă

lasă

în testamentul său

să se dee în acest chip:

următoarele

|

1500 talere înmormântare

sume

de bani,:

|
şi pomeniri

intr'un an.

500 talere poinenire anul al doilea,
500
240
200
100
100

talere
talere
talere
talere
tulere

pomenire anul al treilea.
la trei Arhierei pentru 3 sărindare.
penlru 20 sărindare în anul întăiu.
pentru 10 sărindare anul al doilea.
peniru10 sărindare anul al treilea.

300 talere Patriarhuluide Alexandria.
„900 talere Patriarhului de Antiohia.
930 talere Patriarhului de Ierusalim.
300 talere Sfintei

Mitropolii,

plus

o cruce

de aur

în

preţ mai bine de 300 talere.
200 talere mănăstirei tuturor Sfinţilor.
300 talere Bisericei Sf. Ilie.
200 talere mănăstirei Stavropoleos.
100 talere mănăstirei Colţei.
100 talere mănăstirei din Trapezunta (Sumela).
1150 talere să se faca Diserica ce va face-o Mitropolitul.
300 talere pentru 2 fete de boeri săraci.
150 talere fetei lui Malei Clucerul' din Ungurei.
1100 talere în sinete,
In total cam $600 taleri bani.
Cât valorau acești bani, care după număr nu par a
fi aşa mulţi?
După socoteala care ne-o dă Melhisedee in Cronica
Huşilor,

luând

ca

dovadă

arătările lui D. Cantemir ar urma

că talerul valora în secolul al XVIII, la: începul 2 lei vechi
şi 10 parale, ceva mai puţin ca un ug (galbăn), care pre-.
țeluia 9.90 parale,
Dacă arătarea lui Cantemir merită credință, am pulea-5 lua de bază în valoarea
talerului, fată cu starea de

azi, când

10, cum

acelaş

taler,

monedâ

e notat în copia

austriacă,

testamentului

pref;elueşte

de față.

3

fr.

—= 999
-.
Tot

Melhisedec

—

in altă parte

(Cronica Romanului II,

112) ia talerul drept leu vechiu, căci zice că un tigan se
văndu cu 45 lei sau taleri, Episcopului de Roman Leon.
Să luăm arătarea dintăi ca bună. Un taler valora
2 lei şi 10 parale, și să socotim acest prel; Dun şi „pentru
1744,

anul

morţii Saltei

Kreţuleasăi.

Cât ar reprezenta cele $600 talere ?.
In 1740 galbănul umbla şi 4 lei şi 3 lei și 80 “ani,
căci iată ce scrie dragomanul loan Calimahi eătră tratele

său Dumitraşcu:

„.«Căci galbenii Ungureşti umblă aici (în Constantinopol) câte 4 lei; iar eu vi i-am trimes: galbănul câte 3

lei şi $0 bani, adică fâră un tullz».
Dacă galbânul

în cazul îutăiu

umbla 4 lei, apoi cei 8600 taleri ar fi

8600 lei, iar în al doilea 19350 lei vechi.

Ar da dar în cazul întăiu că cei S600 taleri valorau 2150
- galbeni, iar în cazul al doilea 483$ galbeni.
Dar galbânul din 1744 de şi custa numai 4 lex faţă
cu argintul, pe când în 1$30 era 37 lei vechi, totuşi prețeluia mai mult; erau banii mai i puţini, şi argintul făcea
concurență aurului.
Pentru a afla valoarea banilor să le raportăm la ce
cumpărăm

cu

ei.

Un fruuc n'are acelaş preț pretutindenea. Valoarea
lui mare sau rică va atârna de preţul lucrurilor.
In 1772 cu un leu
pâne, 1S ocă făină grâu;
3 lei 30 parale, iar cu 1
Zahar. Deci pentru o ocă

vechiu puteai cumpara 40 ocă
dar pentru o ocă cafea plăteai
leu şi S0 Dani cumpărai o ocă
cafea dădeai 950 ocă pâne, 70

ocă făinăde grâu, etc.
Socotind cum umblă azi pânea și făina am vedea că
leul vechiu valora mai mult ca francul nostru în piață.
Pe 40 ocă pâne azi dai 10 franci ; pe ÎS ocă fâină
grâu cam tot alâta.
|
Luând dar leul vechiu în valoarea sa de cireulațiune
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cam cât 10 franci de azi ar eşi că un taler costa
zul întăiu 10 franci, în cazul al doilea 22, 50 lei.

Averea dar

lăsată în numerar de domnița

în ca|

Safta ar

fi în monedă de azi cam 86000 franci, sau mai drept cam
200000 lei, sumă nu exagerată faţă cu averea unei fete de

domn, care lasă mai multe moşii şi scule neprețuite.
Numai în acesti mod socotiți banii vechi îi aducem la
adevărata
căci sume

lor valoare; alt fel ne facem o idee
mici în realitate valoruu mult in piață.

greşită,

„Opinia“ 1, 193.

53.

Ferîia (heriia)

Cu cât ne adâncim în trecutul vieţii noastre şi căutâm a scotoci supt toate formele ci multiple, cu atât. ne
apar o sumă de particularităţi, vrednice de amintit, pentru a vedea;şi înţelege rostul societăţii vechi.
Cetitorul curierelor noastre a observat cum din vechea dare a deşugubinii, nea rămas vorba şugubăț în a_lăturare cu se face mort în popuşoi. Azi asemenea lege
nu mai este, ca adică să plăteşti dare pentru mortul, ce
so va găsi pe pământul tău..
Altă practică juridică curioasă
dată mai sus ca tiliu: herîia,

prin firea ei e acea

xx

Se iscă un proces
24 se judecă de Domnul

intre 9 persoane;
Âron

Vodă

un

În 1592
proces

April

curgător

“între 2 femei: Anghelina, femeia lui Şeptelici şi intre jupăneasa lui Dumitru Moviliţă peniru moşia Săvenii de pe
Başău.
Amândouă părţile vin cu hârtii. vechi de la domui
anteriori,

ca

să probeze deplina

stăpânire a acelei moșii.

Cneughina Anghelina Şeptelici, nepoata hatmanului
Ghianghea aduce înaintea lui Aron Vodă uricele de la Stefan Voevod şi de la Rareş Voevod, prin care se arată că
moşia Săvenii curge de drept în familia lor, mai ales că

şi alţi înuintaşi domni
în repelale rânduri.

inlărese acel drept de proprietate

Era un obiceiu de mult la noi ca la ori ce schimbare de domnie nouă să se scoată hârtii de întăritură pe
cumpărături şi mai ales pe danii, căci altfel n'aveau valoare.
Domuul nou pulea nesocoli toate cele făcute de
predecesorul său. Așa şi bunicii Anghelinii Şeptelici avuse
grija de a-şi reînoi dreptul de proprietate pe Săveni,
La rândul ei și jupâneasa lui D. Moviliță aduce ca

dovadă

Uricul de

danie de

la Iliaș Voevod, fiul lui Ra-

reş Vodă.
In faţa acestor arătări, Aron Vodă ne având și
neştiind ce să facă, nu se mulțămește numai cu uricile arătate,

eta

ci ordonă

a se trimite

la faţa locului spre

a se cer-

prin, martuti.

Pentru acest scop se strângeau oamenii bătrâni din
sat şi de prin meleagurile vecine şi jurându-i pe suflelie
sau pe Evanghelie îi puneau să mărturisească ce ştiu ei
de mersul proprielăţii în acea moşie.

„Adesa aceşti marturi (svedenteli) erau aduşi la Epis-:
copie şi jurați pe sfânta Evanghelie,
şi. sint cunoscuţi

ca jurălori (bojilniţi).

|

|

nouă

|

Boerii rănduiţi cu cercetarea, adică cu ancheta (sprafca),
încheiau referatul lor câtră Domn că au cercetat şi au aNat precum că adică Anghelina fata lui Şeptelici şi ne- poala lui Ghianghea e adevarata stăpână în Săveni, având
moșia din moşi strămoși.
„Judecata dată de Vodă nu putea fi definitivă, căci cel
ramas putea deschide procesul supt alt domn, şi ca atare
dar puteau dura procesile la nesfârșit.

Ce făceau însă părţile câştigăloare?
Pentru a închide judecata şi a nu mai da drept celor rămaşi să redeschidă judecata supt alt domn plăteau

o dare

anumită visteriei gospod, prin care obliga domnia

că procesul

s'a închis

definitiv,

luând garanție sau legă-
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iură

(zavescă) că judecata s'a făcut bună

şi

că dar nu

mai e nici un motiv de a reîncepe procesul.
Darea

aceasta

se numea feruia

sau

heriia.

Darea aceasta era de 12 zloți, de 2% de zloți, de 20
taleri ; și până acum din documentele publicate nu se
ştie încă după ce norme se încasă o asemenea lasă.
Probabil pare a fi fost proporfionate in!re valoarea
pământului şi darea heriei,
In adevăr Săcenii fiind târg mare pe Başău,: Anghelina a plătit 24 zloți; aceusla in 1592; iar în 1628 Mart
11 pentru 2 sate din Basarabia şi pentru o. baltă cronicarul Gligore Ureche plăteşte numai 12 zloți, moșiile fiind
mici. (Uricar XVII, 220, 399).
* ” *

Ce tel de cuvânt e ferîia?
In o noliță din cArhiva lași» 1,631, dl lon -Bogdan
discula etimologia acestui cuvânt, şi arală că nu e de pus
in legătură cu slavonul Vera: credinlă, de unde am avea
pe . Veresie al nostuu, D-sa îl pune în legălură cu tureescul Vere, cart de şi are intelesul același cu și slavoneascul

Vera,

adică

inseamnă

credință,

încredere,

credil,

învo-

îală capilulație, dur. e mai apropiat de etimologia română.
Asemenea din dalivul turcesc vereje a putut eşi românes-!
cul ferie, ferăe, de unde prin schimbare de labială am avut Jerăe, mai apoi hărăe.
Scrierea deosebilă a acestui

rar cuvânt arată
Avem

„că pronunța

mai

variata lui pronunţă.
multe

cuvinte

moldovenească

.

de acestea,

a început a

care

ne arată

se accentua

mai

mult în secolul al XVLa.
Pentru scriitorii slavoni ai dorumentelor se credea
mai literară forma ferie, ferăe, pe când cea cu k; hirăe,
hărâe era socotită ca țărănească, .
JI, era: socolit ca o stricare a lui £ hin=fin ; hire=
fire ; hireş=ficeş; hiu=fiii; hiică=fiică ; etc,

|
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A fost şi la vechii diaci o tendință literară, căci de
şi moldoveni, nu ţi-ar fi scris nici odată înghie ci numai

îmbiia. Tot

derne

movila

acestei

năzuinţi literare datorăm

şi viclean din

trecute prin Mohilă şi fitlean.
Forma

țin a deslega
Moldova.

vechile

formele

mo- -

Mogiilă, şi hillean,
|

hărăe, ferâe din turcescul vereje, ne ajulă pu-

natura şi vechimea graiului moldovenesc în
„Opinii“ 1, 126,

54.

In

curătură

Mai nu e sătean, care să nu întrebuinteze în vorba
sa cuvântul curătură.
Se. înțelege prin acest cuvânt un
loc : desfundat, bun de arătură sau de imaş, de care însă
țaranul îşi aminteşte că a fost. oare rând pădure.
Sint sate, în care nu se aminteşte de curături. Aşezate acele sate pe văi deschise, in care pădurile s'au lăiat.de mult, iar arătura, farina, S'a întins, lăranii au uitat a.
mai zice curătură la locurile devenite farine.
In alte sate curături se numesc locuri din vatra satului, locuri goale, parte acoperite cu livezi, parte cu cioate

și buciu, nefiind încă destelinate. In asemenea sate locul
de arătură e mie iar dealurile păduroase se află în apropiere.

|

In

cele mai multe 'sate însă curăturile sunt în ogoare, |

ori la marginea pădurii. 'Ici.pe colea se află încă copaci
cioate ori hucia.
|
In scurt dar nici la ţară cuvântul curătură mare a-

celaş înţeles.

Cauza acestui: fenomen ne arată cum a curs

proprietatea la țara.
S'a emis teorie în parte adevarata, dar exagerată că
toată proprietalea mică de azi îşi are obârşia în proprie-

tatea mare. D. Radu Roseli e susținătorul” ei.
dovedi exagerarea
prietăţii la ţară.

Astăzi
suprafața

ei, cu modul

natura!

păduri.

Cu

cât insă ne

vom

al desvoltării pro-.

țara Roiânească-e acoperită

ei cu

Noi

15 la sută din
ridicăm

mai în
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vechi, cu atâta pădurile erau mai
cam la SO la sută din faţa ţării.

mari

și acopereau

|

nau

fost

Se ştie de toţi

că

vădurile

ale

cred

nimărui,

căci proprielatea a început a curge cu aşezare locuințelor, cu desfundarea locului de ogradă, cu desfundarea lo-:
cului. de arătură, de imaş; ete. etc,
“ Proprietatea a mers dar întinzându-se de ln casă la
ogradă, la livadă, la ogor, la țarină, la imaș, la curătură,
la pădure.
Nu se putea stabili o mare proprietate acolo. unde
abia era o poiană în pădurea cea imensă.
De aceea nu
(n rari

cazuri

în măsura

în

care

s'au

desfundat

:

.

—

pămâatu-

rile, proprietatea urmaşilor s'a întins asupra dealurilor și |
văilor.
|
Primul proprietar, lăsând. urmaşi, aceştia au ajunsa
fi bătrânii satului, după care se așeza cursul proprietății.
Fiecare sătean işi avea casa sa în vatra satului, loc de a-

rătură, vad

de

moară în apa râului, drept la imaș şi la

pădure, dar cât anume avea, nu știca cât i se venea după
spiță.;. De aceea la procese şi vânzări, -se socotea dreptul
după spiță. Iar la măsurare se lua pământul în latul şi
se socotean stânjenii sau funele, câte veneau.
Nici odată nu. vedem procese pentru pădure, de oare

ce se foloseau toţi de dânsa.

Din faptul că pădurea era a tuturora, şi deci a nimăruia, urma că ori-cine desfunda o parte de loc din pădure era proprietatea lui. De aci acele mulle poieni care
poartă nume proprii de oameni, dovadă „vie de acei cure
le-au curăţit.
Tot aşa; cine desfunda o parte de loc pentru priseci

era proprietatea lui; tot aşa cine curățea pădurea şi scotea cioatele pentru a face imaş, sau loc de arătură, locul
“acela era proprietatea lui.
|

Locul o dată păduros, dar acum curat se chema carătură ; ca şi locul de arat-era arătură,.
Că lucrul aşa a fost aducem dovadă un document:

—
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din 7197 Maiu 27 (16$9), prin care vornicul de gloată Be-"
blea, rânduit de Vodă să măsoare locul de arătură şi de
imaş din saltul Armeneaşti, jud. Vaslui, după ce au cer-

celat

şi măsurat la

toarele :

|

fața

locului,

serie

lui

|

Vodă

urmă-

|

_

<Milostive şi luminate Doamne să fii mărie domnii .
tali sănătos, facem ştire mării tale. că mai trimis mârieta.

să aleg neşti părţi de ocină din sat din Armeneaşti ce săntu
la ținulul Vasluiului. deci pre poronea Mării tale am

la Armeneaști. şi um strânsu

oameni

buni

vinit

megiiaşi.

de

prin pregiur. şi am măsurat locul în larini și fânaţi. cât
iaste locul “de cămpu. cu fane de zeace stăânjini. şi sau

vinit

lui

Costantin şi surorilor lui Măricăi. şi Măriei şi

s'au aflat moșie driaplă a lor din bătrânul Coşului—unsprăzeaci. pămănturi iar de cumpărături din bătrânul Gă- ureanilor li să vine şiasspreaci. pământuri. şi pămăntul .
iasle de lat de 'zaci stănjini. în coasta. despre răsăril.
din gârla Armeneștilor pân în pădure despre răsărit. şi
cu alţi răzăşi. ține iar vatra satului şi pădurea nu li sau
ales ce cu toţii să ție frățiaşti—ânsă curături cine ce ar .
avea să şi le ţie a cui ar hi. iar locul de prisăci şi curături cîne ce ar faci de acumu înainte şi unde liar plăce
săşi facă în pădure întreagă săşi deşchiză. volnici să fie
a faci. şi la această socoteală. sau prilejit. Lupaşco de

Pânceşti. Şi Jiian ceau fostu căpitan şi Ion Muntianul de
Glodeni. şi Tuader Cumpăni de Borâăşti. şi Ilie ot Glodeni.
şi Alexandru Hiulgoci. şi alţi oameni :buni megiiaşi carii
mai gios au iscălit și peceţile şiau pus săsă criază. aceasta
facem ştiri mării tali să fii mărie ta sănatos. ot. Hs. amin.

leat 7197 Mai 27,
Robul mării tali şi să mă erţi mărie ta că împreună am iscălit cu aceşti oameni buni să să criaza,
42 BEBLEA
Glotni vornic îscul
„Opinia“

I, 231.

”

55.
Nu
mai

de

ne

facem

demult,

tiri în ţară,

Kervasaraua

azi idee de multe

dări

care

mai

minte

!0c

nu erau în deajuns

domniei și ale Porții.
şi

în

de

pentru a

stie

se

la

plăteau

imbunătă-

salisface

nevoile

Dacă e vre-o pagină mai tristă, dar

interesantă e acea a dărilor,
Românul,

dări ce
a servi

căa

plălit dări

căci
cu sila,

de

când

nu i s'a dat mai nimica de cât bătăi şi schingiuiri.
Multe dări întrau în punga domniei, şi. veniturile
se

încasau

de

la țară se

vede

ţine

iar în schimb

câe au. destul de

ce

mari, căci

nu Vegeaba se băleau compețitorii de la scaunul domniei,
pentru câre de și avea de dat atâtea sumi colosale la intronare, tot le mai rămânea. putinta încăsării unor sume
“mari pentru a se ințoli mulţi domni numai în câţi-va ani..
In special -vămile erau un venit al domniei.
De aici
grija cea mare de a fl serupulos domnul în reglementarea
vămilor. Şi de oare ce inriurirea turcească era mare și
tare în trecut, casa de vamă unde veneau 'carăle cu: măr„buri şi plăteau vama, se numea carvasara suu Chervasarapalatul vămii, după tuvcescul Kerzaa sarai, Karavan-sarai,
In lași Karvasaraua “era lângă palat. În planul ve-

<hiu al Iaşilor
milă Podul
la Podul-ruş,

_

găsim că ulița pe

Lung,
se

incepând.
de
numea

Chervasaraua

azi incă

dintâiu

există

această

pe stânga,

uliţa

își avea

pe supt vama

veche.

casa ei la deal de

casă,

de cum

din dosul Palatului, nu-

la Biserica sf. Lazăr până

în colțul uliței,

care

palat.

Şi

face cea

mergi din târgul de jos în str,
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Anastasie

Panu.

E

0

casă

veche

cu

două

rânduri,

ce

poarlă

şi azi o inscripție'in slove chirilice.
Amintire de această uliţă a chervăsăriei avem tocmai din anul 1669 Iulie 15 (7176).
|
|
Era pe atunci vameş mare în Iaşi jupânul Criste fra'ele Ducăi Vodă.
Acsst Crislea vameşul ținea pe fata
lui Arsenie neguțilorul, care uvea S dughene pe ulița Axrtăsăriei, in rând cu dughenile altui neguţilor onayco Be.
nescu fost vatav de temniță.
|
Acest Arsenie luase. un copil de suflet, pe Simion:
Talarul, care s'a apucat şi a vândut jumatate de loc egumenulni Goliei, iar jumatate Pau dat dânie tot manăstirei Golia. Mănăslirea le-ă vândut acele $ dughene lui
Paraschiva Cămănar, iar mai apoi priu răscumparare lui:
Crislea, ca ginere drept reposatului Arsenie, în pret de
400 lei bătuți. Cu acești 400 lei Egumenul de la.Golia,
Macarie a cumparal Joc mănăstirei, de a lărgit locul chervăsăriei,

şi a făcul

de îznoavă chervăsărie

nouă.

La chervasara se vămuia
toate articolele ce aveau
să intre şi să iasă din țară. Intre alte articole de vămuit
erau şi vitele cornute ce se exportau; pentru ele se mai
plătea şi darea numilă cornăritul, pentru cai fiind. darea
numilă cuniţă.
Sintem în anul 1820, dom fiind N. Gr. Sutu Vodă.
Nu știm exact care să fi fost preţul unei părechi de boi
buni, in orice caz nu erau mai scumpi de 40 iei vechi,
Cât se plătea acum pentru o păreche de boi de export, vamă şi cornăril, cum şi darea răsurilor se va vedea din document dat mai jos, care deşi nu e vechiu de
câl 78 de ani, dar ni spune lucruri așa de deosebite de
starea de azi că, merită a fi publicat, mai ales că sint
rari documentele,

care. vorbesc

de dări

Şi văi.

lată acel document, împrumutat de tânărul Onu, unul din strănepoţii bivel başbulubaşului C. Onu din 1820,
—un moş sau răshunic d-lui Ona ministrul Rusii, la
Atena:

—- 240 —
Io Mihai Grigorie Suţu
zeu Domn
|

Voevod,

cu

mila lui Dumne..

al țârii Moldovii.

«Datam

carte domnii

mele

vamişilor

de Hervasară,

şi oamenilor pe care îi vor orâudui asupra scrisului cornăritului (*) să fie volnici cu carte domnii mele a mergi pe

la toate

cirezile cu voe

boii ce vor fi cumpăraţi

ce vor găsi
plăti vamă

neguţătorilor şi să ia înscris toţi .
de cătră

neguţitori, şi pentru boii

cumpăraţi prin sate, şi nu vor fi apucal ai
şi corzărit să aibă a lua numiții oameni pe:

toți boii .acie vamă şi cornărit, după obiceiu şi după hotărâre ponturilor cu pecete gospod, adică câte an leu şi
doi-zeci şi trii bani cornărit şi câle un leu doisprizeci
bani vamă de tot boul de negoţ, cărora neguţitori să aibă
a le da rânduiţii oameni şi cărțulie de plata vămii şi a
cornăritului, cu care. cărțulie în vreme când vor voi să
treacă boii piste hotar să fie neopriţi. Să scrie Dumnevoastră
ispravnici de pe la ţinuturi ca să daț mână de agiutoriu
rănduiţilor oameni de căltră vameşi, dândule şi câte un

slujitoriu pe cătă vreme vor unibla la ţinutul, acela pentru
scrisul cornăritului ca săş caute slujba cu toală lesnire,
fără a li se pricinui cât de puţină păgubire. Osâbit vor
mai

lua 'cornărit şi câte.

un leu

surilor.

de tot

boul, a casii ră-

Ă

„1820 Apr, 13.
„Opinia“ Î, 226,

Coust.

(*) Seris de altă
Onu,

mână,

cu altă

cerneală.

Debite!

başbulubaşe

56. Poiană, siliște, sat. DE
Dacă
noastre

e vre-o chestiune

e acea

a' primelo»

mai obscură

în

istoria

alcătuiri de sale.

mai multe din ele au denumiri străine, dar:
comuni, ce st inlrebuinlază la ţară pentru
proprietate incă sunt străine.
Ne e greu a deslelina câluși de puțin
tiune ; supunem însă cetitorului iubilor de

te-va mici dale alăturate,

Lasă

lărei
că

cele

chiar termenii
denumirile de
această chesinvestigări câ:

Termenul comun sub | care denumim noi aşezările: de
la ţară e cunoscutul sat. El ne apare sub forma suat în
loarte

mulle

documente,

din, care

aducem

unul

inedit.

vechiu dâr

«lo Slefan Voevod (Tomşa), bojiiu milostiu gospodar
zemli Moldavseoi. adec a venit Gheorghii Zmăulu sluga
„Bostră. la domnea mea zicându că are ocină şi moşii în
saat

in Rădeni

de întraşesă

parle giumătate.

parăle

den

sus desprea Bădeni. Şi slălpul ne esta de supră
Raduțolui în stejariu şi in dereptulu locului in Jejeia în ughiul
cel marea la grădini aşişdere nei stăpân. Vleat 7125 (1617/ Mar 10.
|
„Sam gospodin .veleal (insuşi Domnul a “poroncil).
„Voicv logofăt ;---Nica uricur,
,
- . Cuvântul saf nu ne apare numai în forma saat, ci
mai vechiu în forma fsat, cum il celim .de 98 ori in Psallirea Srheiană. Odata găsilă forma fsat, e foarte uşor a-l
apropia de forma albaneză fşat-sat, mai. mult de cât de
slavonul,

sad

de

unde

avem
Pai

sădese,

răsad,

ete,
i

_

16
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Prin ce înriurire insă, cum și din ce' epocă să . fi început a se.lăţi termenul albanez fşat, seris pe la 1600 încă
[sat, ială o enigmă în istoria noastră socială. Multe s'ar
putea înjgheba imprejurul acestui cuvânt, dar ar fi niște
ipoteze hazardale nefiind sprijinite p nimie sigur.
Pe când ţărânimea continua dea zice Sat, Sadat, fsat
- (mai ales în Transilvania), termenul oficial intrebuințat
pu-

rurea in actele slavone era slavonul Selo, de unde al nostru selişte, ca şi mirisle, "capisle, cu „sufixul işte la tul-pina selo.
“In limba :slava Selo însamuă sat. cut biserică, -câmp;
loc de arălură, cîmilir, parohie.
Din toale aceste aceepțiuni' Românul -a prins “pe acea de sut, de oare ce şi uzi
silistele sînt locuri de arătură, unde odinioară. a fost sat;
jar satele ce poarlă acest nume dovedesc a fi destul: de
„vechi,

fiind slavone

în înţălesul

lor.

|

Noi credem că populaţiunea locală şi anterioară dos
călecatului. cunoştea mai 'numai termenul de silişte care în
slavonă însemnă câmp, păşune pentru vile; iar la noi l0cuânţele . aşezate în câmp, deci sotele, ps când populaţia
venilă cu descălecatul va fi adus cuv âatul sat, modificat
din forma fsat, albanez fşat, şi va fi inlocuit termenul co- .
mun de selo, dar fără să poală înlocui printun derivat
propriu pe: selişie, care a remas ?n' limbă alăturea cu al-”
hanezul Sat.
.

Că se inlrebuinţa

cuvântul Selo şi în popor

avem

o

dovadă în cuvântul salaş, specificat numai la locuinţele
tiganilor.
i
“E un lucru .dovedit în materie de limbă şi obiceiuri
că elementele străine venite în o ţară păstrează mai „vechi
urme de limbă și obiceiuri de cât autohtonii. * Ţiganii :şi
azi cred că aşa e frumos a te duce de paște la biserică;
în blănuri, căci așa se duceau boerii de: mult la biserică

blănile fiind semnele distinctive a ciustei boereşti.
ganii păstrează
noi în d.:

mai

bine

sonoritalea

Tot: ii

lui a, schimbat

de
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Ei bine ; şi azi Românii zic un sălaş de ligeni; iar
în documente cetim: «Sa vândut un Sălaş de ţigani».

Ce-i

acela Sălaş, azi

“dibă, cort;
zdllds,

de la Slavia

Şălaş?
trecut

la

E Slavonul Sălaş=coUnguri şi

ia

Români

locuinţă, sălaş.

Credem că vechile selo nu erau de cât. mici adunăiuri de colibe, de corturi; a căror - vatră. sau aşezare se
mulă după: vreme: sau după împrejurări.” Zidiri de piatră
nu erau, ci mai mult de lemn şi. de pământ: colibe, bor-

dee.

De aci uşurinţa cu care şav mulat alătea Sălaşe .lo-

cul, de au devenit Şilişte. "Mai toţi oamenii din Selo fugeau in păduri, ce pe alunci ocupau o mare parte, din faţa
“ţării, cam $0 la sulă. De unde. Selo erau așezale pe văile
apelor, pe unde erau Șleahatrile cele mari, refugiații. sau
bejenarii odată relraşi la pădure, începeau aici a-şi așeza

șălașurile lor.

'Tâiau copacii, curățiau pământul, şi făceau

case, sălaşe, colibe, bordee.
Locurile astfel curăţite prin
păduri se numeau poiene, căci şi cei ce le deshideau erau
tot Slavi în mare parle, de oare ce-în Sluvonă poiană
însamră 22 loc gol, deschis, câmp.
Asemenea poiene puteau fi făcute şi de la natură, dar multe din ei s'au deschis
de oameni, 'a căror nume le şi poartă: Poiana lui Orăş,
poiana lui -Coman, ete. ele. Şi câte sale azi nu poarlă nu-

inele de Poeni, dovadă evidentă că acele sale iu fos! croite
o dată în mijlocul codrilor, unde bejenarii. fugind din vechile lor Silişti şi-au găsit scăparea în pădure; -acolo au
Jesfundat pădurea şi incetul cu „încetul s'a formal satul,
" deschizându-se locul.
in
Ori cum ar fi, viaţa noastră de țară zace in ceea ce
priveşte. toponimea pe un strat slavon şi albanez, căreia .

pe urmă

Românul i-a dat coloritul latin cu. vechile șale

„denumiri latine ; la țară, Zarină, pământ, dovadă vie de
pulernicia: elementului românesc. asupra celor vechi resturi slave- de la şes. :
ae
o
e
zi
Se
Opinia“ 1, 299.

5,

Zile de soroc

Multe numerale apelative.mai are şi limba „română,
In văr primar, găsim pe primus latin ; în an fărț
găsim pe lertius; în miezul! păresii găsim pe quadragessima,
|
Apoi slavoanele percă, noatin, tretin, soroc, însamnă
pe româneşte întăiul, de nouă luni, de trei ani, 40 de zile.
Ne înteresăm pentru moment. de slavinul soroe,
„înte..t aşa de adânc în graiul nostru: zi de soroc, la sorot;
mă

vei plânge

pe la soroace,

etc.

Origina cuvântului Soroc e greacă, lessaraconta ; de
la Greci a trecut a Slavi prin influența bisericii şi trece.
rea s'a făcut de mult, căci vechile monezi elene find fAcute de piei de miel, sau numit monezile în valoare de

40 piei, sorocovăţ, de unde am moştenit și noi pe al nostru vechiu
Nu e
au uitat pe
faptul are

cenliun

sorocovăj, adică un doi lei şi patra. parale.
locul de a arata aici pentru ce Slavii de nora
al lor cetiri deseat şi lau înlocuit cu soroc;
aceiaşi explicare ca și la noi, care am uilat pe

latin

şi am

primit. pe sută

slavon

(suto, sto). -

A fost aici un curat amestec grec,. prin vechea înriurire a credintei creştine primilă de la greci, în secolul
al IX după Cristos.

„Slavii în special au uitat

multe din apucaturile lor

antecreştine. Pe când popoarele germane şi laline av
pastrat denumirile păgâne date zilelor; Luni, Marţi, Alier.
curi, Joi,

Vineri;

Aloiitag, Dienstag, Miltvoch, Donnerstag,

Freilug, Samslag, Sonntag; Slavii le-au părăsit pe cele
vechi şi numesc şi aslăzi zilele: după săptămână (Pone-

-
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dealnic), A doua, mmijlocia; a patra, a« cîncia, Sâmbătă
Invierea,
Cu toţii cunoaştem Elimologia numelui sfintei Paras:
chiva, care grecește se zice Vineri (paraschevi,) Slavoneşte
pialoc

(a cincia),

iar romănește

Sfânta

Vineri, sau

Vine-

vea are.
|
Am adus spre a arăla că precum prin înviurirea religioasă slavii au uilat pe Celiri deseat vechiu Şi cura]
slavon şi l'ab
inlocuil cu sorov, aşa şi noi Românii prin
inrâuriri sociale-şi politice am primit pe soroc ca numeral apelativ, i-am - creat senzuri speciale româneşti, Pam
încetățenit, fără insă a „izgoni câtuşi de puţin pe al nostru
palru

zeci,

Numărul patru zeci.
2
are diferite înţelesuri. După pa
iru zeci de zile ese femeea din lehuzie, când i se ceteşte
molifta de 40 de zile; după patru zeci de zile se ridică parastas la morţi, căci pănă âtunci se crede -că. sulletele morților rătăcese pe lângă casă. - După patru zeci de zile

“se putea vinde o moşie, o casă,

|

„Să ne ducem acum cu mintea în acele timpuri, când
„pătura oficiala din țară rupea ceva slavoneşte. Popa când
venea să celească molifta de lehuzie zicea că e soroc;
cârd pnpa venea și ridica parastasul mortului zica Soroc;
iar la vânzări telalbuşa şi toti mușterii așteptau vadeaua
de soroc.
i
Naşterea, moartea, afacerile. de vânzări” iată trei mo„mente şi dese şi puternice, cari au îindrituit incetălenirea
“lui soroc ea numeral apelativ,
Mai din vechi vânzările se făceau la Kokii- „vechi ; apoi
la Soltan

mezat;

la aceslea

trebuia

un

termin,

o tade

“(turcește termen,) un soroc, căci vadeaua era de 40. de
In acest. răstâmp se făceau strigări şi bateri cu
răbana pe toate ulitele târgului şi ori-cine avea vre- 0
“ lâmpinare de adus putea strica vânzarea.
Ială ca dovadă un pasaj dintr” un document înedit
In 1S16 Se, Â, Calimachi întărește cumpărătura

zile.
dăînE
:
lui”

|
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Iordachi. Drăghici bivvel .ban, în moşia Bălțaţii ot Cârligătura, făcută de-la vorn.. Iordachi Catargiu prin mezat.
In document cetim următoarele:

<şi văzându-se că nu esteîn mijloc nici o pricină... s'a dat
cătră

vornicia de

aprozi să pue

vânzarea

în lucrare

prin

„ telalbaşa, după rânduiala ce se păzeşte, s'a scris osăbita
carte catră diregătorii ținutului ca să urmeze şi acolo publicaţie... “in curgere de 40 zile atât la starea locului cât
şi în tot ţinutul spre înștiinţarea 'celor ce vor fi mușterii,
cât şi celor
vadă

să

ce.ar

se arăte

avea

vre-o

la divan...

prelenţie.., ca în hotărăta
poruncindu-se

de

cătră

vor:

nicii și lui lelalbaşa ca şi el să facă strigare Ja mezat
iarăşi în hotărâta. vadă de 40 zile alât
pe toate ulițele orașului cât şi. în divan şi la împlinirea vadelei, muşteriului ce va fi şi va da prețul... si viind şi de la. diregatorii

ținutului” desăvârşire publicaţiei
pricină, prin
zarea...

se va

Iată cum

stări

şi că n'au născut nici o

hareciul ce se va face să se săvârşască
întări

şi de

zăiră

cuvintele trăesc în limbă,

numind

sociale. Influenţa. turcească a. slabit

lui soroc; iar» societatea

vân-

domnia mea».

de azi Va redus

anumite

întrebuințarea

la mai: puțin...
„Opinia“ I, 247,

5S. Cisla
Azi sistemul de percepere al dărilor: Şi-a modificat
bazele sale, căutându-se pe încelul a se ajuge la o stare.
mai raţională de, impus.
A
Nu lot ast-fel era și în trecut. Domnul pe sama
| căruia se strângeau darile în număr de vre-o 96, singur
avea dreptul de a scuti pe cineva de orice dare, afară de
bir, pe care il plăteau toţi locuitorii (ării, afară de boeri *
şi aceasla „probabil nn. în timpurile vechi de lot, ci mai
_ încoace.
Chestiunea aceasta nu e încă deplin stuaiată, nu :
cronicarii ne vor sluji în primul loc, ci lămurirea: chesti-:
unei se va face cu publicarea documentelor interne cu referință la dări, documente care până acum nu aveti multe.
Domnul. dispunea în trecut de acelaş drept, pe care
azi în anumite ocaziuni îl are parlamentul şi legea ; căci .
se şlie că in trecut voința Domnului era lege.
Plata Birulai—oumit mai apoi capitația, iar azi căile
de comunicație—se făcea în mod deosebit ca azi.

Astăzi

birul

este personal şi e fix

pentru toţi cetit.

țenii, 6 lei. plus. zecinele, Fiecare Om, care se. bucură de
drept în stat, e obligal a plati birul, numerându- -se oamenii după cap; azi capitalia s'a șteus ca nume, dar a ramas de fapt, Dumai că azi plateşti pentru picioare, iar nu
„pentru cap.

Birul eva ast-fel întocmitca sâ se perceapă pe fiecare individ; cuvântul bir putându-se alătura, la turcescul
birmul; ca şi la unzurescul bir—dare.
Familia cuvântului bir e dzstul de întinsă la Slavi, Unguri şi Lurei pen-

tru a nu ne putea pronunța de-o camdată cure de la care
Va luat.

Birău biruinţă, pirnic,-ete, iată atâtea cuvinte care
derivă de la bir şi ne arată bogala lui întrebuințare, căci
„pare a ne duce la acele timpuri când cel întins în răz-.
boiu era impus la dare, la. bir.
”
”
Ori cum ar fi lucrul, cuvântul bir apare în cele mai
" vechi texte, ceea ce arată că e cunoscut pe la noi, dacă.nu
din primele noastre alingeri cu Turcii în secolul al XV-lea,
apoi chiar de la descălecat. .
Bivul

il

plăteau

taranii;

era

insă

o deosebire;

unii

— răzeşii
— plăteau birul personal; pe când țăranii legați
de pământ îl plăteau în comun.
Aceşti țărani se numeau
vecini, cari-i vedem fifigurând pănă la C. Mavrocordat.
|

Că

vecinii

nu erau

robi, ştim ; dar

anume

în ce

con- -

“sistă 'vecinatul, cu toate afirmările lui D, Cantemir tot nu

știm .bine.

In ori ce caz vecinul

era ţinut

după obiceiul

țării să .nu fugă de pe moşia stăpânului 'său; el era strâns.
legat de pământ; putea fi urmărit ori şi unde şi adus inapoi la sălaşul lui, căci el era om birnic, pus la cislă.
Cuvântul cislă e slavon; “inSamoă. număr (cislo) ; sen.
zul seu literar ne va ajuta la chipul cum “se încasa birul.
Se sorocea. de la visterie. cât bir șă se pue pe țară;
pentu acest lucru se numărau sau se cisluea oamenii.
Unii din cei numărați putea plăti: individual, ca popii, răzăşii, mazilii ; alţii, clicaşii vecini, plăteau pe comunitate.
Era. comunitatea
vecinilor. de pildă de
„se sorocea atâta să se plătească fie că or fi
_ce, fie cănu, comunitatea trebuia să plătească
în cislă,. Se intimpla acum ca cineva din cislă

50 inşi,
având cu
tot birul .
să fugă;

:
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«isla

trebuia

să

fie scoasă,

căci se

repartiza

pe

ceilalți;

pentru a se percepe cisla în regulă. Aşa Miron Barnovskie spune că fugind vecinii dintwun sat mănăstiresc,
domnul le dă voie călugărilor să- -şi ia vecini, însă să le
îa şi cisla, ori unde i-ar afla să-i intoareă înapoi cu toate
bucatele lor, şi cisla să se mule după ei». Aceasta:

“in

1628,

Totdeauna sa consideral la noi în țară ca o degra:
darea plăti birul în cislă; această dare o plăteau cei
iai de jos oameni, nesocolind bine ințeles țiganii, cari
"erau robi.
Cislu se socotea după sale; nu după oameni; aşa în
1620 AM. Barnovskie. scutește satul Burileşti de ori ce angarie, numai să aibă a-şi plăti cisla câtă va fi scrisă în
visliiarul

domniei

Cronicarii

mele»,

sunt

-

plini de dale asupra cislei.

Cred

că

aduc o lumină mai mult dând loc mai la vale unui document inedit din 7214 (1706) Aug. 6 de la Antioh Constantin Cantemir. Vodă, prin care se arată eă satul Dămie:
neşti, proprietatea lui T. Hăbăşescul, biv -spătar, fiind pus
la cislă au fugit. din sat trei locuitori: Jon, Iftimie şi” Chi„riac,

lăsându-și

cisla lor în

sal,

adică

partea

prin

analo-

ghisirie, care li se cuvinea. s'o plăteasca,
Domnul încuvi:
ințază pe boer să-i caute şi să-i ia de după cap și să-i aducă cu sila în «sat, chiar de-ar fi având cislă, căci birul
tot aveau să-l plătească undeva.
Iată în intregime acest important document :

“lo Antioh Constantin

“dar zemli Moldavscoi,
lui nostru lui
“şi pe cine ar

nic a

căuta

voivoda

datam

hojiu miloslivu

gospv-

curtea domniei mele boeru-

Toader Hăbăşescu ce au fost spatar mare
trimete cu cartea domniei mele să fie vol:

şi a cerea

din Dămieneşti

anume

pe ui săi drepţi
Ion feciorul

vecini

din sat

lui...și Iftimie şi Chi-

riac care şau lasat cislu în sal şau fugit; deci ori unde
iar afla să-i ia de grumaz cu tot ce ar ave şi să-i ducă
unde - iar hi voia, aşijderele şi alţi vecini drepți ce-ar hi
având ori unde jar afla să-i ia de grumaz, şi de ori hi
atând cislă sei îa cu tot şi nimenea să nu Se puie în potriva cărții dumnii mele. Aceasta seriem,
U las leat 7214. (1706)
Veliki boleari ucil

August

(marii boeri

6,

au învățat).
/

„Opinia: [, 966.

59. Spiţele răzeşeşti |
,

Dacă e vre-un lucru: mai important în chipul curgerii proprietății rurale în comunitatea răzeşască e cunoaşterea spițelor.
„Multă vreme piimânlul răzeşesc a stat în indiviziune. |
Hotarnice răzeşeşti au găsim vechi de lot; se găsesc foarte
rare-chiar în secolul trecut, cele mai multe datând din se-

colul nostru.

Acestei . lipse de

indiviziune se datorese în,

mare parte rășluirile dese “făcute de boeri, ceia ce a adus
nesfârşite procese, şi.a născut vorba răzăşască” <un sac de
hârtie şi un petec de maşie».
Răzeşii ştiau că ei au drept de moştenire la vatră
de sat, la tarină, la vad: de moară, la fânaţ după spită..
Spiţa nu era şi nu este pentru'răzeşi o adevarată genealogie, în inţelesul, cum ne-am: deprins a-l găsi pe la diferitele case boereşti, cum e vechea Genealogie-a lui Des-

“pota:

genealogia casei

Boldur,Calimachi, etc.,. vorbim de”

cele publicate, căci genealogia casei Racoviţă, "Balş: le posed în manuscripte.
Râzeşii puneau în spiţele lor. numai:
pe acei care aveau drept la. pământ, pe când pe cei în- străinaţi, stărpi ori vânduți nu le arată urmaşii. "Din a-:
cest punct de vedere o spiță răzeşască nu ne spune în-.
“treaga genealogie a răzeşilor, ci curge 'ea proprietăţii rurale

în familia

răzeşască,

Dar cum îinti”uu sat răzeşese sut câte două. trei tulpini

de răzeși, urmeuză că vorfi atâlea rânduri de spiţe câte sînt

999 —
trupurile răzeșeşti.
avea

Şi numai

i

întrunindu-le pe :toate vom

o complectă
.spilă a intregului

Că lucrul aşa a fost aducem

neam

răzeşesc,

că

aici o spiţă răzeşascăa

răzeşilor din <Oviceni>, moşie din ținutul Vasluiului, dală
-danie primăriei Huşilor de câtră d. Castroianu şi până a-

cum inedită.

|

In 1666 (7175)

coară,

feciorii

|

Noembrie

Varvarii

:-

2, răzeşii

Constantin

şi Ni-

fata Ii Ion, cum şi Simina fata

lui “Toader, fratele Varvarei, iar nepot
perzând diresele in iînvalmăşala țării pe
orghe Ştefan, cer de la Ilieş Vodă să le
tul lor. de stăpânire pe parle din mijloc
Brălăzel, stâlpul lui Ion ficior Andreicăi..
tunci le dă următorul uric. de întăritură:

lui Ion, spun că
vremeu lui Gheîntărească drepdin Oniceni pe
Domnul -de a-

Io: liaş Alicsandru Voevod. b. m. g. z. m. adiei au.
:
„venit irainlea noastri şi innaintea Doiarilor noştri mMoli
doveneşti. a mari şi a mici. . Constantin şi Nicoară fe- |

ciori

Varvarei fata lui

Vărvarii

alte

iarăşi

ficior

semenţii alor

on şi feciorii lui Toader
lui: Jon „şi

şi sau

nepoţii

jâluit cu

fratele

Andreicăi, şi

mare

jalobă

şi cu

multe mărturii
zicând cum
direasă şi urice au avut,
pre a lor direaplă ocină şi moşie, din sat din Oniceaui,
pre Bărlăzel în ținutul Vasluiului partea din mijloc ce să
chiamă stălpul moşului lor lui Ion, şi. cu curături şi poeniță din pădure ce iaste făculă de moşul lor de on şi
săcăluru

din - Muncel

la. ţinulul . Romanului.

Aceste

di-

rease şi urice ce auavul au peri! de la dânşii de Unguri
când s'au - rădicat Gheorghi Stefan Vodă cu Unggurii pre
Vasile

Voda

şi lau

scos din

fară,

deci domnia

mea

şi im-

preunăcu tot sfatul nostru. văzând jaloba lor cu atâtea
mărturii crezulam de la domnia mea încă am. dat şi am-

întărit lui Costantin şi lui AWicoari şi feciorilor lui Toader
şi nepoților Andreicăi
din sat din Oniceni

şi. altor fraţi ai lor pre acestu stâlpu

pre'Bărlăzel

în ţinutul Vasluiului

ce se

<heamă a treia parte de sat partea din mijloc stâlpul mo-

...
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as

“şului lor lui Ion precum iaste slălpit şi cu curături și po—
eniţă din pădure, și

săcătura din Muncel

ţinutul Romanu-

lui în deal, ca să le fie şi de la domnia mea direaptăocină şi moşie şi uric şi întărilură, neclătil şi neruşeit nic
dânăară în veaci, în da ne umişaeil. (şi allul să nu se:

amestece).

Su

Saam gospodin veleal
u lasoh veleat 7175 (|. s.) nisla Noev. 2 dni
Az Nicolae Buhuș vel log. iscaal.

i
»„

]

Stratulat.

NOTA.
După ce [i sau facut diresul și suu dus pre la casele:
lor de iznoavă au venit toli răzeşi şi au făcut jalobă că pre Mugdalina fata Tomei nu sau pus numele ei la ispisoe, -ce.... sau pus nu:
mele barbatului ei Toader... de.toader acesta zic “cum el are parte.
partea din mijloc din stălpul lui Ion și în curături și în poenili iar
in săcitura din Muncel alţii nau treabă fără numai Magdalina fata

|

Tomei, iaste moşia ei aşia au mărturisit cu toţii aşia um scris, iară,
Magdalinu iarâşi nari treabi cu ce Ialţi în Oniceni:
-

Pentru

lămurirea

acestui uric dăm

rată filiaţiunea şi deci curgerea

și spița care a-.

proprietăţii.

.

Strămoșul tuturor răzeşilor a fost Dancea Averescu,
dăruit de Petru Vodă. Schiopul în 7084 (1576) cu
Oniceni ol Vaslui şi Avereşti pe Cobilu ot Roman.
pune inceput spiței.
E
Oancea Averescu are de urmaşi pe Toader,
* Marugea şi Toader ban. Dinre toţi aceştia spița

dă urmaşii de cât ai

reşlii

din

Roman,

Maruşcăi,

iar acesteia

moşia.
EL dar:
Pelqu,
nu ne

ceilalţi .moştenind
dându-i-se

partea

din

Ave- Oni-

ceni, unde o găsim continuind spița răzeşască,
Maruşca a născut pe Ivaşcu Serghie; pe 'Foader

pe Fetca.

-

și

Urmașii lui Ivaştu şi ai Feteăi îi uilă spiţa și con-

tinuă cu Toader.

|

.

Toader a: născut pe Petru; Petru a născut pe Am=
dreica ş Andreica a născut pe Xoan, cel pomenit de u„ticul din 7175 (1666), că a fâcut curături şi poene din pădure,
deci a lărgit proprietatea
în salul Oniceni.
Ioan are urmași pe Varvara, Toader căsătorit cu
Magdalina, fala'Tomei.
După părinţii săi Toader moştenea.

,

în Oniceni numai a treia parte din mijloc din stâlpul lui
Ion, iar ?n secălura din Muncel, are el drept numai după
temeia lui Magdalina fata Tomel.

“Varvara

are

de feciori pe C'ostandin

și Xicoară,

cei arătaţi de doc. de mai sus, iar Toader are pe Simina,
măritată cu Vasile Vatră om străin.
Aceştia cer de la:
llieş Vodă întărirea proprietălii lor 1 a Oniceni, stâlpul lui
Ioau.
Mai departe spiţa nu ne dă urmaşii ficiorilor Varva_rei,

ci-numai

ai urmaşilor

Siminei,

tata

lui Toader...

- Simira a avut 6 copii: Elineul, Simion,
Paivăl,

Grigoraş

Mai

mion,

şi îoader.

-

departe “pila

abia le

Kiriac şi Gigoraş,

iar

Iiirial.

.

dă copiii, lui Hincul, Si-

celorlalți

doi,

iui Pavel. şi

“Toader le dă copiii, nepoții şi slrănepoții, ducând . ast-fel
spiţa pănă 'n secol. al XVIII cătră sfârşit, când păre a fi
fâculă după ispisoace.
-

Ar fi cel mai interesant studiu de tacut la faţa l0-:
cului intrun sat răzășese vechiu, cum ar fi Pocreaca ori
'Onicenii, spre a vedea cum
s'a divizat până la a 6 parte
dale de: sat - partea din jos,
mentelor.
:
„In scurt spitele iazăşeşi
vazeşilor, ci 'de drepturile lor
-

i

Na

a curs proprietatea
şi cum
din a treia parte din junăvorbind de limbajul - docua
ne spun” nu de genealogiile
de moștenire la pământ. *
„Opinia“
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60.A Zloţi
Intre banii cari au avut mai mult curs in vechime la

noi au lost zlofii,

seris și zlat.

Cei mai

mulţi zloți erau

tătărăşti, căci cei Ungureşti purtau nume de ughi, după
cum în gura poporului galbenii venețieni se cunosc supt
nu:nele de Penetici.
|
Comerţul nostru cu 'Tatarii şi Polonii era în floare,
şi dar banii lor de aur aveau curs și în Moldova ca și în
Muntenia,

* Numele

de ziaț sau

- Poloni, şi insempă air.
aur i se zico zlataust;
adjeelivul

jlotii=—ga xalbăn,.

zlot e şi uzi păstrat

de Ruși

și

Aşa de pildă lui Ioan Gură de
Numele. de zlat pare a veni din
căci Şi Slavii

au numit

barii de

aur după culoarea metalului, care e galbenă, şi deci ori
zlot din jlotii,. ori zial=aur, apropierea e evidenlă.

Mai mult

încă dacă ne-am înireba:

cum se lace că

şi noi Românii numim banii de aur GatVeni 2 Oare nu s'a
pelrecul aici un fenomen de curaiă traducere a numelui
vechiu oficial âl banilor de aur: zlof.și zaț. Toţi oameni de afaceri știau că banii de aur se zie în deobște zlat
zot; ori. unul insemna că banul e de aur, iar altul că
ede culoare galvenă ; şi prin praclica deasă a limbii cum
şi prin conteclul comercial'u spus pe româneşte lu zl0ţ
că-i galbăn; iar la =lat Va pastrat
ca denumire specilică

_ țiganilor aurari; care strângeau aurul de prin văile apelor.
Olt şi Buzeu; “la asemenea
ţigani
zlălari, iar la biserica comunităţii

li s'a zis zlotaşi sau.
lor din Bucureşti s'a

2
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păstrat şi până azi numele de zlălari.
Cu toţii ştim că
"țigani zlălari nu erau de cât în Muntenia, patria liganilor.
Dar cum era cursul zioţilor mai de mult? Sigur că
pe câlă vreme şi argintul era rar, banii de aur aveau același preţ ca cei de argint, căci nu greşim când zicem că
leii vechi de argiut se egalau în valoare cu zloţii prin secolul a! XV-lea. In măsura în-care insă argintul s'a în- .
mulţit în circulaţie, iar aurul.
s'a rărit, zlotul adică galbănul a devenit obiect de preţ şi a început a se da mai
mulţi lei vechi pentru un gălbsn, dela l jum.,—37 lei
„vechi, Scumpire ea aceasta a aurului și depreciarea argintului a fost o operă înceată a 3 secule şi mai bine.
Dare
odată cu depreciarea argintului s'au pus în circulație și.
"bani răi -de argint, care aveau pe deasupra numai un strat
de argint, în dos era aramă curată, sau aliajul era aşa de
prost că îndată se arăta arama la față, după o mică :întrebuințare ia piată.
A fost dar odată, când apropierea de valoare in piaţă

a înlesnil. darea numelui de zlot și la ban de argint; căci
oriai fi avut un leu de argint ori un zlot de aur, tot una
erau ;. deci s'au zis zloți. Şi azi in Polonia, în Bucovina
şi chiar la noi pe la țară s'a păstrat numirea de zlot,
" dată la bani de argint. Ba de la o vreme numele de zlot
sa dat numai banilor de argint, căci pentru cei de aur se lățise denumirea românească de galbân, mai. ales după
ce.limba slavonă nu mai era oficială.,
Când de pildă celim într'uu doc. din 1470, că s'a
vândul:0 moşie cu 400 zloți tătărăşti, sSigur că avem'a
face cu bani de aur, care. insă preteluiau tot atât şi în
aigint.
Din contra dacă găsim un doc. de la finele seel.
trecut, care să ne amintească de zloți apoi avem a face:
cu bani de argint, originari de prin Polonia, care aveau-o

valoare deosebită chiar de a leului vechiu.
In 117$ lunie 14, Gavriliţă Modruz vinde lui Ion Can“tacuzino biv. vel. log. .30 stânjeni cu 45 lei; «câte doi :
zloți pe slânjen>,

:

îi

a

—
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In 1782 Iunie 2, femeia Ruxanda, fala Irinei Bejăneasa, şi Măriuţă Măgurăniţa, fata lui Ion
Vârgolici din
Perişeni ot Covurlui, vând lui Ion Cantacuzino vel. log.
3S stânj. «câte un slot stânjenul, care sau făcut 28 pol
lei adică dou-zeci şi opt lei şese-zeci Dani».
Ce 15 ani mai în urmă, in 1798 Api 12, 'răzeşii din
Băleni,
„Covurlui, vând lui. C. Ghica Hatm.- (15 stânj.
«cu
pcatală câle doi zloți sere, care sau e făcut în
bani 174 de lei».
"Am reprodus în tocmai aceste şiruri din lungile documente de vânzare a 'răzeşilor, aşa cum le- -am copiat din

condica d-nei: Vlaicu.

Care era valoarea, dar; a zlotului față “cu -leul in 1182—1798? a) 30 st. X2=60 zloţi=45 lei; deci un zlot
egal 30 parale,

“b) Pe 3S slânjeni, plătindu-se: câte un zlot stânjenul,
s'a venit 35 zloți: dar doc. de vănzare ne mai spune că
s'a făcut 9814 lei, sau 2$ lei 60 bani, leul vechiu având

"120 bani 'sau 40. parale,

Deci 38, zloţi=9844 lei. Prefă-.

când leii în parale găsim că în 9s: lei avem 1140 parale; care împărțite la 25 vine că un zlol valora 30 pavale, sau 3% din leul vechiu.
-c) Pe (16 stânjeni a 2 zloți stânjenul.s'ar fi cuvenit |

* 932 zloți, dar doc. ne dă că in bani s'a venit '174 lei., Iată

RARA
A

RAR

A

dar încă o nouă egalitate: 932 zloţi=174 lei.
In 174 leiX40 parale=6960 parale: 232=—39 parale
Nu credem mai nimerit lucru de cât a da'preţul slânjenului de pământ pe un restimp de jumătate secol.
“In 1760 stânjenul se vindea cu S parale.
1764 slânjenul se vindea cu 70 bani.
17173 se vindea cu 54 bani,
1114 se vinde cu 35 parale.
1175 se vindea cu | leu,

1116 se vindea cu 78 bani.
(177 se vindea cu 35 parale.

1518 se vindea cu 1.20 parale, cu 2 zloți,

-
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În

1719 'se vindea

cu

50 parale.

A

PARA

1180 se vindea cu 65 parale,
1781 se vindea
1182 se vindea
parale, 90
1783 se vindea

cu 50 parale:
cu 25 parale, | zlot, 60
bani.
cu 20 parale, 90 bani.

bani, 30

AR

1785—86 se vindea cu 30 parale,
1791

se vindea

cu

| iev.

AAA

1193—94 se vindea cu 50 parale.
1193 se vindea cu 1 leu.
|
1796 se vindea cu 25 parale,

co 25

parale şi o

A

Aaa

lețcae.
119S se vindea cu 1 leu, 50 parale și 2 zloți.
1803 se vindea cu -60 parale. i

1505 se vindea cu 2 lei.
|
1S06 se vindea cu 2 lei, 3 lei,-90 parale, 10 lei.

1507—S se vinde cu 2 lei, 9.90 3,90, 4 şi 10 lei,
„Jar 4 boi sau prefeluil.
28 lei.
" Se: observă dar o creștere în valoarea pământului
&

“cum

trecem

în secolul

al XIX-lea.
„Opinia*

II, 212.

61.

Gropi de pâne; coşere şi docuri:

Societatea merge inainte spre progies.
Din starea
de. nesiguranţă in care zăcea înainte tara, până la starea
de azi, a fosto trecere înceată, în care poporul şi-a văzut asigurate persoana, familia, averea şi viata.

E mare
țan se poate

lucru pentru o societate, când fie-care cetădesvolta în liniște, îşi poate cultiva ogorul,

poate fi sigur stăpân de rodul muncei lui; în fine îşi vede
familia liniştită, nebântuită, iar împreună
cu dânsul,
satul “lui, oraşul lui, țara lui e în o. complectă siguranță
și liniște.
..
„.
Civilizatia unui popor, după aceasta se cunoaşte.
Fie
or cum or fi legile sale ; fie ori cari ar fi oamenii săi; dacă.
individul e sigur pe ziua de mâine că va fi nelulburat de
nimeni, totul se desvollă armonic.
Era o vreme, când era Slut la Prut, era trist la Nistru; totdeauna locuitorii se uitau pe dealuri să vadă nu

se dă şfară în (ară s'o rupă de fugă de Tatari.
--

Na fost popor mai turbulent, mai risipitor şi iubitor
de năvăliri năprasnice ca Tatarii.
-Croniearii noştri siut plini 'de povestiri asupra vele“lor neasemuite, ce cădeau asupra (ării cu năvălirea Tătarilor,
Sate şi oraşe: arse; locuri pustiite, iar de la Hotin:
până în Bârlad era foc şi jariște.
|

Apoi Tatarii .erau avani la inimă. Neculcea spune
că pe vremea lui s'a înlâmplat de au ernat o iarnă “Tata-

—
rii în țară.
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Vai şi aman pe tară!

Pe lângă că trebuia să

“ hrănâască pe tatar, să indure necinstea casei lui, apoi trebuia să îngrijască şi de caii lor, dându-le orz i ovăz ; iar
dacă

n'aveau,

trebuia

să le .cumpere.

-

Unii erau şi mai haini. Dacă din orzul ce ji se cumpara, calul nu mânca tot, Tatarul silea pe Român să i-l cumpere inapoi şi apoi iar să i-l dea silit.
_
„Nimic. măi greu-în vreme de năvăliri ca omul cu
stare.” Pentru cel cu brațele era lesne; putea să fie şi
Goti-Magoti—n'avea cu el ce face.. Robie putea face ori

şi cui.
Pe când cei cuprins cu boi, cu
ce avea să facă?. Să fugă şi să lese
gea. Toate ca toate, dar pânea. era
vieții. Putea omul răbda de toate,

malaiul, grâul,

oi, cu cai, cu pâne—
toate baltă, nu merceia ce făcea miezul |
dar de mâncare, nu;

popuşoiul au fost şi sint azi elementul e-

senţial al traiului.

E

Stomahul cere; și Românul de când e el nu s'a lăsat peritor de.foame.
Dacă a văzut că nu e chip să ţie
nimic in afară, deasupra pământului, a incredintat pămân- tului avutul său.
Ca un răsunet de departe al obiceiului vechiu Dac
de a asctinde “în pământ odoarele, când era războiu cu Ro"manii, țăranul nostru își făcea gropi uscate în pământ, în

“care, la

vreme de rezmeriță, îşi. âscundea

pâinea, sculele

sale, multe-puţine.
Groapa
era săpată în formă de chiup
"sau oală; era lipilă, văruită, arsă în fine ca o oală ca să

nu mucezească lucrurile şi bucatele în ea.
„După

ce se

turnau în gropi

cele ce erau de ascuns,

se astupau bine şi pe deasupra se bătea pământul sau se
ara.
nu

de-al

binelea..

avare-ori,

chiar

Nimeni
cel

nu ştia unde

cu casa, îşi uita

„bejenia ţinea mai multă vreme.
Multe din acele gropi azi sunt
în când se găsesc de țărani.

vine groapa, şi
de > groapă,

comori, cari

dacă

din când

-
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Vremea sropilor de pâne, atală
'zanță în partea economică a.vieţii.
E

%
E

complecta

nesigu-

-

A twecul "vreme.
Cu finele secolului al XVIII vine.
siguranţa în ţară,
Tatarii fiind supuși Ruşilor, țara a început a răsufla : :
ba ceva mai înainte chiar fusese supusă la un lel de tractat cu Voevodul Moldovei Gr. Ghica cel Bătrân, prin 1730.
».
„Incepând tara a fi asigurată . în traiul său zilnic, a

înicepul şi Românul “să-şi .agonisească în 'lihnă bunul său.

Vitele le vedeai
început a se

hojma in bătătură, pentru pâne s'a

face coşere, care se înăllau

măndru

'de asu-

pra pământului, semn al siguranţei averei -omului..
- Nu-i vorbă. mulţi au fost și. sunt: talhari.eare au dat
chiorăş navală la coşerele oamenilor. Ori cât i-ar fi furat,
"-rămâne “ceva. Apoi hoțul sc putea prinde, judecaşi osândi. Pe când cu Tatarii era din potrivă. “EI te jupuia de tot; ba după ce îţi lua totul, tesilea să 'cumperi 'de'la

- dânsul.pânea ta, ca și cum ar fi tost.a lui de când lumea. |

Epoca coşerelor arată că un. pas inainte.se făcuse în
- ecoiomia țării supt raportul “producţiunei şi stabilităţii
vieții,

ge

"Vremea Reglementului organic e expresia cea mai vie
a acestei stări de lucruri. Se ştie că de la reglement datează înființarea Coşerelor de rezervă, care ne arătă că pe

lângă siguranța
începuse a
de nevoe,

|

coşerului ca pâne.a particularului, statul

garanta

“Năzuinţa

avutul “comun

al

statului la vreme

:

aceasta din partea statului ne arată că de

nici o parte siguranţa vieţii nu-i era tulburată, ba din con-.
tra că ori cine se putea deda la ocupațiuni agricole, - .

.

Das

Dacă în coşerele de rezervă oamenii îşi puneau plu„Sul lor.de pâne, aceesta era, însă, silit, o obligație legală de a strânge la coşerul comun

a zecea parte din pro7

-
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dusul tău
de nevoe.

|

pentru a găsi acolo
.!

pânea

necesară la vreme
.

Azi au mers şi mai departe în ceia ce priveşte sigu-

ranţa pânei şa averei cuiva.
In locul coşerelor de rezervă, azi avem

curi de la Brăila şi Galaţi, docuri
„clădi şi la Iaşi. !)

|
mărețele do-

cari în curând se vor

-»
In aceste. docuri marele proprietar Sau arendaş găseşte, pe lângă siguranţa: averei lui, date pe răspunderea
Statului, şi o îngrijire sistematică a grânelor, o aerisire şi:
priminire a grâului prin sistemul de ventilare din docuri.
:

Iată cum vremea schimbă

se resimte

toate... în bine, și-cum

încetul cu încetul de această

propăşire

omul “-

fatală

a vremei:

Uude sînt 'Tatarii: supărăciozi. de-odinioară, care să
binecuvinteze pe Alah, când ar da de docuri pline de pâne?
„Fie-care veac îşi ară aşezămintele sale potrivite vremei. :
Am alăturat aceste trei cuvinle „pentru a vedea: cetitorul că stările sufleteşli ale unui popor, ca şi cele 'economice, se restrâng: înconşcient și în limbă, şi că dar depo- :
zitarul cel mai sacru al vieţii unui: popor e „graiul, sint.
cuvintele; numai să ştim ceti în ele
.
„Opinia“ I, 101.

1) Notă. Nici până azi cele ce se “plănuiau prin 1897 nu şi-au
găsi! ființă, “In curând” însă se vor râdica -mândre în preajma
sării
antrepozitele

de mărfuri.

62. Pentru o moarte de om

|

Cu prilejul explicării vorbei «se face mort în popuşoiu>
am

arătat

că din

cauza

abuzului

ce

vechii

funcţionari,

în-

zăreinaţi cu strângerea dărilor de Emoarte de 0m,—poporul a rămas cu groază de „aceşti functionari, pe cari i-a:
poreclit şugubeţi, ca unii ce veneau să strângă deşugubina,
iar la cei indemnaţi de ei să se facă morţi în popuşoaele
oamenilor, numai pentru a sili pe proprietari să plătească
dare de om mort, a silit pe [ărani -să vadă dacă cel găsit mort în „popuşoiu. e mort cum se cade, ori numai se.
lace mort.
”
Din câ:e documerite am celit, nu dădusem cam cât
venea plata pentru un om mort, căci în multe din ele să
repeta fraza că: eneputându-mă plăli de darea de om:
mort,

m'am

dus

la d-lui Jupânul

Stroe

Buzascu

şi m'am.

vândul cu moşia mea și mi-am plătit capul».
|
Unii din proprietari, pe a căror locuri
se ggăsea ca:
"davrul, puteau răspande plata deşugubinii la deșugubinari,
mulți însă n'o puteau; de aceia îşi vindeau pământul, Şi
la nevoe chiar persoana lor, făcându-se rumâni sau vecini.
Şi la câţi

o fi fost . cauza

oare

din rumâni, săsiţi

rumâniei

în documente,

lor tocmai nepuliaţa

nu

plății deşu-

_gubinei, .
Reiese

în mod

clar din

documentul

ce-l dăm

la vale,

că deşugubina era mare de tol;. nu arareori întrecea pre:
jul moşiei, de oare ce proprietarul ' se vindea şi pe siae.
Pentru o moarle de om se' pi tea 70 aloji; aceasta
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sub Stefan cel Mare. Dar cât valora 70 zloți în sec. al
XV-lea? Probabil că atunci leul vechiu valora mai tot
una cu ga/bănul, căci abea pe vremea lui Cahtemir vedem.
că zlotu! valora 2 jum., lei, apoi 3.30, 4 lei, 5, 15 lei, 20,
35 şi mai pe urmă de 87 lei.. Nu greşim dar când zicem
că în secl. al XV-lea un galbân: valora de'37
de ori mai
mult ca în 1840, când calbânul ajunsese la SI lei, cursul
fiseului.
Dar cetitorul mai ştie un lucru, că: ; cu cât galbănul
umbla. din

vechi

mai

pulini

lei, cu

alâla

cumparai

lucruri

mai multe din piață; aşa-că ar trebui mai mult de cât
înizecită valoarea. unui galbân "în secl. a! XV-lea.
Şi în
secl. al „XV-lea galbănul umbla un leu, iar în 1837 umbla -

37 lei! :

„Deci
70 zloți,

vreme,

ne-ar fi și greu de a găsi azi echiivalența
prețelulndu- -i în preţul lucrurilor “de pe

celor
acea

“In 7036, Mai, Petru “Rareş întăreşte ur matorul' urie de
proprietate asupra. moşiei Balenii de la Covurlui.
Moşia n'avea atunci un nume „hotărât, ci se zicea iocul la fântâna" Roşie şi Câmpul ocolului. Proprietarii acestui loc erau fraţii Dunceu, care ţineau moşia încă de
pe timpul lui Ştefan cel Mare, căruia i au şi plătit deşu-

“gubina 10 zloți, pentru moarlea unui om 'anume Nenciul
“nemiş,

ce s'a găsit ucis in acel câmp al ocolului.
Dar spre lămurire iată actul în întregime:
«Cu mila lui Dumnezeu Noi lo Petru Voevod. facem.
ştire: cu această a noastră carte tuturora, cine o va căuta
sau cetindu i-se o va auzi, pentru adevăratele slugile noastre Pelre, i Oane, i Toader, i: Constantin, i Jon, i Jurja
_Munteu. Precum că âu slujit nouă cu dreptate și cu
credinţă ; pentru aceia
£
dat văzând noi a lor cu credinţă
Slujbă cătră. noi i-am miluit Domnia mea cu osebita a
noastră “milă, le-am dat şi le-am: întărit a lor dreaplă ocină ce ei au'avut din ispisoc de întărită de la părin„tele domniei. meale Slefan Voecod, cu: mică pecete o

ai
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fânlână anume roşie şi a patra parle o! câmpul ocolului,:
“ parte din gios ol Covurlui,
ce ei au plătit părintelui dompiei mele lui Şlefan Voevod 70 zloți pentru moartea unui
om anune Menciul nenuiş, ce Sau. găsi! ucis întacel câmp
«ai ocolului.

Toate

acesle de mai

sus

scrise să le fie de Ia noi.

__urie cu tot venitul lor şi fopiilor lor și nepoților lor și
„ strănepoților lor şi prestrânepoţilor
„lor şi la tot, neamul
lor, cine se va alege mai de aproape nerășuit nici o dă-

năoară în veci,

Iar hotarul celei de mai sus fântâni anume

roşie şi a potra parte din câmpul ocolului partea din gios”
ot , Covurlui să fie pe unde le-au holărât Fele starostele.
lar spre aceasta este credinţa a însumi domniei meali noi
“Petru Voevod şi credința -preaiubitalui nostru fiu Bogdan
_Voevod şi credinţa tuturor boerilor noştri... A scris D.
Popovici în Huşi, 7036 AMaiu 25 (1596).
i

Dacă traducătorul ispisocului a cetit bine Pele. reiese
din doc. cunoscute că se găsește un /e/e paharnic în 1036
Mart—703S Mart, iar dacă în loc de Fele ar fi fost cumva
în' original Fete apoi e parcalabul de Roman, care” a ocupat această. slujbă de la

1479—1416..

Probabil e un Fele ruda

Fele paharnicul din anul 1596.

de aproape sau

frate a lui

|

Iată dar .pe deplin stabilit că deşugubina' era pe vre=
mea lui Ştefan cel Mare şi că se plătea pentru un. mort
"10 zloți; cursul de atunci,

2

Opinia“ TI, 203,

4,

63.

0 moşie pentru 2 cai
a

In 1629 era pe tronul Moldovei un dotan pe atât. de
militel pe cât de scurtă îi fu domnia. Era Alerandru Coconul, 'fiul lui Radu Mihnea <figliolo di Radul». (Hurm.. IV,
433). Miron Costin, care scrie istoria acestui răslâmp,
„se scuză către celilori că n'are ce spune despre domnia
lui Alexandru Coconul, de oarece mai nimic n'a aflat de
la boerii

bătrâni..

Cronicarul

se mulţumeşte a

istorii: în-"

iun singur capitol despre iei domni, dintre care e şi a
“cest Alexandru.
EL vine în scaun prin August 1437-(1629), căci în
1629 (1137) Iulie, găsim încă pe seaun pe “Miron Barnov=
skie cel cu domnia alât .de nelericită şi cu' pomenirea în

țară

atât de tristă,

nul vechiu

"..

7138

In 6 Septembrie acelaş an, dar în a-

Miron

Barnovskie „nu

mai

este,

căci

gă-

sim pomenit -pe acest Alexandru Coconul (Hurmuzachi <Do- a
cumente> 1V, 436). Cum pe atunci schimbarea unui domn
se făcea cel puţin într'o lună, până ce să vina mazilirea, pâvă ce să se facă investitura cu caltanul de domnie, până
ce să se aşeze caimacanul şi apoi
domnul în scaun, tre-.
buia negreşi! o lună. Deci în cursul Junei lui August 1699.

s'a suit în scuum Alexandru
In pachetul: de

Voevod.

hârtii ale casei Codreanu

am dat între altele şi de un opis
"ceva, tocmai de acest Alexundru.

Trăiau

pe la 1699 la Bârlad

“Matei şi Vasile

Roşea

vornicul.

de

acte,

din Bârlad.

în care

3 fraţi Roşca:

celim

Gheorghe,

Dintre: dânşii Gheorghe:
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Roşca ținea în. căsătorie

-

pe una Aniţa, cum

a

ne:o arata un:

“doc. din 1632;. iar Matei Roşca ţinea în căsătorie pe una
- Anastasia. Din aceşti 3 frați Matei lu sorocit. de soartă a
juca un rol istorie. Ela avut'5 copii: [2 bâcţi şi 3 fete;
din fete una, fuxandra a fost măritată cu Dediul Spătarul, buer

cu

vază

supt

Cantemireşti,

Dediu! Spătariului, pe Ana, a
Racoviță Voevod.
Deci dintre
sim şi doamne şi domnite, iar
mari _filantropi ai Bârladului,
la 1850.
a

iar,

pe-o

fată

u

lui

ţinut'o în căsătorie Mihai
urmaşii lui Matei Roşca gădintre băeți-uaii au ajuns.
ca frații Codreni de. pe

Buerii Roşca' apar ini documente pe la finele“secl. al.
NVI-lea şi în secl. al XVII-le a sint pomeviţi chiar în cronicari,
„Ce: se întâmplase cu Matei “Roşca ? Pe când noul.
„domn: Alexandru Coconul era învestil cu domnia la .Tarigrad, se repezise de sârg boeri caimacani câ să aşeze lucrurile la Iaşi, unde era mare zarvă cu retragerea lui Bar_ movskie şi fuga lui in Polonia. Prin refuzul său dea plăti.
- cele 40 pungi de bani vizirului iritase pe Poartă şi deci.
trebuia ca noul domn să liniştească lucrurile.
Boerii cuimacani poposise Ja Galaţi.

jshebase mijloacele de a fi transportaţi

In grabă

la Iaşi.

să in-

Cum era.

pe atunci sistemul, parealabul de Galaţi luase de la cel
întăiu eșit în cale caii necesari pentru drum. .,Merse ei:
boerii toată ziua pe drumul vechiu al ţării, trecând- prin
Puţeni și abia seara într'un târziu - ajunsese la Bârlad..
Câleuse 6 poşte şi cum drumurile erau pe atunci cam înțelenite, se făcuse mare drum-de la Galaţi la Bârlad.

- Odată

ajunşi în Bârlad, boerii, caimacani trăsese în

gazdă la biv vel vornicul de țara de jos, care îşi avea
ședința în Bârlad, Pentru uşa musafiri neaşteplaţi se
utară toate mijloacele ca a doua zi des de dimineaţă
fie pornite, pentru ca sara. de sârg să fie in Iaşi.

recă-să .
.

Se dăduse. veste în targ, că. trebuesc 2 cai .de olac.
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pentru

dus

boerii

caimacani

la laşi.

Pe

când

aceslea

se

soroceau în casa Vornicului, ială că-se prezintă boernaşul Matei Roşca, gata de a indeplini el cerința domniei şi
nu trecu mult şi doi cai tineri și sprinleni se. ființară la
casa - Vorniciei,

nica acolo.

care

era

acum

plină

de lumea

ce

fur-

|

| Boerii caimacani plecară a . doua zi des de dimineaţă
şi sara într'amurg întrau în laşi pe bariera Ducolinei. Lu-

crurile s'au așezat cum au fost mai bine. Noul domn sosi
în laşi pe la Sântămăria mare şi după.ce se liniştise lu- |
crurile şi ţara incepuse a-şi intra în fire ca după o domnic nouă, domnia începu a pune la cale treburile. Domnul dădea curs hărtiilor.și ţara era mulţumită de noul

+

domn, care
„viile câătră

dacă avea păcate în polilica lui exteină, datoVeneţia, : înlăuntru - din contra se arăla bine

voitor..
Era acum pe la Vinerea mare; între hârtiile ce avea
domnul 'de rezolva! era si o hârtie a vornicului de Bâr-.

lad,

care

făcea

cunoscut- domnului

Bârlad a fost dat 2 cai pentru

vit obiceiului

că

Matei Roşea din

trebuinţa țării şi că potri-

vechiu, aşteaptă de la mila măriei tale săi

daţi o răsplătire 'potrivită serviciului făcut,
|
—- «la mai ceteşte logofete hârfia vornicului! Logofatul cei după voia Domnului.—Fi.ce zici d: ta mări Logofete ? Ce răsplală să dăm. .

_—

Cum va crede

Maria

ta, răspunse logofătul.

Eu

din parte-mi ași crede că ar fi deajuns să-i dați ceva din
“moşia gospod: de la Bârlad, căci, dă, omul. a dat sprijin

“domniei şi ţării, dându-şi doi cai ai săi.
“Se făcură cele de trebuinţă. Se aduce un pergament şi logofâtul scrise după spusa lui Vodă
un uric în 113$
Oct. 28 prin. care spunea: că Alexandru Vodă, dă şi în-tăreşie lui :Malei Roşca din Bârlad o silişte Frunţişănii
ce:a fost cural domnească în jurul târgului Bârladului,
peniru că a luat 'd2'la acest boer 2 cai buni, pe care î-a
dat în folosul țării. 'Tot odală intareşte acest sat să-i fe.
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“lui uric cu “tot venitul
"vină,

din

vad

cu

moară

din vatră de sat, din câmp
in gura

Similei,

cu ța-

și cu tot venitul

.

din tot hotarul, pe unde de. vechi a umblat.
|
Tot această danie i-o mai întărește din nou cu alt.
uric din 1138 Mart 24 (1630).Azi moşia Frunţişănii face parte—pe cât ştiu din
“moştenirea Iorgu Radu.
Dar la 1629 primul „proprielar al ei
căpătat dreptul de proprietate asupra acestei moșii,: foastă liberă domnească pentru 2 cai dați în serviciul ţării.
Un raport mai feudal între domn şi subalternii săi.
nici că se poate. Tara era a domnului şi Vodă putea dis-

„pune de ţară ca de avutul său.

i
„Opinia“

b

.

|

.-

|

i

II, 202,
“

Am mai avut prilejul de a arăta că Moise Moghilă
Vodă a dăruit lui Matei Roşca Codrenul o bucată din mo=
şia gospod a târgului Bârladului pentru că a „sa 2 cai

buni în trebuința ţării.
„Faptul acesta

se practica des în trecut, şi e bine a

mai reaminti încă un caz care ni-l aminteşte .un alt document, tot aşa de interesant ca şi:-cel dinlăiu.
In 7170 toamna moare Ștefâniţă sin Vasile Lupul.
Boerii din țară trimet pe doi dintre dânşii pe Chiriţa DraceRuset şi pe A. Costin pol., ca să vestească ve vizir de

această moarte şi să: ceară domn din ţară.

Kiupruliul cet

bătrân era bolnav de moarte, dar lasase vorba fiului său .
Ahmed-Paşa -<ca să facă pe voia ţării domnu». In adevăr
boerii se înlrunesc şi sorțul cade pe Istrati Dabija -Vornicul, boer de ţară. Şi aşa a eşit Evstratie Dabija Vodă.
EI a întrat în Iaşi în Necembrie 7170 (1661). Ca-sâ wii
de la Țarigrad la -Iaşi, mai. ales un: domn în drumul său,

făcea cel puţin 2 săptămâni.
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De anul

nou

1662 (7170)

Istrati Dabija

era. Vodă în

scaun la Iaşi.. Multe se spun în cronici de firea acestui ':
Vodă răzeş între .răzeşi; .din toale însă Niculcea îi place ;

a spune

că beâ vin cu' oala,

căci zicea:'cee mai dulce:

vinul din oală de cât din pahâr de cristale. Divanuri fâcea și dimineaţa şi demeaza.
o
Cum a dat în câșlegile Crăciunului.
era în al doile an
«de domnie 7171, a venit- poftă: lui Dabija să insoare pe
un

hiastru

al său,

ficiorul femeei

sale

cu barbatul

diatăiu,.

cu Buhuş şi aşa a făcut o mare nuntă în Iaşi, luând Ior-dachi Lupaşeo o fată de a lui Iordache Cantacuzin vist.
N'apucase se isprăvească nunta, care pe atunci se ţinea de de Joi : pănă mai apoi, şi iată că vin olăcari de.

sirg de la Stambul cu veste ca

să plece Domnii din cele

două ţări la oaste în ajutorul seraskierului Sari-IluseinPaşa. Se desprimăvărase mai degrabă ca în alţi ani; trecuse de pomină iarna îui Barnovschi Vodă și cum se
-desvărase, . trebuia să plece cu oaslea în ajutorul armatei
turceşti.
În grabă domnul dădu porunci în tară că cine are
cai de. rechiziţie să inștiințeze domnia.
Intre boerii cari
"-au răspuns cei intăiu la indeplinirea . poroncei gospod, a

fost şi vornicul de la Pogonești

şi Petrimănești,. Ion Ra-

covilă.
Dânsul avea multe herghelii de
lului şi ce era pentru ela da 2 cai în
a domniei.
Se rânduise catastifuri pentru toţi
de rechiziție.
Se irecu în acel, catastit
vornicul că a dut 2 cai.

„-

"Tara românească

cai pe malul Pru- |
trebuinţa țării şi
DE
cei ce au dat cai
și Ion Racoviţă

era sorocilă de Turci să dea tot a-

proviarlul sau zahereaua în fân, grâne şi pâne pentru armată; la nevoe dădea şi cai și vile pentru transportul za-

herelei şi

a

munițiilor.

lui Grigorie Ghica

Dabija

Vodă

Vodă

Asemenea

poroncă se dăduse și

din Muntenia.

plecă in

Muntenia,

|
.

apoi de

acolo s'a
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împreunat cu Puşa care era seraskier, trecând
la Ruşova (Rova, şi Orşova).
De

acolo

au

mers

asupra

Uivarului,

Dunarea pe

în care

era

pu-

țină oaste nemţească, care luptându-se şepte săptămâni,
-de la o vreme sa închinat-cu tocmală de a eşi .cită oaste
« fost: în Uivar cu petrecători pănă aproape de Pojoni
(Presburg).
lav după ce s'a deşertat cetatea Uivar (cetatea noua)
de Nemţi a stat Paşa câteva zile şi cu Domnii amândoi
de au tocmit cetatea, asezând'o cu' oaste împărătească. Şi
aşa s'a întors Dabija Vodă la [scaunul sâu, aducănd care
incarcate cu haine şi multe lucruri.
,
„. Astfel striu N. Costin şi I Neculce despre acest răs-boiu (Let. 11, 3. 193).
.
Rari documente amintesc fapte istorice.
Cetind: pachetele cu documente vechi a a. lui N, VoAenti, asupra Pogăneştilor,. am dat de o hotarnică
a satelor
Pogănești şi Petrimănești făcutein 79252 Iulie 7 (1744);a-

colo în hotarnică se enumeră siliştile de pe moşie, ciim şi

diferilele trupuri;
din hotarul

târgului

între

altele se zice

a Ușilor

(uc), care

«şi o bucată de loc
au-fost

danie

lui

Joan. Racoviţă vornicul, di la Rustratie Dabija “Vodă,
Pentru 2 cai buni ce au dat la vizirul când au fost” la
oaste la Uivariu».
Pasagiul acesta se tălmăcește osebit de bine priu alăturarea cu cronicarii.
Deci la 7172 primăvara. (1663)
„Ioan Racoviţă a dat 2 cai vizirului (eroniearii spun pașei
seraskier Sari-Huseni),
Turcul fu cinstit și răsplăti prin “mâna d-lui Eustratie Dabija sacrificiul boerului.
I se dete in schimb o ducală de moşie şi din hola“ral târgului Huși.
|
Cât. era de mare acea bucală de. moşie ? Hotărnicia
satului Pogăneşti, din 1198 ne va spune: Pe la 1663 ho"tarul târgului Huşi se întindea până la Pruteţ, ce curge

„azi în jur de

a

Pogănești.—Incepându-se din collul din sus,
Ă

-

—

unde e in hotar cu Toporul

279—

moşia Episcopiei, s'a mers în

„jos 2150 stânjeni, (6132 metri) până la ungbhiul stejarului;
de acolo sa luat spre apus movila Pascarilor, la ținutul
Făleiului, unde era hotarul Plopenilor, pe o luogime de
1550 slânjeni (3456) m.) şi apoi ridicând în spre nord Valea lui Dodu prin gura văii Galbene, pănă în lundul ei,

unde se lovea cu moşia lui Iamandi
time

de

1600

stânjeni

(356S

m.),

medelnicer, pe o lă-

iar de aici înlorcându-se

spre răsărit de la movila lui Ioan spre hotarul Toporului,
pe o lungime de st. (4634 m).
Cum se vede o bucată era, o coşeogemete moşie de.
_vre- o 120 fălci, care stau dat asa din trupul lârgului Huşi,
numai pentru 2 cai buni,
R
Locurile libere de prin prejurul lârgurilor erau gos-

pod, adică domnești şi: Domnul putea dătui cui făcea vreun serviciu ţării şi Domniei.
Cu această danie pentru doi
cai s'a mărit "hotarul: Pogăneştilor de la. Prutel, spre hotarul Huşilor cu o bucata. de pământ lungă de 4 chilometri, trecând 2 dealuri şi două văi: „a ului Dodu şi.a
lui Ioan..
Astfel cronicarii se complectează prin documeote şi
Jocumentele prin cronicari,: şi aşa se adeveresc dalele istoriei româneşti,

„Opinia“ III, 130,

64.

Răzeşeşti .
l

Cetitorul de documente cu referință la
seşte o sumă de lucruri, cari îl curiositează
mult cu cât departarea în timp e mai mare:
la noi se purta după norme, care nu mai

pământ, găcu alât mai
Lumea veche
trăese astăzi,

Cine ar crede altfel se înşală.

,

Chestiile de pământ, ori cât de neschimbătoare ar fi
ele prin firea lor, totuşi se prezentau în vechi supt o faţă
cu totul schimbată. De aceea am zis că trebue să fii foarte
atent la actele de pământ, căci nici nu știi ce găseşti în:
ele cu referință la obiceiurile pământului, care de şi nu.
erău serise, dar se practicau pe o scară întinsă în tară
printre răzeşi.
:
Azi, când legile civile le avem n copiale după străini,
când în moravurile noastre juridice se întroduc lucruri slrăine, e necesar a reimprospăta în mintea cetitorului parlicularitățile vechi juridice cu referință la pământ.
- Tu alt curier, cu numele-cespifele răzeşeşti», am arătat că spilele acelea nu erau alâta o genealogie în ințele-

sul

mode:n al

cuvântului.

Pe răzeşi

nu-i interesa alâta

copiii şi filiaţiunea, cât transmisiunea moștenirei.
ceia spița nu-pomeneşte nimica de răzeşii vânduți,
„rora urmaşi nu-i mai trece în spiță.

Aceasta e o particularitate.

De aai că|

Luaţi ori-ce spiță şi veți

găsi in ea litlul: crăzeş vândul», iar în dreptul
tată transmisiunea proprietăţii.

lui înce-

In actele răzeșeşti se mai face o deosebire între ră-

13
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zeş şi rudă.
Putea fi cineva răzeş fără să-i fie ruaă.. In
înțelesul bisericesc rudă e acela care nu poate fi luat in
căsătorie. Rudele merg, după biserică, până la a 7 spiță
şi trupească şi sufletească; adică biserica ortodaxă socoate
de rudă și pe nepolul de ir al doilea, care e in a 7-a
spiță; mai în colo se pot lua in căsătorie.

Mai
sunt verii
doi frați—
şi nepotul
,
Dar

pe înțeles, sunt rude copiii din doi fraţi—aceștia
primari; mai sunt rude copiii din copiii celor
aceștia sunt verii al doilea; rudă mai e chiar
ue văr al doilea.
,
din punct de vedere al proprietăţei transmisiu-

nea e şi mai departe.

Să ne închipuim că întwun sat «fie acela satul Budeştii din tinulul Făleiului, traiau doi fraţi Chirilă şi Patăl Agarici ; aceasta prin 1630.
Aceşti doi feaţi se -înSoară și fac copii. Copiii lor sunt veri între dânşii, deri
rude. Ei au dreptul de a stăpâni ocina şi moşia părinlească, fie în natură, fie în bani.
Acești veri să fie ANeculai şi Iflodi Agarici, trăitori prin 1710.
i
Verii între

dânşii,

fie-care

cu

partea lor de moşie, sînt

şi rude şi răzeşi între ei; sunt rude căci sunt Yeri primari în a ta spiță de înrudire. Sunt şi răzeşi, căci. moştenesc partea lor de la părinţi, şi: luând că părinții lor
moşlenese tot trupul de moşie din Budești, de la tatăl lor.
Ion Agarici zis şi Budescul, a” urma că ei sînt primii
moştenitori ai satului Budeşti, împărţit pe doi bătrâni, bă
trânul lui Chirilă şi bătrinul lui Parăl Agarici.

„Aceşti doi veri între dânşii se insoară şi ei la rândul lor. Ei au copii. Copiii lor vin veri al doilea între

dânșii, deci în a şesea

spiţă.

Dacă fiecare a avut câte 2.

copii, urmează că unul va moşteni jumătate din partea de

ocină a lalălui lor, deci vor fi înue ei și rude, şi răzeși.
Cu toţii vor fi trecuţi în spița răzăzască ca coproprietari
în Budești.
Dar dacă succesiunea lrece mai departe la copiii a-
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cestor

veri

al doilea,

ei între

dânşii

venind

veri

al treilea,

adică în spila a S-a, ei nu se mai socolesc rude ci numai
răzeşi.

Românul
nie

mai

chiar,

când întreabă

îndepărtată,

tare?—Eu! neam!

zice;

Două

ei,

ce

pe cine-va
neam

eşti

de-o ruded-ta

cu

cu-

ape și o chiseliță»,

Dar dacă înrudirea se isprăveşte cu spiţa a 7-a, dreptul de succesiune la pământ se păstrează din tată în fiu;
şi spițele răzăşeşti departe de a trece peste acești răstră-

nepoți, din

contra îi însamnă,

căci au dreptul la pământ.

“In vechile acte chiar se zicea: «să fie ucină şi moşie lui,
şi copiilor lui, şi nepoților lut, şi strănepoților lui, şi răsirănepoților ini şi la toate neamurile lui cari i se vor alege
mai de aproape (emu,i deatem ego, i unuciatom ego, i preaunuciatom ego i preaşturealom ego i văsemu rodu îh..)
La ce ne foloseşte această

tre rude şi răzeşi?

diferenţiare de ințeles în-

Chiar vechii răzeşi lineau samă.

Pro-

prietatea unui sat era inalienabilă pentru. răzeși. Numai
în aumile cazuri un răzeş putea să-şi vândă moșşioara:

lui la alţii.

i

Documentele ne spun lămurit cazul,
De exemplu:
In 1709, Ioana, fata llincăi din Budeşti ot Fâlcii,
vinde lui Radu ca a fost paharnic al doilea, partea ei «din
zalra satului, cu loc de țarină şi fânețe şi de grădină, .
şi din pădure cu loc de prisacă şi cu pomeţi şi din 'tot
locul cu tot venilul>.
Radul pahariicul era om străin de sat, nu era nici
rudă, nici răzeş.
Cum Ioana a putut să- și vândă răzăşia ei?

Actul ne spune curat «şi când am vândut, am întrebat pe toți răzeşii ti şi rudele mele să o cumpere şi
nâme ma vroil.>
Numai in acest caz se putea: vinde răzeşia.
Care erau rudele Ioanei si care îi erau răzesi?

—
Rudele

ei erau

fraţii,
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surorile,

nepoţii,

verii

întăi

şi

al doilea şi chiar nepoţii de veri al «doilea»; mai încolo îi
veneau răzeşii, tocmai cum zic şi vechile acte slavone:
unaciatom (a 3-a spiţă), preaunuciatom (a 5-a spiţă) şi.
preaşhureatony (a 7-a spiţă); iar răzeşii erau văsemu rodu.

II
Am stabilit prima deosebire: Spiţele răzeşeşti nu sint
genealogii, ci titluri de proprietate la pământ.
A doua deosebire e că termenul răzeş e mai larg Ja .
înțăles ca rudă, căci cuprinde şi filiațiunea în a S-a, a 9-a şi
a'10-a generaţiune, pe când rudenia încetează de la a 7-a .
generație. Toate rudele erau şi răzeşi între ei, dar nu
toți răzeșii erau rude apropiale, ci erau văsemu rodu.
Altă: deo ebire:
_ Documentele vechi ne spun foarte adesa, vorbind de

moştenirea urmaşilor: <a sa dreaptă ocină şi moșie».
Ocina cuprinde radicalul slavon otet—tată ; adică ceia
ce rămâne de la lată, patrimoniu.
Moşie ar fi ceva mai vechiu, adică ceia .ce rămâne de
la moş, bunici, căci chiar textele slavone ne vorbesc de
deadninu, dead fiind 1noş (bunel) pe româneşte. .
In aplicarea ce au luat cuvintele ocină şi: moșie, s'au
referit mai mult la pământ, de unde chiar cuvântul moşie
de azi aplicat ia proprietatea teritorială,
Oare cuvântul ocină, tot acest înțăles să aibă vecinie
în actele vechi ? Să insemne adică ocină nuniai moşie, proprielate rurală?. In întelesul - mai des . luat şi in acte şi

cronicari, ocină

însamnă

moşie.

Eu, câte sule şi mii de

acte am cetit, cam numai acest ințăles lum găsit cocină
şi moşie» : proprietate moştenită de la lală şi de la bunici.

Chiar

cronicarul Ureche tot în înțălesul acesta il ia,

vorbind de luga Vodă: «şi au începul a dăruire ocini prin
țară la voinicii ce făceau vilejii la oști», (Let. 1? 136).
De şi cronicarul atribue numai lui luga acest începul de improprietărire, pe baza virtuților militare, istoria

—

911—

însă ne spune că şi alți domni au avut acest bun obiceiu,
de a lega de pământ pe militarii voinici.
Dar 'sensul în care ia Ureche acest cuvânt nu e
complect.
Intwun document din 1672 Sept. 12 se cileşte următoavea frază curioasă «vorbind de unul Andrei călugărul,
“care vinde lui Golăe vatavul o cumpărătură a lui de la
Evtimia fata lui Măteiaşi din Budeşti. Partea vândută e
a treia parte, pe pret de 40 lei: Apoi continuând mai departe documentul scrie: «şi o vacă drept şeple lei prețuită şi un bezmăn de ceară şi am vândut şi a noastră ocină,
vaca

ce

am

avut”o

de

Ia

părinţi.»

Penlru Andrei călugărul și pentru fata lui, Maria Brânduşa, vaca

niu.

de la părinţi

Deci înțelesul

era ocină,

căci era un patrimo-

larg al cuvântului ocină nu era numai

pământul, moşia, ci ori ce avere mişcătoare ori nemişcătoare, care-rămânea de la părinţi.
Documentul din 1672
“complectează

sensul

vechiu

care serie în 1645, numai

a lui ocină, aplicat

de

Ureche,

cu referință la pământ.

Vom
utilisa mai jos prețul vacei pe 7 lei şi un besmn de ceară, ţinând samă şi de valoarea leilor pe atunci şi de nevoia întrebuințărei cerii.
Dacă o vacă prețeluia7 lei și un bezmăn de ceară,
natural că un bou putea prețui mai mult.
În

adevăr, în alt doc. datat tot de pe la Budeşti şi
anume din vechiul sat Bălăneştii, azi o parte din satul
Curleni, toi pe Lohan, se zice că Pricopie şi cu Şlefan, fi__ciorii lui Nichifor Musteaţă, vând un bătrân din Bălănești
“de pe Bujor, alt bătrân din Popeşti și altul din Budeşti

lui Golăe

vataful

drept 50 lei bătuţi și doi boi Biciuluiţi

29 lei bani de argint bătuţi. Documentul e din 7189 Sept.
S, adică din 16S0, cu S ani mai târziu. Pe când dar- vaca costa 7 lei,
bani de argint bătuţi, Boul costa

cât o vacă în 1680,

doi boi costau 29 lei
îndoit mai scump de
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- Câl venea atunci 7 lei sau 29 lei?

|

Cantemir ne spune că galbenul pe vremea lui umbla
2 15 lei de argint; deci 7 lei ar veni aproape 3 galbeni,.
cam 50 de franci de azi. De oare ce insă banii erau
scumpi, trebue să socotim ceva mai mult valoarea celor
1 lei vechi.
O păreche de boi costând 29 lei, ar fi venit ca azi
12 galbeni.
Dar ce să fie aceia boi Diciuluiţi ? Am mai întâlnit
de căteva ori acest cuvânt; şi pe cât îmi aduc aminte, răposatul Th. Codrescu, găsindu-l într un doc., ce-l publică apoi
in Uricacul; a rămas nedumerit cam ce să fie. Din con-

texl

reiese

că ar fi însemnând

prețăluit

«doi boi biciu-

uiţi 29 lei bani de argint bătuli».
Senzul acesta sar întări şi mai mult alăturând fraza
de mai sus <şi o vacă drept şeple lei prețeluită»,
Dar cum un derivat de la biciu să însemne a prețălui ? lată enigma.
,
Cuvântul biciu e rusescul Biciu==enut. Verbul a biciu însamnăo lovi cu biciul; mai însamnă a lovi cu o:
nenorocire; Dumnezeu biciueşte pe oamenii răi=pedepseşteInterpunerea lui lu între sufixul verbal î și rădăcină vine
des in româneşte:

treabă=a

trebălui ;

pecete=—a pecetlui,

sălaş=a sălășlui. etc.. Deci a biciului vine negreşit din.
Diciat-Iu-i,
Mi se pare—şi las ca cetitorul să admită ori nu—că
dou biciuluit era boul: deprins cu jugul, bun de treabă, nu:
un juncan neinvățat,

Şi boii ca şi caii au alt preţ, când sunt daţi la brazdă,
Şi de oare ce mijlocul de instruire a animalelor e biciul,
boul învăţat prin biciu, adică biciuluit, avea alt preț de
cât boul din cireadă, care nu ştie nici să tragă cum se
cade, nici să are. :
Cred dar că boii hiciuluiți erau boi de jug „ nu de tamazlâc, nu de cireadă.
Ar fi curios de > alaturat aici un alt document contem-
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poran, în care să se prevadă pretul boilor nebiciuluiţi.
Cred că ar [i fost ceva mai eftini.
Dar mai avem de vorbit despre cele răzeşeşti.

HI
Zapisele răzeşeşti sint importante ca limbă, importaute ca desvălitoare de .obicee vechi, importante ca grafie.
Piserul, care era adus cine ştie de unde şi pus să scrie
aclul, se năcăjea ca să vâre in formularul ce-l ştia pe de
rost, afacerea asupra căreia era chemat să serie. Şi meş-,
teșugul său nu-l dădea de greş. El seria româneşte așa
cum i se părea lui că aule vorba românească, sau cum
se deprinsese a vedea scrise cuvintele din tipicul ce-i zăcea in minte.
Dacă gramalicul era un iscusit seriitor el scria aşa
de corect, că ne da perfect cele mai curioase forme ale

limbei, iar dacă: era un

azbucher,

negveşit

că

greşia în

scrisul cuvintelor româneşti,
“
O particularitate curioasă.
Când la noi era obligatorie scrierea lui 2 mut, păeţii de

clasa I-a şi a l-a îl vâvau acolo, unde nu trebuia ; îl seria
de pildă după preposiţii, după conjuctiuni, ete. lar când
„_ domina în şcoală silabizirea veche, nu e rar a vedea elevi
scriind pe acel â care se rostea prost după consoane: a,
bă, câ, dâ.
Aşa, am citat aiurea cartea
ilustru soldat din escadronul de călăraşi

poştală a unui
din Botoşani,

care scriea: Alecâsând drescu, ant fosâlâ, eşâcânâdronul,
ete, Bietul soldat, deprins cu cartea la cazarmă scria
aşa cum-i se părea lui că aude mai „bine cuvântul scris

prin metoda

şeoalei.

Aidoma .aşa se petrecea lucrul cu piserii vechi şi
proşti. Ceia ce penlru noi erazi mut şi este încă rostirea fonetică proastă a consoanelor, pentru ei era îor,
slova prisoselnică rusască, care se anina la isprăvitul cuvintelor: omin calh, Deja în rusește litera îorn eo lireră ortografică, fără valoare reală fonică.
|

Ce făceau

piserii

noştri?

Fiind

că erau siliţi a bu:
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chisa slovele,

sau a sloveni

când dădeau de mortul

buchile cu epitetele barbare,

for se incureau şi în rostire și în

scriere. Şi neştiind unde să-l pună îl vârau şi la mijlocul cuvintelor ca parte in loe de parte, carnte pro carte.
Şi în actele, în zapisele răzăşeşti, găsim multe cazuri de
acestea,
In scurt, pe lângă, particularitățilegramalicale găsim
în zapisele răzăşeşti greșeli de scriere, datorite puținei iscusinţi în ale scrierii din partea gramalicului..
Dar dacă din greşelele de scris inlrevedem felul învățăturilor de pe lângă biserică, în particularităţile de graiu
găsim juvaere de forme azi dispărute, ori aşa de rari că
nu le mai gâsim în limba literară a celor mai: populari
scriitori,
.
Aduc un document, care în S rânduri cuprinde ju:
vaere linguistice.
Documentul face parle din arhiva Vo- lenti, şi aparţine trupului moşiei Budeşti de la Fălciu. Data
actului e din 7183 (1675) lulie 96.
«lo Dumitrașco Cuntacozino voevod. bojiu milostiiu
gospodar zemli Moldavscoi; scriem Domniia mea la boiarinui nostru Gavriliţă vorn. dămaaţi ştire că Domnii

meâle sau jeluit Golăe vătavul pe femeaia Zotii din Ivănițăşti, zicăndu înaintea Dbmnii' mealii cau fost prea mănule nişte direase ce au fost spuindu de o parte de ocină
din Lungaşi a Tudorii şi a lui Balan, si acum ia tăgăduiaşte ca să le dea şi nare nici o treabă.
Pentru acesta
“lucru

dacă .vei

vedea

cartea

Doninii meali

să

socotești
de

vredce ori li fostu stându acealea direase la Zola fără
nici o datorie sau fără altă dială să .dai Dumeta strânsoare îi Zotone numai să dea direasele, dacă na hi aându nici o treabă cu dânsele.
u Ias leat 7183 Iuli 2%,
Aceastaţi scriem Dumilali.
Saam gospodin veleal.
Să le lămurim:
a) dămuţi. In |. veche pron. personale scurte de da: -
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tiv vineau la urma verbelo: în formele simple, nu
ca azi: dămu-ţi, dămu-i, dămnu-ne, dămu-vă, ete.

Azi a rămas alipit la urmă
b) pre

mânaule.

înainte
|

în putine locutiuni. vechi.

Plural uână

era mai de

mult

mms

cu 4, nu cu î ca azi, ori cu uri, cum se aude pe alocurea : mână, mânuri.
Locuţiunea pre mânule are înțelesul
de azi a 'singularului pe mâna: cam să te dau pe mâna
culăruia...>
|
,
€) boiarinul singular, iar plural boiare. Şi în cronicari şi în actele vechi se păstrează corect slavonismul:
boiarin, care în mod neregulat fală cu declinările noastre
făcea pluralul boiare. De la boerin avem derivatul boerinuş, boernaş; forma de azi boer e păstrată de la pluralul
slavon boiure.
d) direase,

țiuni domnești.

traduce

pe slavonul

nareadenie=dispozi-

Direase e un subst. neintrebuințat azi de

la participiul verbului a direge--a drege; dires direase.
€) au fostu spuindu, ar hi fo stu slându,
wa hi a«ându,

forme

gramalicale

rare

in flexiunea verbelor. Gra-

malica românească nu cuprinde azi în formele de conjugare de cât pe: a hi având, presumptivul verbului a ateu.
In vechime gerundiul avea o întrebuințare mai bogată, se construia cu perfectul compus de la verbul a fi;
a fost spuind, a fost stând, etc.; se construia cu viitorul
al II a verbului a fi: cor fi fost stându, ele. elc.
f) In fine particularitatea: prepunerii arliculului feme
nin în cas oblic înaintea numelor proprii femenine:
Zotoae, acolo unde azi zicem Zoloaei.
La bogata listă adusă de dl Tanoviceanu în Arhiva
din Iaşi, adăugăm şi pe îi Zotoae din 167.
lată ds ce ori ce document e interesant, căci cuprinde câte ceva important în el.
|
IV
Proprietate în devălmăşie. Proprietatea răzeşască era
supt regimul unei indiviziuni de fapt. Cel ce întăiu îşi stabilise
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proprietatea

întrun loc anumit, lasa moşia sa copiilor, cari

la rândul lor o lăsau ficiorilor şi așa din neam iin neam. Dacă
primul proprietar răzeş a avut doi ficiori, fie-care ficior stăpânea
.v jumătate din moşia părintească. Aceasta se știa
„în teorie, dar de fapt, pe teren, nu era ţârcuită şi hotărnicilă moşia,. căci nu se simţea nevoia de cât când urma
o vânzare unuia, care nu era răzeş, ci străin de sat. Şi |
chiăr atunci nu era specificată anume porţiunea pe teren,
ci se spunea partea vândută a răzeşilor a câta parte era
din întregul sal.
Dacă cei doi urmaşi ai primului proprietar aveau fie
care câte alți 2 ficiori, fiecare stăpâneau o jumătăte din
jumătatea de - sat, adică o pătrime.
Și dacă unul din acești urmaşi ar fi lasal 6 copii, apoi unul din ei nu avea
drept de cât la a şesea parte din jumătatea din jumătate
de sat, adică la a 24-a parte din întregul sal. Cumpărătorul în asemenea caz ştia că cumpără de la 'cutare răzeş
partea lui, «care e a G-a parle din jumătatea din jumătate de sat» căci a:a arăta spiţa, dar nu era tinut să şlie
pe teren ce intindere ure acea a 24-a parte din moşie.
Puiea insă cere ori când să facă diviziune de avere.
Alunci se rânduiau boeri hotarnici, care mergând la fața
locului, ceteau' hârtiile vechi şi mai întrebând pe bătrâni
şi oameni buni megieşi se apuca de măsurat cu funia, cu
pasul, cu palma domnească, şi chiar cu latul de mână.

Foarte multe hârtii răzăzeşti ne dau aceste măsuri
şi lucru de notat; nici o dată nu uita buerul hotarnic a

arăta mărimea măsurei.
Cât era o funie? «funia era de 20 paşi>,
Cât era pasul? «şi pasul de şase palme domneşti».
Dar o palmă domnească ? Luându-se ca normă însemnările de palme domnești, care se scriau in partea hotarnică cum şi raportul ei la stânjen, care face 2 m, 93, reiesă că o palmă domnească venea la 0 m. 27. Luând a-

cum

6 palme

domneşti

drept

“luat ca măsură agronomică

un

pas, ar

reieşi

că pasul

era de 1 m.. 678, indoit maj
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mare ca pasul ordinar. Iar funia având
„mici reiesă că o funie avea 33 m. 40.
Mai

şi cum

mică

ca

palma

2 laţi de

mână

pământ venea 0 m. 137.
Cu

domnească

20 paşi agrono-

era

lalul

de

mână Ri

făceau o palmă, latul de mână

la

Da

asemenea măsorişte, boerul se punea la măsurat

baştina răzăşască, fie moştenire, fie danie ori cumpărătură,.
Măsura se fâcea în latul moşiei adică în capul pămânlu-.
rilor răzeşeşti, căci după capătul moşiei se socotea divisiunea răzeşască. Putea să fie ogorui cât de lung, diu deal.
in .deal, mărimea lui era socolită după lutul ogorului, şi.

aici se făcea impărțala, cure apoi conlinua ca o şuviţă în lun-

-gul pământurilor răzeşești. De aceea chiar răzăşiile multora.
sunt nişte petece de pământ înguste Ja capătul lor, dar lungi.
de ţi se urăşte mergând pe ele, din deal în vale, peste părău, cu:

rat vorba ceia cun deal şi u vale şi o limbă de pădure» etc. ete..
Pentru istoria

sante cărţile

de

pământului

hotarnică,

proprietatea răzăşească

nostru sunt foarte intere-.

căci in ele găsim cum a curs.

din neam

in neam în țara aceasla,.

răzeşii fiind temelia fonciură a țării noastre.

Am sub ochi o hotarnică a 'satului Budeştii de la.
Fălciu, moşie azi proprietatea d-lui Volenti. Hotarnica e.
din 7940 Oct. 9 (1731). Boerii hotarnici Gavr. Pilut vor-

nic Glotnii, şi Mardari Hrămur, : merg în satele: Popești şi
Budești, şi cercetând spița răzeşilor şi actele de proprie-.
tate ale cumpărătorilor Gr. Agarici şi Paladi Golăe,a con..

statat că satul

Budeștii mergepe 6 bătrâni:

Tăpcian,

Mătiiaş, Catargiu, Ţăpotin, Mosteaţ şi Chinan:
Sau măsurat bătrânii toţi din hotarul Popeștilor în sus pănă în.
Luogani şi s'a aflat că latul moşiei Budeştilor în capăt din.

vale'e de 20 funii adică 668 metri, împărțindu-se latul pe
cei 6 bătrâni s'a venit de bătrân latul de 3 funii, G paşi

şi 4 palme, adică 111 m. 33.
Din acești bătrâni Paladi

întregi

ai

Ă
Golăe

cumpără

lui AMusteaţă şi Măteiaş; iar din

- Țăpolin şi Calargiu

ia jumătate,

pe când

2 batrâni.

bătrânii

lui

cecalaltă jumă-

late o cumpără Gr. Agarici.
Din bătrânii lui Chinan și
Tăpcian, Paladi Golăe cumpără pe jumătate, iar restul
remâve răzeşilor. In scurt, pe la 1685 (7193) Apr 25

razeşii din Budeşti îşi instrăinează moşia lor
cari şi el era de baştină din Budeşti.
Iată pe scurt schema aceslur instrăinări

lui Golăe,

de ocină ră-

zăşască din Budeşti.
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668 m, latul, Pal. Golae

cumpără 445 m,

4 bătrâni, Agarici cumpără (11 m. 33, adică

—. 985 '—
un

bătrân,

iar

răzeşilor le rămânea

mai un bătrân

îl m. 33, adică

nu

din şase.

V
Lanţul îngineresc. Totdeauna măsoriștele hlizelor răzeșeşti au dat naştere la neînţelegeri și la pricini de judecată.
De cbiceiu boerii hotarnici însemnau' în, hotăeni-

ciile lor

mărimea

palmei cu care

masurau

pământulşi

dacă

le-am asemălui azi aceste palme, nu prea eşiau egale.
Se putea lesne strecura palme proaste drept palme.
domnești; unde mai pui apoi.și defectul măsurii cu funia
lungă de 20 paşi; în timpul măsurii se pulea înlinde sau
destinde lunia, aşa că lesne se amăgea.
Nu sunt rari actele, în care se pomeneşte de greșele făcute in măsurarea.
cu funia în cazul când se făcea controlul cu lanţul..

De la finele secolului trecut și mai ales odată cu deschiderea şcolii de inginerie hotarnică a lui Gh. Asaki in:
1813, mai

toţi inginerii măsoară cu lanţul îngineresc.

arare ori se găsia deosebire înlre o măsură şi alta:

Nu.

«nu--

mai măsurile ce le-au făcut orânduiţii de isprăvnicie cau
frânghia nu s'a potrivit cu lanțul îngineresc, cu care am.
făcul eu acum măsurare» zice V. Bucur, vornicul de Poartă.
în 1818, la măsura unei moşii în pricina următoare:
In satul de azi
Şchiopenii, jud. Fălciu, trăia-o raze-.
şiță AMlăriuța Vărnoaia, care avea parle în: trupul moşiei:
Șeliopeni,

ce

mai

înuinte

vreme

se

numeau

Făureştii..

«Din moşia aceasta Făuroştii, care o numesc Schiopenii»,.
fiind. că venea pe valea SŞchiopenilor: «iar moşia Fâureştii
„fiind

că

se

afla

pe

o vale,

ce o

numesc

valea

Şchiope=.

nilor>.
Acestea pe la Inceputul secolului actual. Maria Văr-aouia, avea 3 hlize in trupul a 3 moşii: Făureştii, Timirlenii şi Ohircanii - toate aşezate pe valea Şehiopenilor in,
jos; nu la mare departare unele de altele.
Aşa Şchiopenii ţineau în lungimea lor 3413 stânjeni:
(7610 m. 99);cu 700 stânjeni mai în jos veneau Timirlenii-

(1561 m.), care ţineau în lungime 310 slânjeni (713 m. 60),

așezați pe-o coslişă

dinspre răsărit;

iar mergând

mai în. .

— 986 —
jos am .600 stânj. (1338 m.) veneau Chireanii pe 0 cos:
tişă la apus, lungă de 380 st. ($67 m.).

Deci pe toală valea Șchiopenilor în o întindere de 12
kilometri se întindeau trupurile de moşie răzeșască ale răzeşilor din Făureşti, între care era şi Măriuţa Vărnoaia.
Ea a voil să-și vândă răzeşia, şi ceruse să i se stalpească despre alte răzeşii, dar pretindea să i se dea partea
“de-a lungul moşiei, pe vale, unde e locul mai bun ; judecala luând în vedere vechiul obiceiu al pământului în ceea
ce privesle împărțirea trupurilor de moşie răzeşască, îi
respinge motivul şi hotărăşte: ciar moşia Fâureştii fiind că
se află pe o vale, ce o numesc valea Şchiopenilor, şi lățimea ei este din o zare de deal şi până în/alta, pe care!
esle mai mullă pădure, tutărie şi schinărie, care împărțala acestei moşii Faureşti nici cum nu vine spre a se iîmpărți în lungul moşiei, făra de cât numai în curmezis,-pentru ca toţi răzeşiisă se impărlăşească atăt din zările amânduror dealurilor cât şi din pârăul cu apă şi pentru aceastu....s'a hotărât jăluitoarei parle în capătul dinspre mează-noaple... care acolo macar că esle tot pădure, dar i
s'au venit şi două poerne bune de fânaţ, şi ln aceste vremi
-sliul

este

lucrul

că

pădurea

este

mai folositoare

de căâl

“câmpul; «cu teale acestea eu am căutat chipuri ca să-i
aleg aiurea partea la alt loc şi wa fost cu putință, căci
«de i-aş [i dal -în capătul moşiei dinspre miază-zi, acolo este
- tot huciu şi schinărie şi mai nefolositor loc iar să-i fi dat
în capătul siliştei cel dinspre mează-noaple acolo sânt lot
Bârtoape şi huciu şi mai nelolosilor loc să-i fi dat prin
sat prin 'silişte şi prin grădinile, livezile și aşezările ră.
zeşilor».
O dată fixat locul ce se cuvinea Mariei Varnoaei,
loc care se putea schimba în ori ce parte, s'a mers la a-deverirea măsurilor « şi nici socoteala slânjinilor n'au fost

făcule după

de isprâvnicie

euvinle

fiind că în mărturia

s'au arâtat

turia ispravnicilor

măsurile

întrun

înte'alt fel şi la ţidula

celor orânduile
fel și la tăr-

mezalului puţin

—
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stânjini întralt fel» apoi nici măsura scu frânghia nu sa
potrivit cu lanțul ingineresc.»
După obiceiu părţile razăşeşti se măsurau în cumezişul moşiei, care aici în Făureşti era de 3413 siânjeni, şi după
spiță s'a venit Vârnoaei 458 st. în curmeziş; iar în lungime,

s'a mers din

zarea

în

zarea

dealului.

Şi cum

nu

era

egală lălimea s'a măsurat în 3 locuri. capetele şi mijlocul
491 st. 640 st. și 510 st.» apoi pentru alegerea slânjenului
i-am mai tras o măsură în curmeziş prin "mijloc dintr'o
margine şi pănă îint:'alta și i-au găsit 570 st. care aceste
trei măsuri legâudu-se la un loc toată suma din care,
după obiceiul pământului lepădându-se două ţărţi, a remas a treia parte a jăluitoarei 569 si. alâta s'a ales jăluitoarea din moşia Făureşti ce se numește acum Şehiopeni>.
In adevăr 497-+640-4+570—1307
: 3=569. Dar in limba
veche holărnicească adunarea se chema legare: «legă ndatse la un loc toată suma»;
iar împărţirea lepădare: «din
care după obiceiul pământului lepăidându-se două părţi».
In scurt, un stânjen de pământ varia in suprafată
după curmezişul moşiei. Aici un stânjen de faţă avea fundul de 569 st. şi cuprindea deal cu pădure, pomete, loc
de prisacă, „țarină, apă cu vad de moară, vatra de sat,

ete, etc. căci așa se împărțeau răzeşiile.
Se

vede

că Vâinăoaia

nu

de lu infruntată la judecată.

prea

șlia

Dar

odată

rostul

alese

pământului,

părtile ei

din cele.3 trupuri de moşie, în suma de 6096 stânjeni, ea
le vinde lui Neculai Jienicerul cu 100 lei stânjenul,
prin soltan mezat, după ce s'a oferit din partea lui Ionilă
5300 lei, iar ecel mezatul a fost de 5000 lei. Aceasta în

„1821 Mart 13,

|

După 4 ani, în 1S24

Fevruar

Î8, N.

Paris le

vinde

lui Ioniţă Hotineanu, serdar, cu preţ de 700 lei, «bani peşin»,
iar Ioniţă Hotineauul le dă apoi zestre fetei sale Za: alira
în 1543 August

16.

Astfel a curs răzeşia Mâăriutei Vărnăoaia, care a rămas mulțămită de măsura ce V. Bucur i-a făcut-o cu lan:

—
(ul ingineresc,

o noutate

cât doar în capitală
grimensură,
Latul

de

mână,

dat loc lanțului

întruparea dreptei

268—
prin

de noul

1818,

căci

instrument

palmacul,

se vorbea

ingineresc

palma, pasul,

ingineresc, care. prezenta

măsuri,

nu

de

de a-

frânghia,

au

în ochii tuturor

E

Să

VI.
Pentru spiță. Intre răzeşii din Popeşti şi din: Fo-.
leşti era mare zarvă în vara anului 1818; se isease neinînțelegeri de la pământ, căci de pe răzeşia ramasă de la
Ciortea în somă de 7 funii, 17 paşi şi 4 palme se puezise
atâţia răzeşi că se băteau cap în cap să se descurce, de

cum curge spiţa neamului.
Şi. cum S'ar fi putut ei împăca, când pentru aceiaşi
bucată se aratau câte doi trei cu drepturi de stăpânire,
ba de danie de la bunică-sa, ba de cumpărătură de la mătuşă-sa, ba 'de baștină după mamă şi tată,
Trebuia lucrul odată limpezit, şi cum salul intreg
m'avea nici o spiţă se căută un popă bătrân, care era tare
în sle cărţii şi se puse unul mai bătrân săi scrie. Iordachi Agărici, cel care avea mai. mare interes să se facă

spița, se puse şi serise acest răvaş popii lui Constantin din
Crăsnăşani :
«Molifta ta, preute Constantine de la Crăsnâşani, fericită sănătate şi tot folositorul bine îţi poftim de la Dumneău. Astăzi Duminică toţi răzeşii sunt strânși aici. la
mine pentru hotărâtul moşiei Folesti la care şi molifla
ta îndată ce-i eși din biserică te scoală şi vino aici cu
scrisorile ce-i fi avănd. Sminteală să nu faci şi sânt a-mo-

liftei tale Iordachi. Noembre

10».

Popa Constantin primi răvaşul find în biserică ; cun
îl citi grăbi leturghia, nu mai ştiu cum se cântase heru-

vicul,

axiouul şi chenonicul şi amandea

acasă.

Cum era

flâmând mai înfulecă ceva în grabă şi fără să spună desluşit preutesei că ce-i şi cun, îşi luă pana de găscă, ceo
ţinea în grinda casei şi punându-i pocorniţa În brâu, plecă

în cărucioară spre Foleşti.

— 289 —
„Pe la o amează fu în Foleşti şi irage drept la Ior:
dachi Agarici, care îi scrisese. Când colo toată obştia sa:
tului era care în casă, care pe “prispă afară,. care în' o-

gradă. In scurt părintele fu pus
zeşi îi ardea nevoia: de o spiță.
Se

pune

el

popa

în. cunoștință că pe ră-.
SE

pe o măsă

veche de brad, își în-

tinse bâvliile, le mai suci le mai învârli şi începând a dis-

coase pe răzeși din vorbă în vorbă,
de pe cele ce spuneau zapisele, se
plop, în care seria câte un nume.

Serise jos

mai luând ştiinţă “şi
puse a trage foi de
a

Ciortea, bătrânul vechiu al satului. In al

“doilea rând insemnă pe Vasile Croitorul, Florentoaiea, Matei, pe Gavrilă şi Chirilă Agarici, a căror spită o dă mai
deplină, căci ei erau cei mai cu durerea la inimă de pă-

mânat,

După

|
spusele Agariceştilor,

n.

el insemna

Ş

pe toti cei e-

şiţi din Gavril şi Chirilă Agarici cum și spita lui V. Bălânescul.
|
NI
|
o
|

„Cum eşia spița din pana lui moş părintele, stau toţi
şi se uitau la dânsul; iarel umplea cele trei coale cusute

cu

fruuze,

în lăuntru

cărora

seria

numele

și prin

linii

a-

răta înrudirea. Vedeau cu ochii cum eșiau copii din Dinu Aga-

„zici; acesta din Neculai Agarici; ucesta din Grigoraş Agarici;
acesta din Chirilă Agarici, care are drept la 2 funii, 12 pași 3!/a
palme, partea după Ciortea, şi pe care parte trebiiia s*o

împartă in cinci părţi cu

|

Nastasia
sin

Cloşcă sin Stefana, cu Greaca

Anghelina, cu [iie

și cu Frejoaia.

”

Ca temeiu de lucrare le sluji hotarnica lui Gavril pi-

„lat şi Toader Hurmuz din 7240 Oct. 10 (1731).
“Toate bune; dar care era plala sa trohnia să
rintele Constantin, pentru că le-a scris o spiţă așa
„moasă? Se ingrijise ei bine şi cum erau 30 la
„care toți aveau de împărțit cele 7 tunii, 17 pași şi 4
bătrânul Ciortea, se sorocise ca fie care răzeş să

câle 10 ouă şi câte un pui de găină.
Ţârâeau şi făceau huelîn ograda
”

ia. păde frunumăr,
palme,
aducă

|
răzășulii Iordachi
19

— 290—
Agarici cele 20 rățe, ce măcăiau
de-ţi luau auzul, căci,
dă, unii p'au adus găini, ci au crezut că prind mai bine
părintelui să-i aducă răte, căci lot era loamnă, curechiul

murat, era după sf. Mihai și Gavril și apoi rata pe curechiu: e bună nu altfel,
=
Alii i-au adus găini, iar în panerul mamei Tudasia,
muerea lui Iordachi Asarici, erau 300 ouă in capăt, tot unul şi unul.
Să isprăvi scrisul; se mai cinsti câte ceva, căci grozav îi plăcea părintelui să fie cinstit de poporănii sai, mai
ales când era chemat de sârg pentru daraveri de acestea,
şi când flăcăul Toader irase trăsura la scară, găinile şi
rațele se sbăteau în coşul trăsurei, iar ouăle stăteau aşezate bine în panerul, care se dase imprumut părintelui,
pănă ce le-a duce acasă.
„Astfel părintele Costachi de la Crăsnăşeni luă pentru
scrisul spiţei răzeşilor .din Foleşti, Popeşti şi Budeşti 9 lei,
20 rățe, 10 găini şi 360 ouă.
„Tot spiţe să serii şi tot chef şi bucurie să fie, că părintii

nu

se

Aceasta

dau,

au

mână

numai

de

luat nu

şi de dal.

cu S0 de ani în urmă.
„Opinia“ JI, 100, 109, 193, 126, 137, 140.

65. Mârtii Prinănite
.

-

|

-

Rare ori e dat cuiva a găsi în pachetele de hârtii răzeşeşști acte falşe, făcute in scopul de a hrăpi pământul

cuiva. - De obiceiu

ne-am deprins a vedea

pe -răzeşi nai

des jefuiţi şi despoiați de răzeşia lor, prin viclenia marilor proprietari şi nu ne. vine în minte că şi răzeşii sar fi
priceput

a făuri

acte

falşe,

tocmai

in scopul de

a hrăpi de

la alţii de ai lor moşiile.
Mi-a fost dat a găsi, în pachelul de bârlii vechi a
moşului Î. Vârlănuţă din salul Călugăreni, ot Vaslui, asemenea acte falşe, care nu fără cuvânt mau mirat. La răzeşi acte falşe! Şi cu toate acestea aşa este,
|

Până acum se cunosc mai bine actele falşe Sioneşti
acte

despre

care am

blica

în Bârladul,

avut

în Gh.

prilejul de a scrie şi a le pu

Lazăr, în Uricarul

de Iaşi.

Izvodul.lui Clanău e o complectare

Sioneşti

după

cum

probează

și în Arhiva

a falşurilor

epilogul acelui izvod, unde

Pah.C. Sion voeşte a stabili înrudirea lui Dragoş Vornicul
de sub Stefan Vodă cel Mare, cu însuși marele Voevod,
acesta în scopul de a-și ridica neamul şi a putea trimete

beăţii la şcoala de cadeți din Petersburg.
Când am luat de la moşulI. Vărlănuţă cele 7. bucăţi
vechi

de

(vezi

<Opinia»

documente,

III,

111), am găsit între

acte

cu

din

7251

data

între

care

era şi Uricul Călugărenilor

acele hârtii două

el. 92::(1742) şi 1231 Febr. î3

(1793), care de la inceput mi-au atras'atenţiunea după. bâr-.
lia lor, căci nu sămăra a fi din. secl:-al. AVIII;.hârlia era

bine păstrată,

părea a fi pusă

în zamă de lasele;

petele

— 992 —
pe dânsa păreau a fi puse anume; iar pe dosul lor nici
o însămnare, cum de obiceiu se face la actele adevărate,
care “au avut căutare în proces.
Ne lipsește 'putința de-a
controla

vechimea

hârtiei

prin

poartă ca marcă 3 sponci.
Luând la cetit. actele

marea

am

puteau fi adevărate, căci nu aveau
tipicul oficial nu era intrebuiuțat.

fahricei,

rămas

căci

hârtia

încredințat că nu

nici conținutul real nici
Când am cetit întăi doc.

Sioneşti, rămăsesem nedumerit despre natura lor; azi,
când am cetit actele Călugărenilor. nedumerirea sa schimbat in siguranță: acelaş spirit şi acelaş interes a precumpănit la fâurirea lor. In primul moment “chiar, credeam
că tot o mână Sionească va fi scris şi aceste acte, mai ales că Coşeștii sint în apropiere de Călugăreni, iar de Valea Oanei se vorbeşte chiar în act; dar după lectura actelor a reeşit că plastograful a fost preotulV. Cehan, care
fiind prins cu plastografia, s'a trecul 'n condica şireților.
lată care era interesul părţilor, interes care a prici-

nuit fâurirea actelor falşe:
Vechiul

proprietar al locurilor,

unde

azi e “Călugă-

renii, a fost Toader Marele, căruia Stefan Vodă îi întăreşte”

cumpătura sa în satul Bonteştii dintre Bârlad şi Stebniec,
de la Toader Hărniş şi de la nepoţii săi Bilțu şi Nicoară

Seremet.
Nu ştiu pentru moment nimic de „urmaşii direcţi ai
lui Toader Marele; atât numele de Marele cât şi de Bon-

teşti azi nu mai este. In curs de veacuri s'au făcut schimbări mari, vremurile fiind vitrige. Ni se dă insă că în satul Jăcmăneşii, azi Călugăreni, star fi fost împărţit pămintul pe trei bătrâni : Ionaşco Țigară, din care se trag
Leordeştii ; Albul, din care se trage neamul Huşenesc ;
şi

Toader p... dă roşie. din care se trage neamul Xitese,
Leordeştii se dau veri cu Vârlanii, care urmeazăîn
„dinie directă pe Toader Marele prin slrămoaşa lor Dochiţa,

strănepoala lui Toader 'Marele. Faptul că răzeşii Vârlănești
|
păstrează azi uricul. satului, ne indreplățeşte a-i socoti
de

— 293 —

A

urmaşi ai vechiului -proprietar pe aceste locuri. In: caz de
sar da de vechea spiţă răzeşească, sar vedea cum a curs
proprietatea in satul Bonteşti, dar așa nu ne putem umplea golul de la 1490 pănă la 16170.

Cu vremea satele s'au înmulţit şi urmași! lui Toader;
Marele îşi disputau dreptul de proprietate în mai multe
sale: Tăcmăneşii, Stângaci, Valea
Oanii etc. Vâărlăneştii
stăpâneau Tâcmăneștii. iar. Leurdeştii, Stângacii. Cum au
venit lucrurile nu ştim, dar Vârlăneştii au căutat a pune
“mâna și pe o parle din Stângaci zis și Stânceni ; de unde
pănă la 7308 (1500) Leurdeştii stăpâneau moşia lor neprihănit, după acest an au început pretenţiile Vârlăneștilor,
trăgând în partea lor jumătate din a treia parte din Stănceni, pe baza actelor anume făurite de popa V. Cehan,
dându-le dată de 7251 Octombrie 22 (1749).
Ă
Prin

acele

hârtii

căutau

a-şi întări

proprietatea,

în

Stanceni, în dauna Leurdeştilor, dar judecata din
1834
Decembrie 17 prin jurnalul încheiat atunci, atacă de false
aceste acte şi dă dreptate Leurdeştilor,

Iată cuprinsul actului falş. din care cetitorul va intelege tot miezul şi rostul faptelor.
„Adică eu, Gavril Leordă, Miron Leordă și cu alte
neamuri a noastre Leordeşti şi dimpreună cu verii noştri
Constantin Vârlan, Gligoraşco brat ego şi Ilieş,
ficiori
moşului Vârlau şi cu alte neamuri a noastre, fâcutam adevarata scrisoarea noastră de învoială unii la mâna a/lora ca să ştie cine ce parte ține şi din ce bătrân ne lra- gem şi pentru
ca să nu mai fie pâră şi gălceară
între

poi mice între ficiorii şi

nepoţii noştri, adică să se

din ce. bătrân anume ne tragem: Toma
au avut trei feciori, anume:

Samson,

știe

luga de

Albești

„Flore brat.

Gavril

Ciurlangă. Şi Samson au făcut pe moşul nostru pe Flore.
Şi Flore şi-au luat fâmee pe Nazaria fata lui Ion de Albeşti şi au făcut cinci feciori şi anume: Jacomi, Jon, '7ofana, Garril şi Vasile ; şi murind ' Nazaria, fămeea Florii,

S'au insurat de al doilea şi au luat pe Angheluşa fata lui
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Joşuii (lonaşco) Țăgării de Stănceni i Valea
tovii şi au făcut doi ficiori anume Jacob
bezi doi feori (feciorj) Stărpi şi din Iacob
Gavril Leordă şi cu alţi fraţi şi surori a

Oanei ţin. Tuşi pe Vârlau,
sint însumi eu
mele; iar din

Vârlan brat Iacob este C. Vârlan și cu alţi doi frați ai lui;
şi moşie din Albeşti câtă este partea moșului nostru Foriio impărţim in şapte părți cu cei cinci ficiori ce au avut
moşul nostru Flore cu fămeea cea dintăi. Iar Stângarii
Valea Ounei ce-i avem noi de pe strămoșul nostru Ionașco
Ţăgăra împărțim drept în două.
Vărlăneştii un bătrân
şi neam(ul).
Leorăcştilor un bătrân, iar roada celor cinci”
ficiori ce iau făcut moşul nostru Flore cu-fămeea cea dintăi să nu să acolisască nici cun chip după moartea noas-iră de feciorii şi nepoţii noştri nici odată în veaci.
Cum
şi roada noastră a Leurdeşlilor
ori unde ar avea Vărlă„nestii de başlină
de pe mama
lor Dochița Vărlăneasca
strănepoala lui Toader Marele să n'aibă nici un amestec
nici acolisăre cumşi roada Vărlăneştilor, unde avem noi
Leordeştii de pe moaşa noastră Ecoboe baştină să nu aibă
a se amesteca, luând şi noi asemenea. impărțală de învoială de la neam(ul) Vărlâneştilor și de la alte neamuri ce :
se numesc mai sus cinci fraţi. . Şi Ja facerea acestei scri-

sori stau mai

numele

lâmplatşi alţi oameni

şi dețitili

să se

crează

buni cazi şau pus

tăinduşi şi părțile.

Octombre 92.

795|

.

„
Iscăliţi: Gavril Leorda, Miron Leorda, Chiriac C. Vărlan, Gligoraşco Vărlan, Gavril căpitan, Ion sin loanii, Nicolai Nicoară. .
Și eu am seris cu zisa acestora de sus scriși (indis| citrabil comis.

Il
Ei

Am

dat,

intrunul

mentului

falș,

aflat în pachetul

din numeri!e

renilor ot. Vaslaiu,!

Vom
popa

Cehan

analiza 'unele
scrie

greşit:

.

de documente al Călugă-

greșeli de scriere:
«adică

,

trecule, textul docu-

eu Gavrii

Plastogratul
Leordă

şi cu
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alte neamuri a noastre» ; neobişnuit e vorba : «ficiorii 1no“şului Vărlan». Apoi vorbind de Toma
luga de Albești
zice că a avut trei feciori, dar aşa scrie că nu ese lămurit care-s acei trei ficiori, căci zice: Samson, Flore brat,
Gavril Ciurlangă, fără nici o punctuație. Sar putea lua
că Samson Florea e fratele (brat) lui Gavril Ciurlangă ; sau
că

unul

e Samson,

Ciurlangă.

rost?

dovadă

altul

Florea

brat,

al

lreilea

.

Gavril

Dar ce caulă acel brat pus acolo fără nici un

că. scriitorul ştia că în acte se pune

brat,

pe care îl repeta şi în alt loc Brat ego <Constantin Var- |
lan i Gligoraşco brat ego». Dar în cazul de faţă îl pune nepotrivit, căci spunând mai sus că lugga Toma de Albești
“a avut trei feciori, 'nu mai. era nevoe a adăuga că băeții
erau fraţi între ei, de oare-ce spusese câ erau ficiorii lui
“Toma luga.
|
Apoi cum mai spune că Samson a făcul pe Flore, ar
urma că şi Samson purta porecla de Flore.
Mai. jos scrie in grabă loşcăi pro lonaşco, apoi feori
pro ficiori; neam pro neamul ; intrebuinţază cuvântul roadă
în înteles neîndatinat «cum şi roada noastră a Leurdeştilor» ;

scrie

JEcoboe

şi deţilili

pro

degetele;

neobişnuită e

fraza:' «tăindu-şi şi părţile». La iscăliiură intrebuințază
lot meşteşugul ; după ce scrie mare şi citeţ şi cu cerneala
schimbată pe unii, scriitorul se măzgăleşte :aşa fel că nu
e nici un nume, ci numai comis,
Dar dacă lăsăm de-o parte considerentele paleogea:
fice, pe care nu le-a avut în vedere judecătorul din- 1834,
căci nu le şliea, ne inleresează a da insuşi considerentele
de text, juridice, ce le opune judecata divanului prin jurnalul incheiat atunci.
Merită a cunoaşte. acestea mai ales că adese ori :veneau cazurile plastografiilor, şi nici condica şireţilor riu era
aşa de mare şi cuprinzătoare ca să nu fie dată în vileag
acum.

Potrivit

|
cată

legiurilor

vechi, “jurnalul divanului de jude-

trebuia să cuprindă:

povestirea

faptului,

pretenţiu-
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nile părţilor;: actele pe care se sprijineau părțile in pretenţiile lor, judecarea şi analizarea acelor acte şi la urmă
încheerea.

Dacă

judecata

era

civilă,

cum

e aici,

insirarea

actelor vechi ocupa mult loc în jurnal, "de aceea găsim
jurnale scrise pe 20 de coli mari turceşti, de citeşti in ele
pănă ce nu mai poţi şi tot nu-dai de capăt, lucru plictisitor şi criticat de însuşi vamenii limpului ca C. Negruţi, în

«Istoria. unui proces».
La procesul din 1834 s'au „prezental Grigori Popa, ca
vechil al răzeşilor din Stănceni, urmaşi ai lui lonaşco Ţigară, iar din partea Vârlăneștilor s'a prezentat vichil Dumitru' Dorobăţ. Amândoi vechilii șau scos actele.
Dumitru Dorobăţ prezintă aceste acte: a) suretul uricului din
7000, traducerea
dascalului Evloghie;
b) actul din 7951,

atacat în falș, c) actul lui Calimah din 181$ Iulie 1, cuprinzător de procesul luiI. Gheuca ban cu C. Tiriachiu,
epitropul clironomilor lui Ioniţă Caracaș sulger, fiul pilarului Stefan Caracaş, zis şi Găluşca, asupra moșiilor Tăcmănești, Albești, Dumegşii, Dobroslăveşti (Vaslui), Floriţeşti,

Babuşeui si Corobăneşti (Tutova).

|

“Judecătorul analisând spusele fie-cărui act, când vine
la actul din 1251 Aug.. 22 face aceste judicioase observa:
liuni, pe :care le dau în întregime : <levrdeștii avându-şi
stăpânire neprihănilă pănă la 7308 (1500) când răzeşii Vârlăneșli cu rea credință au tras jum. din acea a treia parte

din Siănceni pe

temeiul

unei

invoele

din 7951 Aug. 2%,

cate după luările aminte, ce i s'a făcut, Sau găsit întrinsa
ur mătoarele pribâniri.
2-1) «Că acea invoială se vede iscălită numai de Gavril şi Miron Leordă, iar marturii se văd toţi din neamul
Vârlăneşti, core după $ 1107 nu poate fi statornică, că nu
poale fi unul . pentru totime, fiind mulţi părtaşi, şi că din
“ceilalți părtaşi 'se află trăitori şi împreună stăpânitori, pre.
cum însuşi Gavril mărturisește prin învoială: <că din. Ia-

ob este el şi cu alţi fraţi şi surori ale sale.
**

9)" <Că. intr'acea învoială pârâţii se văd eşiți toți odată

.

—

991 --

din două mame. adecă Vărlan nume bun, de la care şi-au
tras. Vărlâneştii porecla, ar fi a Angheluşii

și tot odată a-

cel Vârlan ar fi fost ficior și Dochiţăi, lucru cu neputinta:
că zice: că Vărlăneştii să aibă moşie in Stăngaci î Vale
Oanei

de pe

mama

lor Angheluşa,

Leordeştii să ţie moşie
lor Dochiţa, strănepoata

fata

lui

Ionașco,

iar

unde au Vârlăneştii de :pe mama
lui Toader Marele.,

3) «Că Samson a avut mai mulţi ficiori și cu osebite
nume,

precum

Sa-văzut

să vede prin zapisul din. 1766 Aug, 15, cari

in copie

la Alexandru

Mâţă,

iar nu

precum

se

zice prin acea invoială numai pe Flore; asemenea se vede
din copia hotărniciei din Albeşti 1789 că alți ficiori arată
că a făcut Flore și allii arată învoială.
4) «Că Valea Oauii este în trupul Slângucilor, iar
nu osebil trup, precum în acea învoială se vede că zice:

<Slângaci î Valea anii: în loc de <Stângaci sau Valea
- (Oanii> din care se vede că făcătorii ei nici nau fost stapânitori nici n'au ştiut unde este Valea anii.
5) «Că nu ştiu cum chema pe Iacoboae, moaşa
6) «Că Vârlineştii prin invoiala din 1800, ce o
unora din neamul Leordesc, zic că trupul se imparte
trei bătrâni, nu precuni învoiala din 7251 zice: «drept

lor.
dau
.pe
în

doaă» fiind şi doi ficiori slărpi».
«lar din aceste poncturi lămurit se înțelege că acea
învoială nu este făcută în vremea veleatului ei, căci făcătoiul ei se vede câ n'u avut scrisorile pricinii, nici n'a
ştiut a pricinilor urmare, de câta făcut-o numai pe auziti:
că de-ar

fi fost făcute

în veleatul

ei, nici moştenitorii

nu-

iniţi Vârlăneşti nu puteau răbda să nu stăpânească sau să
nu facă strigări în curgere de 57 ani, având'o la sine; iar
mai vârtos se prihănește prin mărturisirea mazilului Alexandru Mâţă, cu vrâsta ca de 60 ani; iar la hotârnicia a-

celui

trup de

moşie în 1766 ei nu s'au aratat şi că stă-

pânirea silită de la 1801—1S83

gări

din

partea

Leordeştilor:

se vede prihânită prin stri-

«că

dacă

Vârlăneștii

au
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drept

în Valea

Oanei

de

pe

Augheluşo,

ficior lui Samson, şi Leordeştii trebue
“Tăcmăneşti, de pe tatăl lor Flore». ete.

femeia

lui Flore,

să aibă

parle în

lar în încheerea jurnalului se zice:. «au dovedit acele
hârtii scoase de preutul V. Cehan, plastografiii fâcute de
dânsul şi Pau şi trecut în condica şireților.
Ce era aceia condica şireţilor.
„Opinia“ UI,

115

117.

66.

In condica şiroţilor ;

<Şi aşa, moş părinte; cum ni-a fost vorba. Nu mai
e de așteptat. Trebue să ne facem numai de cât hârtiile,

prin care să dăm ramas pe Leurdeştii ceia pe toţi».

- — Bine,

laică;

bine.

"Am

eu ac şi de cojocul

lor.

le cam şiu eu cum le vina spila; şi până într'o săptămină.
iți dau hârtiile gata.
“Ast-fel rupse vorba la dispărţire, moş Stratul Vârlan.
şi părintele V. Cehan din satul Tăcmăneşti, or fi acum

vre-o S0 de ani în urină.
Era vremea

dragul.

coasei.

Dăduse D-zeu

nişte fânele drept

Frumoase erau ele fânețele in valea Tâcmâneşti-

“lor; dar peste zarea dealului,
în valea Oanei şi în Stânceni erau şi mai şi. Se umpluse ude jind inima lui Stratul Vârlan, cum ar putea brăpi bliza de pământ a leurdeştilor.
Gândul îi căzu asupra părintelui Cehan, popă cetit şi
iscusit cu duhul în ale scrierii. Ii mersese pomina:popei
ca piser, ca el nu mai era altul prin meleagurile dintre Bârlad şi Stebnic. Erau ei părinţi şi prin salele vecinaşe ca

în Albești,

Dumeşti,

Carabăneşti ; dar

toţi.

Dragoslăvești, Floriţești, Babuşeni şi

părintele

Cehan

îi

lasase

Apucase a prinde o leacă de slovă.

în

mai cu

urmă

pe

cerdace

de la dascalul Evloghie de la Murgeşti peste două dealuri,
unde părintele fusese dat la scoală. în copilăria lui, . ca să.
inveţe carte slovenească la acest iscusit dascal după Vre-

muri,
Era

acum bătrân părintele Cehan, om. la

70 ani.

Bar.

ba-i albă ca lâna acoperea o față roşie încă, căci. cu toate
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răstriștele vremei, părintele rămase nepăsâtor la toate a«cestea. Numai vederea și picioarele îi cam slăbise. Purta

ochelari mari, pe

cari îi ținea de alt-fel ziua în niște lo-

curi de piele, ca cea de la cărţile bisericeşti.
jin al bătrânelilor

sale avea

un

toiag

arătă nu numai cinul ci și anii.
Anevoe scoboară părintele

mare

scările

Iar ca sprişi gros,

că a-

casei lui Stratul

Vârlan, căci cum ele se legănau și scârțiau, fu ţinut de subsuori de mama lIftodia, muerea lui Stratul și de lelea Safta,
“fata cea mai mare a Iftodoaei, femee gospodină în sat şi
-dată la casa ei de vre-o zece ani.
— Ne-am înțeles, părinte, sărut mânule şi mergeţi
-cu sănătate.
— Mulţumim, fiule; ce am spus odată e bun spus.
Peste-o săptămână.
Rămâneți sănătozi.
Părintele deschise poarta cu răcliță şi se cam duse,
-Ce avea de făcut părintele nostru?
Pe Stratul îl ardea dorul să pună mâna pe pământul
Leordeștilor din Stănceni. Pământul “acela era mai bun,
fânațele mai mari, pădurea mai aproape, şi chipul fu găsit.

O spiţă de
erau neamuri
-de

pe

un

nume, ce
pricină de

neam

spunea că strămoşii.

cu Vârlanii,

strămoş

dădea

de pe o strămoaşâ

al lor Ionaşco

spila,

pirintele

învoială între strămoşi

Tigară.

Din

|

Leordeștilor
lacoboae şi
cele

câte-va

Cehan chibzui un fe) de
din care învoială urma

să se adeverească că Vărlăneștii au drept în bătrânul Le-ordeștilor după strămoşul lor Tigară ; iar Leordeşiii nau
drept în bătrânul Leordeştilor de pe Dochițu Vârlăneasca,
strănepoata lui Toader Marele.

Părintele Ion îşi insemnase
-ceste nume

şi rămăsese

acum

pe un petec de hâriie a-

să înjghebe hârtia..

Cum ajunse: popa acasă se pregăti de hârtie:
are în

grinda

casei,

câteva coli de

|

Ştia că

hârtie, legate intr'un..

testemel . luat de la morţi, şi chibzui elcă acea hârtie așa
cum e dânsa, n'ar fi tocmai bună pentru scris. S'ar ficu-:
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|

noscut că-i nouă şi pricina trebuia pusă cu
de ani mai în urmă.
Se pregăti atunci să invechească hârlia.

hârdău v mână

cel puţin
Puse

7%

într'un

de iasole şi le muiă. Apoi în zamu cea:

de fasole puse hârtia şi o lăsă cam jumătate de zi. Când
o scoase hârtia era putricălită de zama de fasole, iar pentru a se usca mai bine și mai degrabă se-sui în pod şi
aşeză hârtia în gura ursoaicei, că aşa batuta de fum să.
ia o fată mai scorogită și mai afumată, semnul neîndoios:
al vechimei.
Trei zile ușteptară părintele pană să gătească hârtia,
după care se puse pe lucru. Îşi mai cercă condeiul cu pana.
de gâscă, mai limpezi cerneala cam uscată din calamara: |
„sa ruginită și făcând o cruce si mai zicând un Doamna ajută se puse la scris.
«Adecă eu Gavril Leorda, Micon Leorda şi cu alte.
neamuri a noastre...

Şi aşa mai departe; Cum părintele era puţintel pro-copsit şi în slavonie de la dasealul Evloghie, mai amestecă.
pe ici pe colea câte un brat ego. Flore brat Gavril şi hârtia fu isprăvită. Se spunea în hârtie că Vărlăneștii au.
drept in hliza Leurdeşsilor, iar Leurdeştii n'au drept în

ocina Vârlanilor de la Tăcmâneşti
de şi toţi crau veri pri-mari, părinţii lor fiind fiaţi: drepți.
Cu toată siiinta popei Cehan de a da uu acr de vechime
hârtiei, primenind incheerea faţă cu cele obişnuite, totuși.
beteşugul şi plastografia se văzură, când

veni la judecată.

Judeţul simţi că hârtia nu spune drept, căci de

'nde-

până la 7508 Lenra eştii şi au stăpânit moşiile neturbucaţi,
numai de la această vreme Vărlâneştii cer parte în Valea
Oanei.
Vichilul Vârlăneştilor, cu numele de "Dumitru Dorobăț fu luat din scurt și ne mai având încotro, mărturisi

şi el ca și răzeşul Vasile Varian postelnicelul că ca-i dreptul:

hârtiile nu sunt pe cum le arată veleatul, din 7251 Octom-
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bre 92, ci mai

nouă

Sfinţiei sale ştiinţă
S'a amânat

bote roşii,

plastografiate de păr. Cehan, după a

şi iscusinţă.
judecuta,

pănă

ce un om

gospod

cu ciu-

trimes la Tăcmăneşti să aducă pe sus pe moș

părintele, care înlrebat de-a fiva părului a spus cum i-a
stat de cap stratul Varlan să făurească actul.
Se dădu câştig de dreplate Leordeștilor; iar pe pă:
rintele, fiind că s'au dovedit:că plastografiile sunt fâcute
„de. dânsul, s'a holărâl să se lreacă în condica şireților.
Aşiiel se mai adăugă un nume în curioasa condică
înființată de Alex. Jon Mavrocordat Voevod în 1786 Nai |,
şi desființată prin aut. 253 al. IL din condica criminală
«din 1826; iar păr. Cehan rămase drept pomină că la vrista
“sa de 710 ani s'a făcut un şiret şi jumătate.
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6.

Armindenul

„Ziua de 1 Maiu e cunosculă la Românii din Dacia
Traiană supt numele de Arminden, nume necunoscut Ar-

“mdnilor din Macedonia.
Faptul acesta ne-ar arăta ia prima vedere că avem
a face ca o datină pur slavă, de oare-ce nu e generală tu-

turor Românilor,

lucru ce nu sar fi întâmplat, dacă ar fi

fost de obârşie Romană.
De fapt, însă, numele de Armânden e slav, pe când
caracterul serbărilor din ziua de 1 Maiu, cum și origina,
e curat

romană.

Strămoșii noştri aveau obiceiul de asărbători în mod
zgomolos fie care început de lună nouă. Acest lucru nu

la neglijat

Biserica

creştină, care s'a surplanlat

păgănis-

mului, păstrând, însă, toate practicele vechi, numai schim:
- bându-li-se destinaţia. Poporul român ştie şi ţine minte
foarte bine mai pe toți sfinții de: la zi întăiu a fie cărei

luni;

Aşa : Januarie 1

are pe Sf. Vasileși pluguşorul;

1

Februar are pe Trif cu putere de a tămădui unele boale;
1 Mart are pe legendara baba Dochia, care nu e alla de
cât Budokia-Maria Egipteancă una din sfintele cu viaţa cea
mai agitată şi mai patetic scrisă; slavii rostind Odolia,
Românul a rupl pe O socotindu-l drept articul ca și din

oslralina, o sirachină; şi a zis Dochia în loc de o Dochie ;
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suprapunând numele de Odokia la baba, ale cărei zile se
serbau în amintirea schimbării anotimpului ;

1 Maiu are pe Irimia Proorocul cel cu oiştea în gard.
1 August pe Macovei, cap de post; 1 sept. pe Simion Slălpnicul; i Decembrie pe Andrei; care a dat numele şi lunei Decevmbre, zisă luna Îndreu. De celelalte luni nu mai

pomenesc.
1 Maiu poartă numele
compusul slavon Jeremiin
den se găseşte ca radical in
septămâna patemilor, şi în
lumină.
|

de Arminden, în care găsim
den-ziua lui Jeremia.
Sufixul
denie, serviciul de noaple din
bezmă-hezdnă, fâră zi, fâră

Numele slavon nu ne arată altceva de cât că asupra
românilor s'a suprapus o cultură străină pe un fond latin;

Nu proorocul Irimia,—al cărui nume incidental îl păstrează
supt forma slavonă Armin din Ermin, a molivat aceste
petveceri, ci supt acest nume nou Biserica creştină a păs-.
trat o practică veche romană.

Că Romanii petreceau aproape ca noi dacă nu şi mai
zsomotos-pe

| Maiu, ne stă dovadă curioasa inscripție, păs-

trată în Dacia, asupra unui ospăț de lu 1 Maiu.

O ceată

de câţiva cetățeni romani, cari de sigur nu făceau parte din
vre-o sccietate de temperanță catoniană, s'au pus să serbeze. pe i Maiu, făcând cotizaţie de 166 denari. Din a-

ceşti

bani

ei cheltuiră 1$ denari

pentru 5 mei, 5 denari

pentru un purcel, 2 denari pe pâne albă, iar pentru vin.
cheltuiră suma de 95 denari, plus alți 22 denari; tot pen-

tea băuturi alcoolice.

|

Dacă Romanii cheltuiau, cu prilejul acestei zile, pen„tru vin de 5 ori preţul mâncărilor, rezultă pănă la evidență. că caracterul vesel şi de băutură da: Armindenului
„nu ni:Pa dal slavul, căci toeniai “slavul nu ne-a fost depo-

“zitarul vițeide vie, ca popor al Nordului, cu caracter me-,
ditativ şi melancolic, iar. nu fantastic şi chefliu.

|
ceia
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homânunul e. Roman şi prin sânge și prin vin de acu oreu: se mlădie el după. cei cari vor să-i pie

pauză gurii,

„Vinul

ori

câte

detecte

va

avea—are,

însă,

o

înrâue

rire mare asupra omului: îl inspiră,
|
Cupa cu vin neclar divin—a fost pururea inspiratoarea zeilor şi poeţilor; iar Bachus fu singurul dintre fericiţii și nemuritorii zei, al cărui nume a Supravetuit şi în
creştinism,
.
Românul are o sumă de daline asupra lui L Maiu:
Armindenul e termenul sămănalului porumbului : «dacă nu
semeni popuşoii pănă la Arminden, poţi să vâri mestecăul

în

foc».

|

In ziua de Arminden se infige la poartă un par înalt
şi se lasă pănă la coptul pânei nouă ; apoi se face Jiruitor
de cuptor.
Acestui copac îi se zice arminden.

Fetele poariă

mărţişor

la gât de la'1 Martie

la |

Maiu; după aceia cumpără vin roşu pe care îl beau
mai de cât de teamă să nu le părleasci, soarele.

Şi câte
şi. mai câte altele și așa şi mai aşa!

aa-

E obli-

galorie șederea pe iarbă verde, ba aşa de obligatorie în
at. ţaranca chiar crede, că de war sta de-al binelea pe
iarbă verde, anoi <rău de biata moşie».
șa ni-i tara,
O întorsătură în rău cală a lua această serbare: în
locul poeticului şi inspiratorului via, țăranul român începe
a-şi sărbători pe | Maiu cu rachiu, băutură alcoolică îndobitocitoare şi distrug toare a ce'or mai vilale vlemente
din om.
Beţa care se face la | Maiu cu rachiu, e încă unul
din multele prilejuri de înrăire a moravurilor noastre,
-în
„contra cărora n'avem în deajuns cuvinte pentru a pro-

“testa şi ori cât de poetic să fie tabloul păleurilor de lume,
ce se aşază prin livezi, serbarea iși toceşte caracterul prin
ucioarele pline toale cu

rachiu.
20
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Neiericitul

poef N, Beldiceanu

admirabile un asemenea

—.
ne-a cântat în versuri

arminden în care, de și prin ul-

cioare e rachiu, dar prin pahare se
nu se uita obiceiul din sirabuni:

toarnă

vin, pentru a

Luna roadelor iulile o primiți voios cit rin ;j—
Iar de vreți în polobonce să nu printi vinul floarea.
Faceţi cum făceau străbunii: la Arminideni beţi
„Opinia“

pelin.

1, |,

6S.

Prima lecţie

de stil

Şi eu am înrătat, dragă Doamne stilul! Şi acum pare
că mă văd cum ziceam pe nerăsuflate cele4 file de la
“urmă din gramatica lui Manliu, ediţia din 1877. Eram îniva 3-a secundară şi învățam regulele de compunere după
gramatica de Manliu de cursul primar, Sint numai 20 de
ani de atunci, şi câtă deosebire!
De seris, ce-oiu fi scris, nu mai știu nici eu; șliua.tâta că am copiat: caetul la Relizie în vara anului al II;

iar în clasa III-a câteva teme şi.acele furate.
Se

vede

că invățam

rău,

căci

la finele

anului

al lrei-

lea am rămas... corigent.
Ca pedeapsă mi s'a spus de d. profesor al nostru de
Lalină fără română să scriem pe vară cum am petrecut
fie care zi. Şi am ascultat. Mi-am făcut un frumos caet

şi am scris 62 de compuneri,

zic

şese-zeci

şi două, câte

zile în lunile lui. Cuptor şi Gustar.
Dar

ce

am

scris şi cum

sec ! Boală generală

am

scris?

Sec,

sec, de tot

în deprinderile de compuneri

ale ele-

vilor: «m'am sculat dimineaţa, m'am spalat, m'am îrbrăcat, m'am dus în târg, etc. Nu ştiu dacă din cele 62 compuneri am spus ceva nou în două-trei.
Caetul nu Pa văzut nimeni. Treaba asta avea d. pro:

fesor al .nostrusă
şi clasa IV-a; am

citească prostiile noastre! Am trecut
învățat dragă Doamne, retorica! Ce

mai definiții, ce mâi- regule!

lui!

Știam

pus ba!

caetul din

Ce mai de calități ale

scoarță “în scoarța,

dar

de

stilu-

com-
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- Eram acum candidat de adus la Iaşi. - Vedeam eu și
simțeam

că

depărtându-mă

de. casă, de

mamă

şi surori,

căei tata murise, D-nezeu să'l erte, cam de multişor, aveam nevoe să le scriu pe-a casă.
Mă prinsese grija acum de ce am să scriu și cumam
să scriu. Nu de alta; ştiam că mama trebuia să pue pe
cineva să-mi cilească scrisoarea, pe când la şcoală știam
noi băeţii că nu ui se cileşte ce scriem.
Aveam un bun prictin în mahala, pe Alecu. El urma
„ta liceul din Bârlad; -avusese prilejul să-iasă din bărlogul
" Răeştilor şi deci să scrie pe-a casă.
Parcă acum mă văd ducându-mă cu Alecu spre .vie.
„“Suisem dealu pe la popa lie, tipicarul Episcopiei; trecnsem
de păscărie şi eram în medeanul sf. Voevozi.
Era vară,
frumos; soarele după amează, ardea nu şagă. Noi cu pi-

cioruşele

goale, cu

surtucel -subțire şi uşor,

desfăcuți la

piept mergeam voioşi, călcând greoiu pe colbul ce ne, figea tălpele.
Incepusem vorba de dus la Iaşi.
— Ştii, Alecule, că eu mă duc la [aşi, şi măi, nu de
alta mi-i grijă, de cât că nu ştiu cum să seriu acasă, Namscris de când sint eu nici o scrisoare.
— «Apoi tare uşor, măi nene», uşa avea obiceiu de.
vorbea Alecu, se cunoştea că eşise din Iluşi,
— Peniru line uşor, căci eşti de 3 ani în Bârlad ŞI
ai scris, dar eu...!
"— Nu-i nimie. Te duci şi cumperi o cartă poştală de .
d bani, dacă nu vrei să scrii scrisoare închisă, căci neplătind-o

tu, cei

de

acasă

vor

trebui

să

plătească

indoit,

dică 30 bani...
2

—
—

d bani,

Da soare de ce-i zic carte poștatăa?
Aşari lipărit pe “dânsa.
Carţile poştale
când

scrii

in țară şi de

inătate.

10 bani, când

a-

,
sunt de

serii în stră-

|

Ei şi cine scrie în străinătate?
—

_

Crezi că

n'are

w'aibâ nevoe de 'seris!

cine? nu's

|
doar toți

ca

line să
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Mam

înainte,

simţit

ruşinat de naivitatea

..-

mea

dar am

dat

Sa

— Şi cum îţi spun „te pui la scris ce nevoie ai...
dacă esti sănătos... sau dacă ai parale... sau dacă iţi lrebue cărţi.
|
— Vra să zică serii ce nevoie ai...
—

"Tocmai

aşa;

dar

să

știi

că nu-i frumos

începând întâi de la tine. Eu aşa scriu acasă:
de loate doresc ca mica mea epistolă...

— Dar dacă serii carte postală?...
— Tot epistolă zici, căci și aceia
scriu dar:

e

să scrii

«Mai întăi
”

serisoare;.....

|

«Mai intăiu de toate doresc ca mica mea epistolă să
Vă întimpine

în momentele

cele

mai

fericite ale sănătăţii

Dumilor-voastre... cât despre mine veţi ști că din- mila bunului Creator mă aflu bine cu învățătura. Află, iubită mamă..
eu aşa scriu, căci am numai mamă; tot așa ai să serii
și tu coanei Dalițui,... că paralele sunt pe isprăvile,... şi
aşa serii nevoia ce ai.
— Apoi ştii că-i uşor; şi repelaiu de două: trei ori

cele spuse de Alecu.
“Dar stăi că mai

|
este ceva.

.
"Când începi a serie, trebue să îhsemni sus la dreapta
Jaşi 1579 Septembre, era în vara anului 1$79;.. -iar
ceva mai jos la mijlocul rândului scrii; <Sărut mâna
mamă», tu ai să pui minee, căci aşa zici coanei Daliţei...
“Iar jos după ce ai scris nevoia ce-o ai, serii: primeşte să-.
rulare de mână de la iubitul tău fiu, care te dorește»..
apoi te iscăleşti.
—

Vra

să zică am

să mă

iscăiese

pe scrisoare.

— Poi cum crez... După aceia serii adresa: «Domniei-sale d-nei Cucoanei Daliţa, mahalaua Răeşti No." casei
„4070, Huşi...
Când am băgat de samă noi, trecurăm rohatca.
%

*
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A venit Septembre; am venit la ași, iar prima serisoare ce am scris-o a fost lungă de o jumătate coală hâr.
ție de scris. Am iaceput'o cum mă învățase Alecu; iar
cât de nevoia mea am început a intreba pe o faţă întreagă

ce face Luţa ? ce face lrimiea?
Rozica ? căci de
de cânii cu care
Şi când mă
ceva practic, iar
de Retorică

o potrivă îmi
mă hoinăream
gândesc că din
din cele 4 file

nimic,

se învață in deobşte
1

!

nimic,

ce fave Bargan?

ce face

era dor de ai casei ca şi
toată ziua.
lecţia lui Alecu am prins
din Manliu si din caetul

nimic, îmi vine sâ-zic:

iată cum

carte!
”
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69.
|
__Și
- lui
vă

Badea

Ion

N'aţi cunoscut şi nici nu ştiţi cine a fost Badea Ion.
aveţi dreptate să nu-l ştiţi, căci nici o urmă din fiinta
nu se gasește în vre-unul dintre *oi. Sufletul voslru
e plin de alte aminliri, căci fiecăruia viața i se desfă-.

şură in

timp şi

loc deosebil

şi lumea de afară lasă alte

urme în sufletul fie-căruia dintre noi. Cât de complex nu ni-e sufletul, şi cât de deosebite
nu ne sint părţile ce-l alcătuesc!
Fiecare din aoi are sulletul său plin de fiara biândă -

și duioasă, dar adesa aspră şi mustrătoare a mamei.

Ani

intregi din firea. noastră sânt legaţi strâns de ființa mamei
şi ar fi a ne ştirbi ființa noastră, dacă ne-am sili a scoate
din noi urmele de mama noastră.
Câtă parte largă nu ocupă în sufletul fie-căruia din
noi frații şi surorile; casa pătiatească cu toate ale ei plăzeri ; prietenul cu care am copilărit; în fine tot ce ne
incunjoară. Şi dacă reea ce ne încunjoară ne încânlă şi
ne înlănțuaște gândul când sintem mari şi când putem judeca totul, cu atât mai mult în frageda vrâstă a copilăriei,
când lot ce vezi, simțeşti şi te mişcă.:

Scumpă. şi neinturnată viaţa de copil!
„ scurg spre sfârşit
gălaşă şi pare că
zilnice se supţiază
în toată claritatea

Şi dacă

cu atâta viaţa copilăriei
vălul uitării ce acopere
din ce în ce penlru a
ei nevinovata viață de

vrâsta

Cu cât anii se”
apare mai drăfaptele . noastre
lasa să trăiască
copil.

bărbației nu ne "aduce

singură

prin
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forța

ei

sintem

această

reinviere

duşi la această

Se

şi veimprospătare

reinviere

a

trecutului,

prin „puterea

conştiinţei

aplicată la viaţa noastră din trecut.

e

Fiecore din noi păstrează în sufletul
lâtea

comori

de

simţiri

și stări

pacul amintirilor să fie râdieat

său

“din “trecut,

că

ascunse
nuinai

aca-

şi nu e om, care să nu şi

le cetească singur ca din carte. Şi cât de deosebite
nu sint
acele comori, ce toate în întregimea lor alcătuese unitatea sufletului nostru.
Și ne e aşa de greu a ne despărți
- de ele, a ne despărți fiinţa noastră de ființele şi lucrurile :
ce le-am trăit că putem zice că suilelul nosiru e fiinţa lor
şi firea lor e Sufletul nostru şi că dar dacă am merge din

scară în scară
chegarea

suflelul fie-căruia

din noi nu e de cât în-

tuturor stărilor prin care a trecut fiinţa noastră.
E
ek

Dar
era. să vă
Când
mamei şi
Tata
trecuse;

de ce m “am apucat a spune alte cele, când vorba
spun ceva de Badea Ion.
nam ridicat si eu băet dragă doamne, la casa
a tatei am apucat casa plină de frați şi surori.
om stăbit şi islovit de greutățile vieţii prin care
frali și surori mai mari, căci eu eram mezinul.

a mea şi mai ales eu eram bucuria tuturora.

„n.
_.,

„Casu plină şi nu prea, dar în aşa lume nu se putea
să nu creşti ca o îlbare în grădină.
Zilele sc scurgeau pe nesimţite şi bucuria lor era

Căci se vede că aşa e lăsat să fie ca cel mai mic la
casă să [ie şi mai desmerdat de tată, să fie ochiul părinților darşi gazda de bălâi a fraților.
„Dar ce zic!. cu cât îm.răscolesc gândul cu atât văd
că mai lipseşte ceva din acel cerc. de prietini cu care am

crescut,
Am

apucat. un stâlp credincios al casei.

Pan. apucat.
târg,

pipăind

bătrân, gârbov, cu cârjă ducându-se

locul, poarta,

gardul,

în

podul... căci era chior.

— 313 —Da ; era belea

de: un

ochiu,

iar » cel de al

doilea

ii lipsea

cu lotul,

Ce avea

însă a face una ca asta.

Şi durerile ca și

bucuriile le împărtăşise dânsul tut la casa noastră. Fratii
mai mari Vau apucat mai tânăr, voinic, spătos,;mânând caii
cu voinicie, căşi —aţi înțeles de cine e vorba—badea Ion
fusese oare când viziteu la tala.
Div nebăgare de samă
și din beție şi-a perdut un ochiu de lot, iar celalalt şi l'a
pastrat, dar beteag,
Neintregimeu trupului îl imbălrânise mai mult de cât
vrâsta.
Dar era badea Ion. Pe mâna lui au crescut toli
copiii şi nu știu, zeu, de-o fi iubit el pe ceilalţi, pe mine,
ştiucă mă iubea. - Şi doar simteam şi cu că mă iubeşte,
căci nu-i copil, care la iubire să nu răspundă cu iubire.
Se
“de

intâmplau

suparare

îl ocăra

multe
prea

cioande
aspru.

în

casă,

De câte

Mama
ori însă

adeze
nu

că-

tam cu să-l 'mângâi pe badea Ion de aceste dojeni aspre.
Şi le răbda, căci nu se putea deslipi de noi și nici noi de
dânsul. Şimţea și mama acestea și-l crula părându-i rău
de dojenile făcule.
Cu cât gândul mă duce călra aceste. şire din viata
mea cu alât desmormânlez din noianul trecutului şi a uitării o lume înlreagă 'de plăceri şi dureri.
De ploua şi-ne prindea ploaia de vale la bordeiu
stând la masă, bucuria noastră era: să ne ducă badea Ion

în spate până susin casă. Parcă simțesc şi acum umerele,
pe care mă încălecam voiniceşte,
să-mi pese că pe ios e glod.

De era

ne era în

grădină.
mă hărMoşnea-

sedea jos

bună

cu cârja

apoi joaca

fără

Parcă mă văd și'acum mic de-o şchioapă, cum
joneam cu badea Ion, întrecându-mă din trântă.

“ul

vreme

cântând şi șuerând

lângă dâusul.

Eu

il apucam

pe

după cap şi râzând îi ziceam: «iaca te pot trânti».'Şi unde
nu mă trudeam și mă opinteam, şi ne având ce tace pleca

capul în partea unde îl apucam

eu, lăsându-sesă fie trân-

—
tit.

Bucuria nu
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—

era proastă şi cu

ce plăcere nu spuneam

“tuturor din casă că am trântit pe badea Ion.
Ă

%

* %

Era o frumoasă sară de vară. Zarzarii din grădină
erau plini de roude; mai ales caisul era plin şi i răsplin
de-i erau crăonsile indoite.
Noi

mâncasem : din

vreme;

mama

nu

ştiu

ce robo-

tea prin casă, pregălind cele pentru culcare. Irimia era
dus sus după mama; "Tinca îşi strângea lucrul și ajuta
mamei la dereticat prin casă. Eu eram cu badea Lon la
pâclazul, ce era în grădină.
De şi alăturea era gârliciul

beciului de

care mă temeam,

tovărăşia lui Badea
de: stafii,

de—şi

Ion
nui

că erau stafiii, dar acum în

nu-mi
vorbă

păsea

— mă

nici:de

uilam

cam

strigoi nici
cu -sfinlă

şi chiondoriş la beziu.
|
Era un ceriu plin de stele, căci lumina lunii nu
venise să le intunece stiălucirea lor scânteietoare.
„Dar de această frumuseţă a bolţii cereşti badea Ion
nu se putea bucura, căci el nu vedea, şi cum stam noi
povestind cam ce avem de povestit [pe atunci şi mai ales
eu lui badea -lon, numai ce. mă întreabă:
— Ei, coane Ghilişor, ia spune-mi cum e afară, seniv, ori nu?
Mă uit eu în dreapta; mă uit în stânga ; mă uit pe
us, pe jos; nu ştiu ce să-i răspund.
,
Ma mai întreabă el odată. Eu iar tac, tot “eodindu-mă
cu răspunsul, căci nu ştiam ce-i acela senin.
— Da ce-i aceia senin, bade Ioane?

|
— Senin! apoi ce să fie senin! te uiţi pe cer şi
vezi de sunt stele și daca se vâd şi nu e nour atunci
e senin.
E
|
—- Apoi dacă-i aşa e senin,
Ţin minte şi acum această naivitate

copilăreas:ă,

|
căci

cel care mi-a lămurit înțelesul vorbii senin, a fost badea Ion.
*,
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“el în
râu,
mult
dest

Acum badea Ion e mort, dar cât de adânc nu viază
mine, căci prin firea lui s'a pus la baza sufletului:
și cu cât ii răscolese. mai adânc cu alât dau mai
de locul mare cel ocupa în sulletul meu acest mo-.
cerşitor, stâlpul credincios de : odinioară al casei

„noastre,

o

|

Şi dacă cât decât, cetilorule, putut-am să evoc şi,
în sufletul tău o parte din sufletul meu, e o dovadă vie
de solidaritatea şi comunitatea sufletului omenesc, care la,
urma

urmei

e una cu

pământul.
„Opinia“

1, 282,

î0.. Potroghiloaca
„Bere! Tată
sburleşte părul.

un nume,

la auzul
A

:

căruia și acum mi se
i

In mintea -mea de copil, crescut în: alintăsile şi în
lumea de idei a mamei, Potroghiloaea era ceva ne mai
auzil. O vrăjitoare, care are a face cu dracii; în stare de
a arunca farmece; a aduce pe necuratul nuniai zângănind
din ouale şi. ulcele.
La Îață n'am văzulo; casa nu i-am deschis'o, căci
frica, slânta frică ne făcea săi încunjurâm casa cât colo.
Mare şi neţărmurită e puterea fricei!. Câte vorbe pe
sama ci! Câte năduhuri nu le-a alinat Potroghi!oaea cu

farmecele ei! Câle legări şi deslegări nu le-a făcul dânsa
ci ajutorul lui Michiduţă ?
Potroghiloaea era şi o vestilă cărlurăreasă. Alerga
lumea la dânsa să-şi caute în cărţi, căci câte nu spun afurisilele de cărli!

a

Căta ea în cărţi și jupâneasa Nastasia,
cea cu casa
în dosul Alboaei. Dar jupâneasa Nastasia era cărturăreasă
ca multe

altele.

Nimenea

„vestita Potroghiloaea.

Eu

ei erau sfinte, căci cel

“insă

nu putea

ţinea piept cu

avea cărţi fermecate.

Vorbele

necurat le măsluia.

Ce sâ mai zic de credința, ce noi băetii o aveam—și
asta

după

Supsuoară

spusele

mamei—că

și că așa a scos

pe

Potroghiloaea

a clocit ovul

Michiduţă,

pe care nu-l

— 3lÎ—
scoteu li iveală de cât în puterea noplii, când tăcea far„mece la coada pârăului, sau pe prispă la razele argintii:
ale lumei ! Ni se incredința că cutare 'cucoană având ceva:
de descânțat, s'a dus la Potroghiloaea şi scoțind'o la mar-.
gina pârăului a scvs pe Michiduţă şi aşa. a indreptat-o.

D'apoi de casa Cânciulesei, cea mai harnică gospodină din toată: mahalaua Răeştilor, căci toți se minunuu:
de chipul cum spăla
- cămeşile, tăciune de albe ce erau!
Cine ar fi îndrăznit să intre în odaia din fund de la cusa
_de-supt deal! Ne-am, greşit odată la unCrăciun să intrăm.
in casă cu steaua.

In casă era lutul aşezat
ne-a

fost de-a

scăparea,

căci

ca la serbători; nouă însă
ne

temeam

să nu

iasă

michi-..

duţă din ladă, căci aşa eşise vestea, că într'o sară Potro- .
ghiloaea a scăpat pe Michidulă al ei şi dânsul a fugit la

Cănciuleasa in odaea de supt deal şi s'a ascuns în ladă.
Şi cum vam spus Potroghiloaea era meşteră cărturăreasă. Intrun: rând duduca Saftica avea nevoe sâ-şi
caute în cărţi, căci
păr. Chipul cumi

'muiţemise.

părdalnica de inimă îi făcea neastâmle trăsese giupăneasa Nastasia nu o

Par'e'o văd şi acum

înghemuilă

după sobă;

ochelarii prinşi cu pelică pe după urechi si aşezaţi pe vârful năsului, cum căuta și menea cărlile.
Duduca Săftica pace; a căutat să-i spue mai bine
cărțile, Fu chemală Potroghiloaea. Noi băeţii am şters”o.

de pe-acasă,

căci nu

puteam-da ochii cu această zgripţo-

roaică, ce umbla şi vorbia cu necuraţii,
Cum

a dat, cum

a menit,

nu ştiu;

se vede că a fâ-

cut farmece, căci n'a trecut 3 săptămâni şi conu Fânel a
mers. in pețit la duduca Săfiiţa și unde nu sa lrântit onuntă de răsuna mabalaaa Răeştilor de taraful lui Vintilă!
Potroghiloaca venea pururea cu 36 cărți, toate sli-nite

de atâta

mestecăţură,

căci

un

cărțile sint mai slinite cu atâta: spun

lucru

mai

se cere,

bine.

cu

cât
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eu mai

auzitşi

Am

Ajii însemnau: caro (veste), cupă
“teres), pică (scârbă mare).
„Rigii
de pică,

fiecare

omul

după

de caro,

masla

omul

lor:

de treflă

(casă),

omul

|

treflă (ina

de roş,

poartă...

-.

Nastasia

jupăneasa

apoi de la

-că rostul cărţilor, menite de Polroghloaea era acesta:

omul

(după

cum

- cad

cărție).
Ă
Damele au acelaş rost ca şi rigii, față cu peisoava
«căreia i-se caulă, de e temee sau bărbat.

-

Valeţii sau fanţii sunl cei ce aduc veste de la cineva.
Decurii insamnă caro (ani), cupă (dar mare), treflă (drum
lung), pică (dar de cununie, noroeire).

Nouă ochi insamnă:

caro (bucurie, veste),-cupă (bu-

-curie mare), treflă (amor) pică (întâmplare).
De opt ochi insamnă : : caro (vorbe), cupă

(hotărâre,

grabă), treflă (drum seurl). pică (pagubă).
De şeptz ochi însamnă : caro (curaj), cupă
treflă (dar de nuntă), pică (mânie).

(aşternut),

Sa nu credeţi că e de ajuns să stii ce înseamnă fiecare carte ca să zici că ştii să tragi în cărţi! E alâta varietate în chipul de interpreiare al cărților, după cum cad
ele în şir una după alla, că aici se arată lot meşteşugul.
Şi jucătorul

are

alâta

Jiberlals,

că

menirea

va

avea

un

earactar trist sau vesel, mistificator sau veridic, după cum
considerente anumite îndeamnă pe cărturăreasă să spue

așa Sau alfel:
Doar

nu

degeaba

era

râsul lui

M-me

Rogojină

şi

Suli din Podeni, când le spunea braşoave Mihăiţă al nostru, băst

de

12

ani,

de oare ce prinsese

dar

mehenghiu

meşteşugul

în căutatul

de ia imaică-sa

cărților,

jupâneasa

Sofiţa, care şi. dânza la sândul ei îl prinsese de la Potro-

ghiloaea în o îinvisiurare de inimă, căci de, junâneasă,
-jupâneasă, dar îniina e acevaşi cu și la baezoaice.

-

—
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|

PI

_ “Iar tu cetitor habolnic, care crezi încă în puterea
“eloquentă a cărtilor, ia aceste note ca un răsunet al iu-

finitelor combinări, fortuite ce pot lua cărţile, cari nu pot
folosi în definitiv de cât pe creduli şi pe... ignoranli.. Sfântă prostie omenească! Cum la umbra ta se adă:
postesc atâtea.... Polroghiloae!
„Opinia“

II, 62.

e

|

“31,

Mezinii
|

Ţaţa Ilenuţu.— D-zeu so erte, că-i moartă acum,—
era bolnavă, dar bolnavă greu.
Doftorul Almugen, singurul: doltor cu trecere în Huşi, nu dădea nici o nădejle de

scăpare.
|

Cunoştea

el doftorul

în

legea lui, că

bolnava „e pe

ducă, dar de și de obiceiu nu căta să ascundă lucrul, ci
spunea verde in faţă, avea însă bunul că nu voia să șuguiască cu femeile; ştia şi doftorul că femeile sînt mai
slabe de inger şi deci căuta'să le incuonjure pe cât putea
adevărul.
Moş Tudurachi ştia însă de cum stă lucrul cu

boala, dar lăsa pe iemei să-și facă ele obiceiul cu babele.
Şi era casa plină de femei, căci nu e casă, unde e
bolnav să nu vezi roind femeile. Aşa e firea femcei, mai
miloasă şi mai îngrijitoare pentru bolnavi. Şi apoi cum
familia era cam numeroasă, pe mică pe cias venea nepoatele, verele, mătuşele, bunicile să afle ce mai e culle-

nuța.

Bolnava nu

putea

îi trebuia linişte. Sudori
la ceus trebuia primenită.

de la patul bolnavei;

să

mai sufere

lumea

în casă;

peste sudori o treceau, că ceas
Mama Călcioaia era redeslipită

dânsa era doftoroia măbaălăliişi nu:

„putea să lipsească tocmai la o boală aşa de grea.
Işi făcuse familia datoria de "fata lumei să cheme pe
| doftor ; dar încredere mare nu prea aveau femeile în doi:
tor, căci-—ziceau ele—doftorul ştie ale lui; doftorul n'are
milă de om; el te tae, de sfârtică, parcă ai fi un câne.

Şi apoi

câte

vorbe

relepe bietul doftor!

cu leuca; ba că după masă

ba câți trăsnit

nu e bun de nimic;

ba că pe

—

cutare

bolnav

la

ue astea,
la schimb

toroae.

Baba
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trimes pe

însă mare

Călcioaea,

ceea

lume,

şi

câte dea

crezare aveau

o
la ele babele dof-

Potroghiloaea

şi altele de prin

B:osteni erau zilnic întrebate de ce şi cum să facă. Cea
mai des intrebată și care era luată chiar în casă s'o caule
era mama Câleioaea.
Se

deprinsese

toți şi-I

ziceau

mama

Călcioaea,

căci

cum era scundă şi măruntă de bătrâneţe, putea fi mama
tuturora, peste râpă, Vecinic ograda ei era plină pe lume,

care venea să se lecuiască;
la casa

ei, nu

altă.

Fete

puteai
tinere

zice că

şi flăcăi

era iarmaroc

pălimind

de cel

" perit, femei lehuze bolnave de ducă-se pe pustii, bâtrâni
ologi de podagră şi fiindu-le luat câte un: picior sau o
mână zăceuu inlinşi şe prispa cea lată, ce împrejmuia casa.

: Noi

băeţii,

zilnic

erom

prin, ograda şi casa mamei

Calcioaei, căci casa ci eca.a tuturora; și apoi avea
Petre, cu care ne.jucam şi făceam toate năstărâmbele.

|

pe

Şi eră uşa de dulce la vorbă şi uşa de ademenitoare
la sfal că noi. baeţii ne simţeam mai dihui ca acasă. Şi
umbla aşa de încelişor .pe la răni, că nu era bolnav, care

să nu iesă din ograda ei fără să nu multemească

lui D-zeu

de aşa suflet de femee.
|
|
«lată ce cred eu, coană “Marghioală,——era soacra Ţaței Ilenuţei—Sudorile- acaste vu slâbasc pe bolnavă iprea

tare.

Ii fac-şi

bine pe-de o parle, dar îi trebue potoltă

selea :i descântat cu
doi mezini»,

apă

neincepulă

— «Bine mamă Caleioae bine.
Leucul era găsit și ca fulgerul

lurnată pe horn de

şi răspândi lu toţi ai

“casei. Cucoantle, care aşteptau în odaia de alături veşti
de la bolnavă, dădură toată aprobarea şi crezând orbește
in leacul mamei Caicioaei, incepuse. a socoti copiii să vadă A
|
|
care-i mezinul...
—

Eu,

nineacă,

aici trebue biet,
nu

am

pe

Vasilea

cea

mai

mică;

dar

fală. Laca'acum ar fi fos! bună de leac.
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Și eu, aş avea de mezin un băet, dar Va strâns D-zeu de militel, zicea Hina Ilenuţa.
Coaua Calinca, care era mai şugubaţă, găsi prilej să
râdă de coana Soltana.
|
lan uitaţi-vă, la Sollana cum se. necăjeşte că nare
şi ea mezin! Apoi ea nare nici picior de copil!
__— Bine că ai dia; am făcut doar şi eu vre-o două.
trei stârpi turi- de copii,
—-

Ei. bală-vă

dar au

vina

murit

din facere.

să. vă. bată,

fetelor;

voi

umblați

Qupă
. mezini.
Săfliţa e cu pântecele la gură; Tinca ca
mâne, poimâne trânteşte un altul, că doarnu ințearcă 'bălaia cu una cu două! Lasă, lasă; şliu eu cum vine lucrul,
—

Nu

Tai

uitat, -coană

Chiră,

ziceau

râzând

toatele

în cor?
|
— D'apoi cum să uit, fetelor hăi; mânca-v'ar noroeul să vă mânânce! Auzi d-ta, lucrul isla să se uite!
— Aşa, coană Chira! aşa!
— Chiar

aşa.

Nu

mai

râdeți.

Aşa-er roata

lumer.

Fiecare are să înțărce la rândul său.: Și cum vorbea fârnâit, coana

tiți copiii,

Chira

işi

urmă

vorba;

«voi degeaba

vă soco-

Coan: Marghioliţa a înțereat de mult;

copil e Toderică.
Tot asa o înțercat de mult şiș coana
urmă copil e Ghiţă.

cel din

urmă

Daliţa; cel

din

Toderică. și: Ghiţă, ziseră în acelaş glas toate femeile.
Ei îs leacul. - Sa-i aducem aici.
Toderică era lesne de găsit, căci era la dugheană la
bădita Zabaria; mai greu era de găsit pe Ghiţă. Acestă
eram eu
'
|
Toată vara mi-o petreceam pe la dric, în valea Răcii
sau pe la vie. Mama nu mai dădea de rostul meu de cât
sara într'amurgul, când mă-răzbia foamea.

Eră o* frumoasă zi

de lulie.

Noi

băelii ne dusesem

la iaz la Răcea ; aveam acolo de isprăvit o ezelură

în hleiu, o minunăţie de ezelură.

numai

-
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Lucrasem
brâu,

când,

copii!
dea la
la deal,
zătură,
o ia la

noi la ezătură, pănă ce se râdicase apa

nu

ştiu ce spuse

Alecu

lui Ştetan.

Vorbe

la
de

Stefan insă era ţifnos. Nici una nici două, aman:
Alecu. O vânjoleală se incinge între cei doi. Dă
dă la vale; unde încep a fugi şi a sări peste ecă, cum era moale incă, se sparge şi puhoiul apei
vale.
i

Intr”o elipeală apa se deşartă din iaz şi noi băeţii rămânem goi goişori în apa Răcii.
|
De ciudă: n'am mai stat nici un pic in apă, ci care
mai de care .ocărând în tot felul pe Stefan ne-am întors

spre casă.
Era în puterea zilei. Un soare'ne pârlea tot drumul,
Şi era lung drumul de la

de la movila

țintei

Răcea

până în Răești.

până în Răcea

se

vedea

pumiul,
Dar de acolo pănă la rohatcă și pănă
Pe la toacă eram acasă. Mama mă căuta
denie. Iscodise toţi vetinii. fără să-mi dee de
păneasa Iftinca numai putuse să-i spue că sunt

Nuznai

băetul cât
acasă!
de prăpăurmă.
Jula Răcea.

In două lrei rânduri se irimesese de la ţața Ilenuţa |

de ce nu mai vin. 'Toderică era de mult acasă şi mă aştepta. Mama se da în vânt după mine; numai iată că mă
vede venind sărind şi țapăind cât e «drumul.

IL
„N apucasem a trânti poarta, când iată, că mama
“
in pragul tindei de dindos şi cu gura la mine:

— Arzărte focul să te ardă;
ficior

de-a

“nu ştiu

hagiului.

Răcea

lasă că te-oi învaţa eu,

nu-ţi ajunge!

când și tu baţi drumurile!

ese

Eu

te caut de

'Taţă-ta Ilenuța trage

|
de moarte și tu pe la uzuri!
— Hai îmbracă-le răpede şi. vină cu mine la leliţa
Marghioala, că ie-aşleaptă toți.
o
i
.
-— Da ce-i,-ninee?

.— Ce să fie! hui şi-i vedea,

Când bădiţa

|

Se

Arhip toca la Nănţavi, noi suiam gâfu-
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“ind dealul pe la popa llie tipicarul. La școala jidovească
se auzi câte un harbar de jidan hărhăind rugăciuni. Hui„dita pe la Paladi am trecut:o într'un suflet. Păscăria tot
aşa şi iată-ne ajunşi în ogradă la mătuşica Marghioala:
— Vine mezinul, auzii vorba pe fereastră.

Până atunci nu auzisem încă „vorba de mezin; şi
după cum badea Ion a fost acela, care mi-a răspicat înțelesul vorbii senin, aşa şi împrejurarea „de față mi-a lămuit de ce-l aceia mezin,
Toderică și eu eram ţinta tuturar. Era toată cimo"tia adunată; căci până să mă găsească pe mine, vestea de
leacul. mamei Călcioaei împănase târgul şi care mai de.
care din neamuri se grăbise să vie ca să vadă leacul.
Când am
întrat în casă n'am văzut de cât capele
Or fi fost vre-o două- zei,
Pe uşa de dindos a casei, unde era un mic paravan,

dădeai

inlr'o

odae, care slujia

iarna drept bucătărie,

O

vatră mare cu sobă ca la ţară era în păretâle din dreapta.
Sus deasupra uşei era gura podului, unde te puteai urca
-cu o scară purtătoare; în fund un pat lung, pe care sia

aşternut un lăicer înflorit;

în stânga un dulap mie, unde

erau asvâilite în neregulă străchini, oale, linguri.
|
De când cu boala atei Ilenuței nu ma: era gândul
nimărui la orânduială prin casă, necum prin
fi fost bucuroşi să vadă mai degrabă viind
lipsa căreia cu toții erau tare scârbiți.
|

că

bucătărie. Ar
sănătatea, de
i

“Pe vatră era pus un lighean de tablă nou nouţ, parvăd, iar lânggă valră o cofâ nouă noulă plină cu apă.
.Cofa se cumpărase de la jupâneasa Rifea din olărie,

iar apa

se

adusese

de la

mama

Măriuta,

o bătrână,

care

trăia aşa de singuralică că în casa ei nu întra vmul cu
lunile,
,
.
"In fundul ogrăzii avea ea o: fântână, din care mai

adesea femeile se duceau.de luau apă neincepulă, căci ce-i
dreptul, mamei.
trei zile,

Mâriuţei ii ajungea

o cofă

de

apă

două
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Cum

eram inalt

cam de-o

șchioapă şi jumătate, ma=x

suiră hopuşor pe pat; mă îmbrăcară cu un suman gros;
sumanul era nou nouţ adus atunci de la braşcvenia lui
- Tudurachi Frimu. Sumanul îmi era așa de lung câ mi se
târâia şi mă împedecam în el. In cap îmi puseră un Șal
mare şi gros şi așa incotoşmănat ca o papaluda mă luară
în brațe şi mă suiră pe valră. Avură grijă să mă lege cu
un brâu ca să nu-mi cadă sumanul și aşa incotoşmanat
îmi puse ligheanul în cap drept supt hornul vetrei.
Sus pe casă îl suiră pe Toderiră; “el era mult mai
răsărit ca mine; era în pulerea cuvântului flăcâu, ba şi
pălise câleva năstarâmbe prin Răeşti umblând în berbantlâcuri cu flăcăii.
Ca să se facă wai degrabă turnatul apei se râuduiră
în pod coana Ruxanda, îo vârful scării stâlea leliţa Safta,
femeia de casă a ţaței [lenuței; mai la mijlocul scării stătea verișoara Marița, iar jos cel care dădea cofa era Ionică,
De trei ori se: dadu cofa lui Toderică; de trei ori se
„turnă apa pe hugeag în lighean ; de zgura cea: multă ce

era pe hor apa se făcuse tăciune.
Leacul fiind făcut, eu fui scoborit frumuşel de pe vatră ; descâlcit de vălătucul de haine, uge şi teştelite.
Când m'am văzut slobod şi am răsuflat aetul liber
simţea altul.
E
De bucurie că leacul are să priiască .trecui ca ghemul din mână în mână şi fui sărutat de toatele,ecare cum
apucau: pe fruule, pe ochi, pe obraj;, că cu mare ce m'am
văzul la uşă.
,
Cât s'a perândat apa de trei ori pe hoceag a rămas
„abia o cană din cofa cea plină ochiu. |
mă

Cana

cu apă se

dădu cu

multă

sfinţenie” îu.. mâna

mamei
eu am

Călcioaei, care ce-o fi făcut cu. dâusa nu stiu, căci
tulit-o pe uşă. afară şi la joacă, paăete!
Ştiu atâta câ abia sara intr'ub târziu, după ce venise
vacile de la cireadă şi când nu se zărea bine omulpe pod,

mama

veni

acasă

şi ne spuse că în urma

leacului făcut

de

niama

Ilenuţa

tata

Căleioaea,

|
a prins'o somnul.
Cât i-o fi priit leacul
nu

după

mare

timp,

mult

.muri,

bine şi că

ştiu atâta că

nostru, nu știu,
Ilenuţa

tața

mai

se simte

jelanie

aducând

familie,

tuturor în

“e
e

lată ce rost: am jucat noi cei doi mezini în toiul boalei taței Ilenutei.
Mezinul a fost şi este crezut “de popor că are o putere deosebită.
După: cum cea din urmă Jieărire- de lumină a suarelui pare ochiului mai roșie şi mai vie, aşa şi rodul celei

din urmă

licăriri de putere

născătoare a fost socotită de

popor ca ceva înzestrat de deosebile puteri.

Au nu poar Prdslea—pe alocurea Prâsnea-—, ceia ce
nu- i de cât Mezinul din Moldova-—joacă
in poveştile noastre!
Prâsnea

este

eroul

poveştilor,

cel mai

în care

mare rob

se arată

jia omului asupra naturei şi a duhurilor necurate.
Cine isbuteşte să păzească noaptea mormântul

ratului, dacă nu Prâsnea?
și se luptă

cu

vile-

împă-

Cine se duce pe celalalt tărâm

Sgripțoroaica,

dacă nu Prâsnea?

Cine în-

vinge pe-Zmei dacă nu Prâsnea?

i

Pentru ce şi cum numai fiul cel mai mic să fie cel
mai năzdrăvan şi mai voinic în -poveşti, iată o chestiune
care nu stă în legătură cu leacul zugrăvit mai sus, dar
arată un fapt curios de credinta populară, izvorită din o
curioasă înțelegere a lucrurilor,
|
Mezinul are 'căutătura dulce ; el nu dioache, căci nu-i
întors de

la supt ; de aceea

el e bun

de leac.

„Opinia“ II, 90, 91.

î2.
|

Timircăneasa -

De sigur n'aţi cunoscut pe Timircăneasa.

cunoscut'o;

dar

e aşa

de

mult de

atunci,

Eu insă am -

că n'ași

putea

să vo zugrăvese cum era; de era inallă sau scurtă; subțire sau groasă; tânără sau bătrână de tot.

O văd ca prin vis.

Işi avea casa cam pe dealu Năn:

tarii; un zaplaz înalt închidea vederea în ogradă, așa că
n'oi pulea spune ce era în ogradă. Rare ori noi băeţii,
în joaca noastră, puteam răsbate în ograda ei. Avea un
băiat, pe Sava,—fudulul Sava—pe care aveam o ciudă nespusa, căci-lui şi. numai lui ni se .părea că i se cânta la
biserică Domnul Savaol, iar nouă nimic; Şi cântă bădiţa
- Arhip aşa de. duios şi frumos, că noi cum: stam bungbhiaţi
supt strană nu ne aflam locul de mișcaţi ce eram. Mai a»
vea Timircăneusa şi fete; dar unde aveai parte să le vezi
“în joacă. Erau ci-cătelea: mai mari şi-le aşteptau cucoşu |
“să le cânte în prag, cum s'a și întâmplat.
|
Şi a fost o nuntă mare şi frumoasă în mahalaua Răeştilor, că cum venea casa: pe deal, răsuna mahalaua Răeştilor de taraful lui Vintilă. Cântau şi țiganii mai cu tragere de inimă, căci venise mirele de la Bârlad şi *] simțise: lăutarii că are ceva pârale.
Toată noaplea n'am avut paste de dormit. “Parcoale

“prin toată

ograda;

băeţii

stăteau

“ plod-plod, dar la nuntă nici podurile

clică

pe pod

şi apoi

nu dorm.

Nunla a plecat la Bârlad şi ce v'ar şi pasa şi d-voastră
să se dică nunta ln Bârlad, dacă nmași avea ceva de spus.

[.nerii. pl za «ră a du a zi de nuntă, iar socrii mici |
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se zăbăviră prin Iluşi toată vara, căci ziceau ei nu
să te duci de-o dată la casa însurățeilor. - Și apoi
trebue să “te duci cu mâna goală, lăsară să mai
vreme, ca aşa să-i prindă şi-pe tineri dorul de
Ştiau şi ei doar acest lucru, că. mai ales fata cu

e bine
cum nu
treacă
părinţi.
luna de

miere

ocupată

nu-şi

aduce

aminte

de

părinţi, câci

e prea

cu legatul gurei pânzei.

A venit și toamna; Timircăneasa plecă cu plocon la
ficiori, unde i se scrisese că e aşteptală cu bratele deschise, căci de şi soacră, soacră poamă acră, dar traiul prin
străini nu dăduse răgaz a se acri soacra.
Şi apoi nici Timircăneusa noastră nu era din soacrele cele supărăcioase. Avusese noroc şi ginerele de o azza
soacră, dar şi soacra de un aşa ginere. Vasile Manole—acesta
era numele ginerului, era un harnic: scriitor la poliția BârIadului,

de

pe

când era “polițaiu

bătrânul

Pascu,

Prinsese

şi Manoli al nostru ceva din ifosul poliţaiului, şi” avea——bată”! cucu— hazul, că ?1 prindea fudulia mai dihai de cât pe
polițaiv,
“ Manoli avea casă în Munteni, și departe de a fi năcăjit de asta era prea mulţumit că are linişte în casă,
Veselia în casă nu fu mică. când sosi mama soacra.
Venea pentru intăiaşi - dată şi nu puţin haz se făcu cu lu- „altul pietrei în gură. Avea noroc că era bătrână, căci de .
alifel nu s'ar fi dat in lături să umile în gură un petroiu,
cât ziua de eri de mare.
Auzise Timircăneasa de Bârlad, 'şi închipuia de el lucru straşnic! dar acum când "1 văzuse, incepu a-și mai

perde

puţin

din

mirarea sa..

Nu era vorbă, în care

Ti-

mircăneasa să nu prubuluiască casele, oamenii şi lucrurile
din Bârlad

cu cele ce şlia dânsa

de la Huşr,

_Cutare casă parcă”i a vornicului de peste pod; cutare
casă parcă'i a Hagiului; alta porcă”i a Canciulesei.. Apoi
vecinul din dreapta samănă cu Mocanu, cel din a stânga cu

Ă
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Cânciu; megieşa din faţă aduce cu Floroaia, și câte alte
prubulueli. Manoli
era cam plictisit de atâtea prubulueli.
Ce nu văzuse Timircăneasala Huşi era trenul. Pe
atunci dealul lohanului nu era potricălit de: “tren. "Auzise
că la Bârlad merge trenul.
Nu mică-i fu dorința de a vedea trenul mai de a:
proape; şi nici una nici două într'o zi pleacă. de-acasă
spre gară.
Și, eşind frumușel de-a casă, coti drumul spre biserica Sf. Spiridon şi când să dea pe podul de Peatră, pe
la Boroda, iată o trăsură goală, care mergea în acelaş
- drum cu dânsa.
|
Crezând că merge spre gară, îi-făcu semn, şi-o dală

suită în trăsură, repede fu la gară.
Ce-a văzut la gară numai mirare i-a pricinuit; dar
cât a zâbăvit acolo—cam vre-o două ceasuri şi mai bine—

irăsura a eșteptat
mavea

cucoana

a înbat

în gară

afară

la scară,

Jucru

de

care

habar

noastră, care cum s'a scoborât din trăsură

fără să-i

pese

dacă trebue

ceva sau nu birjarului.
ă
“Sătulă de cele ce văzuse pe la gară,
când colo afară birjarul tragela scară.

de

plătit

dă să plece,
“

— Eu-s, cucoană!
„—
acasă

-

Ce, tu! Nu mi mai trebue trăsură; acum

şi pe

—
—
—
noastră.
—

nimeresc

jos.

Dar eu de când stau aici, cine mă plăteşte: >
Ce zici?
0 lungă vorbă se: iscă “intre birjar și cucoana
Ia,

lasă: mă

Ce udus la gară!

giupâne, ru

mai

şugui?

Ce parale!

Nu veneai'cu deşertul spre gară!

dacă m'ai adus; tot era să vii aici.

|

şi ce.-

__— Chiar aşa, d-le Comisar. Jidanul aista "i-un obraznic. Când Pam văzut că vine spre gară cu deşertul,
cu i-am făcut semn să mă.iee, şi. el de cuvânt n a luat;

dar nu ne-a fost vorba de parale.
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— Şi cine sunteţi

Dv. cucoană?

întreabă mirat Co-

misarul,- când văzu chipul cum
vorbeste Timircăneasa
noastră.
a
— Cine sint? Eu sint soacra lui V, Manoli . de la
poliție.
La semnul făcut de Comisar; sidanul plecă, dar se
făcu ce se făcu că a doua zi Manoli plăti birjarului cele
2 ceasuri cât a stat la gară cu cinstita sa soacră.
Na rămas prietenă la care Tirmicăneasa să nu se
jăluească că obraznicul de jidan i-a cerut parale, penru
că a dus'o la gară, câud el se ducea cu deşertul.
„Opinia“

II, 158:

Spre Nistru
Ce vorbă caldă pentru noi e-Nistrul, apă românească,
ce spumegă printre stânci, cum zice Hajdeu în Răsvan şi
Vidra, sau cum zice Eminescu:
De la Histru pân'a la Tisa
Tot Ron:ârul plânsu-mi-s'a.
Suu cum
ționale.

cu

toţii

am

cetit in frumoasele

balade

na-

«Sus pe șesul Nistrului».
Această

mândră

apă, care a fost hotarul ţării noas-

tre din vechi, care a legat de ea atâtea amintiri și triste
şi frumoase, azi e înstrăinată de noi poate pentru tot-deauna.
Prutul cel blăstămat, ce e dorit de cântăreţ să se facă
adânc şi lat, ca
cul Nistrului.
Şi ori cât
spre. frumoasele
şi inima ni se
Prutului.
Frumoasă

ca al Moldovei.

să nu

mai ie slul la Prut, a luat azi lo„o
de tânguios Sar rezleți privirile noastre
dealuri ale Basarabiei, vederea noastră ca
închide cu molalica' şi „năprasnica apă a
|
e Başarabia, cu al ei pământ rupt din soare

Dealuri şi văi,

colnice şi holde, ape fru- . .

moase şi presărate prin văgăuni, dovadă vie de soarta co:
mună ce a suferit-o-şi ea ca şi Moldova. Iar ţăranul cu
căciula ţurcană îşi mână boii şi ară câmpiile cu. aceiaşi
dragoste ca şi din vechi,
Şi ce ruplură iatre noi şi ei! Pusliul de holar a țăr-

cui" și inima în două leră a mai «i nădej!e le unire.
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Născut și crescut pe meleagurile vecine cu Prutul, am
“avut prilejul adesa să vâd. țăranul de dincolo, care par'că
cu răspunsul lui ne voibea de pe alt tărâm. aşa de departe ne răsuna în inimă vorba lor. Era ceva ascmenea
în ei şi noi; vorba, portul, fala, inima, dar erau uşa de
departe—de şi erau aşa de aproape—că ne simțeam străini, de şi sîntem frați.
Când

întâia

oară

am

călcat

pe pământul

Basarabiei,

un nesaț m'a apucat să-i sorb căldura pământului şi aerul
cel răcoros al văilor, Nu era curiozitatea vederei unui loc
necunoscut în totul; purtam în minte-mi pământul Basarabiei,

pe care

acuma

îl colindam

cu

ochii.

Cu

fiecare co-

-titură de tren, altă văgăună se arăta vederii. Şi, Doamne,
cât de plăcut e priveliștea ei.! Iei o vale, care o ocolești
pe departe sprea o trece; colea'o colină de dealuri pe
carele tai spre a le străbate; mai încolo o câmpie.largă
se deschide și din depărtare zăreşti mahalalele Chişinăului.

_In trecerea răpede a trenului n'ai vreme să sorbi ?cu
ochii toată .priveliştea.
vezi arând,

secerând

poii cu hăis, cea!

In lungul
sau

dar

cum

sască ia locul căciulei.
eşti în

marea gară

cosind;

drum

țăranul

îl auzi

te apropii

cum

român il
iși

mână

de gări şapea ru-.

Te-ai crede în gara Chişinăului câ

Kursk

din Moscova;

alât de absorbitoare

e înrâurirea rusască la oraşe, căci viața şi dulcea limbă
românească nu se poate adăposti de cât în indepăriatele
şi sărăcăcioasele bordee de la ţară.
Plecaiu din Chişinău ; alte văi, alle dealuri; trecusem de Mireni şi în ptăpăstiile, în care-e aşezat satul
Bulboaca vederea ne era ademenit Vă de. vederea văii Nis-

trului,
Colina de deal pe care trenul 'o ridică a lene: în gâfâiala mașşinei,

ne

oprea

Inima creştea cu

țara

vederea

arestei

ape

cât trenul se apropia

legendare.

de Bender.

Ah! Bender: Câtă înjosire şi mărire nu legi tu de
noastră! Cât sânge românesc n'a adăpat colinele

tale ! Cetățuia,

ce zace

în stânga

gării vechi

poartă

cu

:
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tristeță

steagul rusese

faţa cetăţii şi pe șesul
mata

rusască;

ce fâlfâe”în

adierea

vântului.

In

întins al Nistrului, era inşirată -ar-

făcea mustru,

Câţi flăcăi de ai

noştri n'or

fi indesit rândurile acelor şiruri de armată! Trenul aluneca.
in goană

şi iată-ne la gara noua

larăşi

şapca

cu toate aceste
Supt

potopul

tusască!

câți

români

rusesc

românească

|

acum. 60 de ani

e amenințală

să

|
Rare ori fui aşa de mirat ca

de priveliştea -Nistrului.
Vedeam cu ochii apa cea
din noi e numai o vorbă' Imi
de-a lungul apei în jos şi în
ceastă apă, imi făceau să-mi
cele vechi. Vedeam pe tala şi
Dubăsari

Şi

nu numără aceste meleaguri!

nava

se înece,
Eram aproape de pod.

a Benderului.

nici un accent'românese!

în

legendară, care pentru mulți
aruncaiu privirile nesăţioase
sus. Luncile ce acopăr aresară toate intâmplările
pe mama trecându-l pe la

urmă,

Vedeam,

pe aventurie-

rul joan Vodă luptându-se ca un leu în preajma cetăţii,
iar pe năbâdăiosul Timuș, trecând în not cu calul sâu apele spumegute ale Nistrului. Dar eroii legendari: Dan

căpitan de plaiu. Toma Alimoș, Grue-Singer şi atâţia alţii
cari şi-au găsit alinarea dorului.de moşie în spumatele ape :
ale Nistrului!

Un

dor

nespus -de ţară mă apucă;

țara

mică-a

Moldovei, ci de vechea

muş

la Putna şi din Ciceiu la Nistru.

«+ ŞI cu cât 'huruitul

trenului

Moldovă

nu de

de la Ciri-

trezea podul cu atâta

mă simţeam că trec intre străini. Da ; de la - Bender în
eolo eşti ezit din țară.
|
.
Numai cine: a- văzut cu ochii lui Nistrul, şi numai
cine şi-a evocat în. minte vechea Moldovă numai acela zie
iși poate da înțeles frumoaselor vorbe. ce d. Hajdeu—un

rătăcit printre noi de pe malurile Nistrului —pune în gura .
lui Rasvan.

i

«Calul născut în Moldova, mă duce drept pănă la Nistru.
«Nistru, apă românească, ce spumează priatre stânci,
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Ingropând dușmanii țării în vâlvoarele-i: adânci!
Nistru, ale cârni unde altă dată ?n zile grele
Apărau în loc de tunuri hotarele țării mele !
Nistru !. . istru!... Până acum ştiut-am să mă feresc
De-a trece pe lângă ţărmu-i să nu mă ispitese,
Şi să nu-mi aduci aminte că rămâi în țări străine
Pe când scumpa mea Moldovă nu-i departe de la mine!
Da, Moldova
“colo

işi are

graiul;

e pănă la Nistru, căci românul pănă adulcele

graiu

strămoşesc, care a

ră-

mas frumos şi curat cum era în gura răsbunicilor noştri,
îm. Şi dacă e un D-zeu în cer şi... dreptate pe pământ, nu se poale ca steagul mândru tricolor să nu fâlfâie ..
falnic pe înălţimele cetățuei Benderului, loc de strajă romănească la hotară!
.-.„Opinia“

I1, 162,

dt.

Sfeşnicarul

-

La conu Pavel e mare adunare de lume. E patromul coanei Zincii, soția sa iubită, şi: toți prietenii crezuse
de a lor datorie să nu lipsească de la petrecerea de seară.
Infălişarea casei era cu totul alta.. De unde până a-

cum foreasira de ia casa cea mare era lotdeauna cu perdelele

trase

şi întunecoasă,

azi o lumină

vie, care

strălu-

cea în mii de culori prin steelele ce spânzurau ca ţarțamuri
de jur împrejurul lâmpii atârnate. în mijlocul odăii, spunea
irecătorilor că e lume in casa lui conu Pavel.
De afară se vedea casa plină de musafiri, căci coana
Zinca ține ca să se vadă și din uliţă când e casa plină.
Nu credea dânsa c'or face oamenii ulcior la ochi.
|
Nu lipsise de la chemare de cât coana Chita, care
era tăcută abia de 3 zile. In colo toate cucoanele: coana
Mandila cea dintăiu; Coana Pakita şi Marița era lâ o masă
jucând «şapte şi jumătate> cu alte două prietene.
la altă masă boerii jucau un preferans; lui conu Pavel îi venea o carte nebună. Tot S in aro şi 9 in cupă;

cât de plătei tot el le incasa ; ceilalţi tovarăşi o cam sfecliseră,

şi, cartea ii persecula,

mai mai n'aveau ce să facă ca

să scape de guinion, cum zicea conu Nastase în graiul lui
de vechiu jucător în cărţi.
Odaia cea mare, odaia de culcare şi sala erau pline
de lume. De fumu! ae ligară aerul se. ingroşase, aşa că
lumina
lumânărilor bătea în roş.
=

Se dăduse
şi jupâneasa

rândul

Maranda

întăi de dulceţi şi cafele.
stăteau

hojma

căci cine bea tutun are gust şi de

cu

toavta la

Stefana
ibric,

cafea, şi cine mai ţine
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" rândul câfelelor, când obiceiul e dea Dea câte lirei palru!...
Boerii isprăvise preferansul intăiu, în care gazda în-

pe

casase

musafiri cu

începuse al

sute de fise;

câte-va

doilea rând, când cucoanele plictisite de cărţi, mai ales că
bancul-la şapte: jumătate cam era gata de dat faliment,
53 i nimenea nu era grăbită să'l ia pe samă, sariră de pe

şi afurisiră cărţile.

Se aune

mai

una,

Mai

păsători de ceilalţi
mând și ele câte
Varvarii că numai
nicarul,
_— Drept săceala, zise Madama

nu

ca

să

vezi,

ce ? o

ceia!

ce gust găsiţi'in masa

știu

că

masă

şi-ţi ințepenesc

tremurul

stai în picioare pănă ce te apucă
mânile,

ne-

care

pe boeri,

zădărind

îşi urmau jocul înainte, când mai fuo ţigărică; ce-i lrăsni în gând coanei
ce indeamaă pe celelalte să joace feşspun că mă plictiseşti cu feșnicarul
Zolu cu un aer. de necredintă și despret.
aşa;

Ca chiar

-—

când

alta;

se

mişcă

Ă

!

|

— Ba nu; hai să jucâm, grăiră cele mai i multe.
Cum. dar grosul era pentru joc, se aduse un feșnicar,
câre „mai fusese jucat în atâtea rânduri. Feşnicarul e o
mesulă mică rotundă, cu trei picioare; şi ca să spună

|

“ bine, se cere să n'aibă nici un cuiu de fer.
la adevăr feşnicarul
în 'cue

de

lemn

îneleiate.

coanei
Eva

și

Zincăi. era prins : numai
vechiu,

de

pe când

me-

sele se prindea cu cue de lemn.
„.. Boerii îşi continuau jocul, făcâad iusă glume de io
“
cul leşnicarului,
—. Acum avem să vedem, care cucoanâă e mai bătrână.
Toț spune greu femeea de câţi ani e; dar feşnicarul are
să vă dea de gol, zise conu Vasile, cel mai mucalit din-

tre. toţi.
-- D'apoi feşnicarul spune şi de dragoste.
că are să vă dea de gol cu hamorurile.

Cam văd
_

In: timp ce boerii urmau cu glumele, cucoânele se asezau Imprejurul feşnicarului, stând cu amândouă -mânele

pe feşnicar și aşa de dese ca să fie mână lângă mână.

|

—
„Se
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puseră una lângă alta coana

Varvara, Coana Zinca,

Coana Mândiţa, Coana Pakiţa, duduia Siţa şi duduia: Frosa.
„Nu se primiră

de fel Madame Zotu, nici Coana Marița, care

necrezând în feşnicar putea să le strice jocul, căci se zice
că feşnicarul nu spune de cât celui care-crede în el.
O tăcere se:făcu între cucoane; dacă una începea să
-vorbească, celelalte o ţistuiau ; dacă alta tuşia, celelalte o

opriau ; în sfirşit aşa pironite cu gândul lu feşnicar'şi cum
"stateau cu mânele întinse, nu trecu -un sfert de cias şi feşnicarul incepu "să se mişte.
Acu, acu; tăceţi! nu râde! nu ne spune nimic,
— 'Feşnicarule, care e mai tânără dintre noi, să te
pleci spre dânsa?
Feşnicarul după o mică pauză se aplică spre : duduia
Frosa. N'avea de cât 16 ani!
— Feşnicarule, care e mai bătrină dintre noi să te

pleci spre dânsa?
Feşnicarul se opri puţin şi apoi se înclină spre coana
“Pachiţa. Trecuse deja peste 40 de ani!

— Feşnicarule de ciţi ani e ceia ce le întreabă? Feşnicarul începu a bate: unu, doi, trei.... două-zeci
şi şaple, două -zeci şi nouă. Coana Zina avea vouă zeci

şi nouă de ani bâtuţi!.
—- Fesnicarule, care din noi va avea copil mai degrabă, să te pleci spre dânsa.
Feşnicarul se închină spre Coana Mândiţa. In adevăr coana Mândița era pnrceasă pe drumul prăvălirei
carului !
|
—

Feşnicarule,

câţi

ani are

să

mai

trâiască

coana i

Varvara?

" Feşnicarul se închină de 45 de ori, 45 de ani! Bravo!
strigara toţi. 45 de ani. Coana Varvara era de 25 de ani
atunci;

pănă azi au trecut cam

92 de ani; şi mai are de

trăit încă 23 de ani! Toţi-cei eare au jucat feșnicarul ţin
minte. aceasta şi nu uită răbuşul. Incă 23 ani de traiu!
92
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o

. — Feşnicarule, care din cele două duduci se va mărita
-mai degrabă să te pleci spre dânsa.
. Aici era aici! două fete, care aveau să se mărite mai

degrabă ! .
-Feşnicarul -se plecă spre duduia Frosa.
O roşaţă cuprinse pe Diala fată, mai ales că avea alăturea de dânsa pe Liţa, care se făcuse galbenă de ciudă.
Vorba se împlini pănă în toamnă. Frosa dură o nuntă,
de ale impărăteştile, şi jucă la nuntă şi duduia Lita, care-şi

găsi norocul

şi dânsa de la această nuntă.

Şi apoi la drep-.

iul Frosa era şi

mai frumoasă; te puteai sterge pe

de guriţa

zic că şi Liţa

ei;

Fetişoara

nu

mărită

— Feșnicarule,

nu

era frumoasă;

luze

dar

felişoara.

dacă

duduia

Frosa va lua pe cine-i

place, să sai în sus de 3 ori şi să mergi prin casă
Unde nu-ţi incepu feşnicarul a sări în sus şi a tupăi,
că săriră toți boerii de la cărţi, văzâud ciudățenia aceasta.
Nu ştiu cum s'a spart petrecerea, dar mi-aduc aminte
că vorbea mama de grija ce apucase pe Tata Frosa, că

trebuia să se mărite!
|
Ce ți-i şi cu feșnicarul!
„Opinia“ II, 219.

75.

La

sfânțţu

Mina

Ciuleiasa era în despărțeniecu
fi fost femee
una

din

frumoasă;

pricinile

din

multelor

contra,
aventuri

bărbatul, Nu că n'ar
frumuseța
amoroase

ei

fusese

în tinerețe

;

așa -venise însă lucrurile...
Avusese casă deschisă. Tot ce Iaşii socoteau mai distins se perindase prin saloanele ei; căci să nu uita vă
spune

că

Ciuleiasa

era

din

buna

societate

a oraşulni

nos

tru. Dar tot din “acelaș nâmol de lume, barbaţi şi femei,
__cucoane

şi dudui, se intâmplase

că şi boerul cucoanei

noa-

stre, adică musu Ciulei reuşise să se ciuleiască pe lângă o
dudue

mai.

stătuţică cu

aniişi mai

doriloare de a râvni

numele de Ciuleiusă.
|

Este o vorbă: nici pe dracul să-l vezi, nici cruce să. ți
faci ; adică mai pe limba vorbii: dracul nu face mânăstire.
Intr'o bună dimineaţă, Ciuleiasa cea adevărată se trezi că

Ciuleiu al Dumneeei a lăsat'o trumuşel și fără să ţie samă
de legi şi de canoane şi nici chiar de peciul vechiu protopopesc,— Ciulei însese însurat cu peciu—a fugit cu tânăra duduiță Calipsula, care numai putuse răbda de a nu
purta mai în grabă scumpul şi sunătorul nume de Ciuleiasă.

Când omul nu vrea, măcar să-i faci şi farmeci tot nu
ajungi la vre-un capăt. Aşa şi cucoana noastră a cercat
“legile, a cercat otăritățile. Pace! şi iar pace! Vedea ea
„că ori unde se întorcea tot afurisitul de bărbat avea drep-

tate. -Din tot buclucul cu judecăţile s'a ales cu averea istovită, en sărăcia a casă, cu anii tinereţii perduţi şi cu
amatul la inimă, că din ceia ce a fost odineoară: Ciuleiasa cea vorbită, lâudată şi inglindisită de lume, azi era o
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simplă femee uitată părăsită de prietene, sărăcită şi ducând o nevoe lucie. Un sullet bun și creştin, o singură
cunaștință, din acele care poate la vremuri bune o cercetase mai pulin, se milostivise şi o aciuase pe lângă dânsa,
ca să aibă unde să-şi plece capul.şi să se adăpostească.
Mai

avea

prietena

noastră

grădină.

cu cine să se ia,

Ciuleiasa

era o

-

Ştia câte în lună
devărate şi inchipuite.
tase deprinderea de a
aidoma aşa, hiai mare

şi în stele: şi vechi și nouă, şi aCum era acum şi în vrâstă, capaputea lega lesne, de credeai că-s
dragul s'o asculți.

"Era apoi şi evlavioasă. Nu era Duminică lasata de
D-zeu să. nu se ducă la biserică să-şi dea leturghia cu acea

sfințenieşi curățenie
ciunea e bună
nu

e bine

de inimă, cu care

primită de D-zeu.

să te duci

cu

sufletul

căci nu degeaba ascultase
cu darurile: «<tuată grija.
pădăm».

credea

că

rugă-

La ușa altarului ştia că
încărcat

de

griji lumești,

ea rugăciunea cântată la eşirea
cea lumească acum să o le-

Avusese ce avusese dânsa cu Ciuleiu, dar ori cât de
adâncă ar fi fost rana, ce-i căşunase despărtenia, ori cât
de restinsă- i-ar fi fost ura contra barbatului, totuşi avea
un copil de la Ciulei şi copilul purta numele tata-său; şi
dând letui ghie spunea şi numele băetului şi gândul prin o
“ciudată apropiere o ducca la numele bărbatului, aşa că
buzele fâră să-şi dea samă rosteau de două ori numele
Vasile, tatal şi fiul. Era mamă ; şi câte nu cuprinde inima de mamă!

Părintele Gavril de 1s sf. Neculai
cul cucoarei

noastre,

primise

multe

Domnesc,
leturghii

duhovni-

şi acaftiste:

de la Ciuleiasa.
Pururea cât statea în biserică se punea
în faţa icoanei Maicei Domnului şi în.adâncă cucernicie i
„se ruga ei, Impăâtesei Cerului, ca să se milostivească de
dânsa şi să o răsplătească că mare amar şi chin i-a fost
să sufere pe lumea asta.
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Și cum sta ea cu cu ochii. ţintă la icoana Maicei Precișla, cu pruncul în braţe, iar cu mintea pironita. la rugăciunea ei tainică, i se părea că icoana vorbeşte, că o soptă
misterioasă îi resună în urechi; «ruga ta e. ascultată»,
Ce nu poate şi ruga. ferbinte ! Ce nu socoteşte şi credința vie: Credinţa puternică mută nunții; credința vie
dă glas icoanelor, Pentru Ciuleiasa noustră: icoana Maicei
Domnului de la sf. Nicolai Domnesc vorbea, Și cum să nu
vorbească o icoană, care a Jacrămat pentru atâta. lume!
LX
+

*

Cu aceiaşi evlavie în aceeași Stare pirgnită stătea i înto zi pe la vecernie, In biserică ici. colea câle un suflet
necăjit, care venise să-și aline durer ea “de care era sbuciumat,
Părintele Gavril avea darul cetaniei “frumoase şi

mulţi prinsese ideea că

acaltiste, şi

molifte mai bune de -

cât cele cetite de silnţia sa nu pot fi
lată că o jupâneasă, de cele cu tulpan in cap și târâiți în picioare, dar care era -sbuciumată de acelaş dor
ca şi dânsa, inaiută spre altar; aşteaptă preotul; vorbi
ce vurhi şi cum era cu smocul de lumânărele în mână sc
duse şi Je aprinse pe toate la icoana Sfântului Mina, făcă-

torul de minuni; venise să i se ceteasșă un acaftist la
Stântul Mina, că doar s'a învrednici sfântul şi i-a întoarce
gândurile bărbatului,

care de o bucată de vreme

se inhâ-

itase cu o căţea de muere,—aşa obişnuea jupâneasa
stră să

povestească

la

toți

care o iscodeau

noa-

de nădulul

„ce-l are—şi-o părăsise acum mai cu lotul:
Căzuse în genunchi înaintea icoanei sfântului şi lacrimile curgeau şiroiu pe obrajii brazdaţi deja de nevoe şi
de necazuri,
a
|
Părintele Gavril eraa pe sfârşite qcu slujba, iar
i
dascălul se pregătea să aducă analogul pentru a putea pune
Ceaslovul lui cel bogat, cartea cea plină de- minunate rugăciuni, alinăloare de suflei.
Până una alta, Ciuleiasa prinse prilejul de a se apro-

|
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pia de jupineasa noastră şi din vorbă în vorbă, veni la,
nevoia şi durerea, care le era aceiaşi. Nimică nu apropie
pe oameni mai mult cu durerea!e ceva firesc aceasta cu
mult mai mult de cât bncuria.
In dorul de a povăţui pe nenorocita femee, cucoaua
noasiră crezu că'e bine so indemne ca să facă rugăciune
de a acaftist Îa Maica Domnului, că poate fi mai miloasă,

că-i femee de a noastre, pe cind sfântul Mina barbat. şi...
Tocmai părintele îşi aşeaza ochelarii săi cu cercevelele de lemn galbăn pe nas şi era cât pe ce să îuceapă
rugăciunea, când Ciuleiusa urmându-şi vorba zise in auzul
celor din jurul analogului,.
.

“Si,

ştii soro

dragă ce'am pâţit şi eu de la cânele

„eu

de barbat; câne la câne ține.
|
Părintele avu chibzuinţa de aîntoarce câteva file pentru Acaftisul Maicii Domnului, pentru a închide gura Ciuleesei că ţine câue la câne,.:
'

„Opinia 11, 904.

16. Răşiuială
Nu puțină
noştri cuvintul
Ce să fie
călcărite care

iîncurcătură a pricinuit unora din filologi |
acesta răşiuire.
a răşlui! In deobştea căştui se 'zice la în
se fac pe moşii prin „schimbări de hotare,

clătind” semnele sau mişcând din loc -petrele hotară. Simțul de proprietate aşa de adânc însădit în Românul:
nostru, a mers pănă acolo-că n'a încuviinţat străinului,
nici să-i calce hotarele, căci numai acest fapt incă era luat.
ca un semn de vădită nesocotire a proprietăţii. Sânt pline,
poveștile

în care

ni se vorbeşte

de. indrăzneți,

cari

calcă:

moşiile nehotărnicite. Lupte straşnice se iîncingeau'.din astă
pricină şi nu arareori vedem învingerea oria Fât-frumosului
ori a dihăniei, stăpâna locului, ca Seroafa cu pureeii, etc.
Dacă românul în graiul 'său străvechiu avea vorba a,
calea,

a încălca

moşia,

de

unde

răşlui, care—cum

se vede—e

încălcarea e ceva

general

mai

şi cum

şi-a

croit vorba.a,

expresivă, căci pe, când.

şi neprecis îu sine, și nu ştim |

dacă cuprinde statornicia luării în posesiune, ori numai
perindarea pe moşie; răşluirea din contra cuprinde
în,

. sine ceva mai precis şi anume luarea în stăpânire a unui
“pământ

prin călcare de

hotare.

Una—călcarea—ar

iohoativul, adică momentul începerei acţiunei de a
stăpânire ; alta—răşluirea îndeplinirea faptului.
“Aşa mi se pare mie că se desprinde de

arăta

lua : în

graiul viu

înțelesul acestor 2 vorbe.—De unde să se fi luat însă vorba
a răşlui?
.
E
Singur Cihac'a Ancebeat. a. “stabili o etimologie a. a;
cestui cuvânt, legind'o cu slavul reazată, . de unde deduce .
cuvântul rălez, ba şi i cuvântul răzeş,
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Cât de colo se vede, că explicarea lui Cihac e gre-. şilă, căci e imposibil a lega în aceiași tulpină2 cuvinte cu
înțeles absolut opus. Răzeș e tipul proprietarului, care ține !
la răzeşia lui; cum s'ar putea ca noțiunea de răzeş să derive din opusul ei de fapt răşluirea, ca şi cum răzeşia
provine din rășluire. Nu că răzeşul să fie acela care a
răşluit, ci mai de grabă €l a fost „cel răşluit adesea în o„cina şi moşia sa.
!
“Netăgăduit dar că nu se poate impaca ideia de răsJuşire cu răzeş şi rătez,
Dar atunci ce să fie? Ori cine ceteşte vechile traduceri de documente slavone, făcute de dascalul Evlogbhie,
de Pitarul loan Stamati, de : polcovnicul Pavăl Dsbrin' şi
alţii, observă că toți aceşti traducători obișnuiau a - traduce
următorul pusaj din textul slavon:. - neporuşeno, nicolijena
<ceachi=neruşuit nici o dinioară în veaci>. Deci vechii
noştri scriitori ziceau corbind de hoture că să fie neruşuile
nici odată în veci, ci să umble pe unde de veci au fost.
Probabil că 1uşuil şi neruşuil erau termeni lehnici
în cancelaria veche, obişnuiţi de scriitorii de vrice a sla:
vo-române, şi că țaranul venind în daraveri pe la divana
trebuit să audă de acest cuvânt tehnic Şi să] zică si el pe

limba lui și cu înțelesul cerut.
“Din toate timpurile Cancelaria “a influențat . poporul
în graiul său, căci a avut dese legături cu dinsul, şi martori sântem cu toţii cum şi azi cancelariile noastre intro- due în viul grai zeci - -de cuvinte franceze, pe care însă poporul le zice rău, după cum le aud şi le înțelege prost.
Aşa a trebuil să fie și cu vorba noastră: " răşluit a
fost dia. vechi rişuil, deci în loc da a răşlui se zicea a

ruşii, la care s'a

interpus. licida 1, ca şi în cuvântul a.

îiişlară. In loc dar 'de a vedea după formă că ar fi cine
ştie i ce cuvânt unguresc, luându-ne: după sufixul lui, tre„bue să ne ducem la un cuvânt tot sluvon, dar din dialec-

“tal 'cel mai “apropiat

de

cancelaria Moldovei şi anume la

Ruteni. Ia adevăr din toate dialectele slavone, la

Ruleni
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găsim

cuvânlul ziporuşeno

forma

neporuşimii=—neschimbat

—

din textele

de

noastre slavone

la locul lui,

în

anter-

riickbar, unbeweglich. Altă formă e poruşiti, poruşatiîn înţeles de a mişca, a schimba ceva de la locul lui; iar tulpina primitivă e rul=mişcare, Bewenguog, betriev.—H in
slavonă urmat de î se schimbă în ş, aşa ca. neporulhomii
a dat neporuşemii deci neporuşeno.

|

" De aci, slavişlii când dădeau pe româneşte

negăsind

" îndată echivalentul român au întrebuințat cuvântul slavon
_pe cât se poate de corect: neruşuii, ruşăil; iar poporul
auzind cuvântul lau rostit după putinţă, făcând întâi o
metatesă : răşuil în loc de .ruşăil, şi mai apoi răşluit,—
“după cum azi când aude reclamaţie zice lăcrămație, iar
din advocat face avoocut şi altele.
Penlru edificare că răşlutre e răşuire, ruşăire, ruşuire, aduc întreg pasajul care vine- neschimbat în stilul o-

ficial al cancelariei vechii Slavo-Române : «deci noi (adică
Vodă), văzând

noi așijdere i-am

a

lor

(urmează obiectul actului), şi de la

dal şi i-am întărit slugii noastre (se dă

muaele) mai sus scrisul sat (cu numele său) cu să-i fie şi
de la noi uric (adică proprietatea definitivă) şi cu tuate
veniturile,
lui, şi copiilor lui, “şi nepoților îlui, şi strănepoților lui şi restrânepotilor Jui şi la tot neamul Ini ce i se

va alege mai de aproape, neruşuil nici. dănoară în veaci>.
Deci satul şi veniturile să-i
năoară în veci. Avea dreplate N.
«să nu. sufere nici o răşluire.
dm
în cunoştinţă de vechile urice în

fie "neruşuite nicio dăSulzu în 1849 cind scria:
legiuitul venil>. Suţu era
care se zice că rici sa-

tul nici venilul lui să nu fie răş/uite—neporuşeno.
Deci a răşlui n'are a face cu răzeşi,

nici

cu

rătez.

Şi Cihac nu. putea nimeri de o dată, mai-ales că nici-un alt filolog w'a mai încercal să râstălmăcească pe al: nostru
răşluire, necum să apropie prin ruşuire de ruh, poruh,
poruşanie, neporugeno al textelor malorusiene.
„Evenimentul“

anul XI, 280.

.

Lira

_-

Taci, că-i bucne!

Cine n'a cetit.pe Creangga ! la bovestea- lui Dănilă
Prepeleac, vorbind maestrul poveştilor despre pătăvania lui

Dănilă, cum el se duce la lârg cu boişorii lui să-i vândă
şi obosit cum.era de hărţuiala boilor, că se tol trăgeau
să mai lingă din ceaiarbă

de pe lângă

drum,

ea

unii ce

erau hămesii pe foame, îşi plânui în capul lui să deă boii
pe carul, care i se părea că merge singur la vale. Intrând
in vorbă Dănilă Perpeleac cu omul ce se odihnea pe pro-

țapul carului, şi aducând vorbă că el tare bucuros er face
trampa cu hoii lui, românul mirat de prostia lui Dănilă;
incepe a se codi șia se urăla greoiu, că.numaida un mare

hatâr face schimbul, căci carul ui are darul de a merge
singur -la drum, şi că Pa găsit (în toane bune, că-altfel n'ar face schimbul,
zis-a românul

ferească sfântul. Iar în gândul sâu,;

taci; că-i. buche; las

că mi te-oi poteovi-eu

!

„Înţelesul frasei e destul
de lămurit, pentru a pricepe
„oricine că aici'e vorba de prost, că adică țăranul—acesta
e Creangă—a zis în taină că e prost, e buche.
|
De ce la cel prost să i se zică buche?:

Pentru a pricepe.rostul acestei

vorbe

lrebue să

ne

ducem cu mintea la practica invățămâutului la. noi din
vechi,
«-Aslăzi când-cu toţii pocnim literile în rostirea Tor:
a, b (â),-c, (â), d, (â), etc., ca şi cum am zice abâcâdâca

acel veshit caporal din exeadronul 7 Botoşani, care

scrise

prietenului său : Vasile Alecâsândâdârescu, luând litera în
valoarea:
sa fonica rău rostită şi înțeleasă, negreşit că nu .
astăzi

s'a

putut

naște

această

vorbă:

îi buche;

când

insă

Ă
ne ducem

cu
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mintea: la şcolile vechi,

tirea se facea cu alfabetul vechiu

şi

ce-

moldovenesc, in-care

unde

scrierea

al-

fabet slovelo aveau numiri deosebite străine,
rau linuţi a invăța slovenirea rostind
lor alfabetică.

nu

fonetică,

negreşit

iar eleviie-

slovele cu

că loți

valoarea

ucenicii,

diecii,

au trebuit să zică la slovele a, d, v,g, d, e, pe .numele
lor: az, buche, vede, glagol, dobro, est, elc.
Buchi dar era a doua slova din alfabet, aceea ce im=
plicit venea

în gura

stare să învele tot

tuturor,

căci dacă

alfibetul,:

toate

nu

era

oricine.

azbucoavna,

însă, să dea cu nasul:de buche'şi. glagol

deci

în

trebuea

şi: numele

lor să fie mai cunoscut şi celor ce nu. dădeau de loc pe
la şcoală..
Cum,. însă, ziua , bună se cunoaște de dimineață, aşa
şi priceperea la invălarea cărţii se arăta de la primele slove.
Cine avea:să calce a popă piindea uşor alfabetul, trecea
la slovenirea . pe slaguri 'şi apoi la ceaslov şi psaltire,
pentru a eşi în totul procopsit şi: pedepsit în ale cărţii.
“Doar nn degeaba ii dăduse părinţii să înveţe: carte,
“să ajungă dobu de carle ca un popă. Peetru elevul deştept
orice

metodăe bună;

adică

cu

cea

mai. rea

metodă

tot

poţi urni din loc, căci:
e talentul, priceperea care înlesneşte
învățătura ; cu elevii nătângi, ca
toda cât de bună, toL dracul, nu

Ce

al de - Trăsnea, fie me:
urnește din loc şi pace.

mult îl poți face să citească

cât de

prost, căci

n'a rămas şi:nu rămâne

nici un copil azi cât de mărginit

care

lâră. Şi dar nu credem

să

nu citească o

că să se

poată naşte vre-o vorbă: chisnavată cu. numele vre-unei li„tere şi mai ales b—zis ca bed,
tă
Din vechi cu metoadele indobitocitoare, şi« cu. dasealii
pricopsiți nu procopsiți, se. vede că se întâlneau dese ceasuri* in care elevii se opreau la bucheşi nu ţi-ar fi trecut
la glagol, heavâud în cap glagorie.
Cât de nanaş şi pocoi .

râța mai ba! căci se temeau să nu
cum

era să pățeasca

Tândală

se înece

în

tverdu,

la dascalul Pascal din Podul-

“ Iloaei pe vremea lui Ciubâr şi Papura Vodă.
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“Tipul de prostie era intrupat în acei elevi—deci—eare
nu urcau. nici pe buche, ci rămâneau lot la azi, legând cartea de gard. Ori fi fost mulţi de aceştia, căci numai aşa
ne explicăm de ce şi graiul a născut în jurul. lui buche o

bogală şi plină de înțeles familie de cuvinte.
Citeşte buchea.
Invaţă buchea, se zice de cel ce se ine de rândul
din carte: şi nu face nici o săritură, ca cum s'ar invala o
rugăciune. Dar celui ce învață buchea i s'a mai zis -şi buCher adică învaţă pe de rost. Una e a spune pe detrost și
alta de a învăţa buchea, adică a fi bucher. Unul pune în
joc numai memoria, altul a putut aplica judecată “inainte

de a fi memorisat.
A bucheri se zice de cel ce n'a

deprins

citirea

rentă, ci încă-se încurcă la gruparea literilor în

cu-

silabe şi

acestora în' cuvinte, Şi azi sânt elevi cari din diterite motive—ori neglijența dascalului, cae i-a pus cartea în mână,
ori din prostia lui, nu ajunge a avea cel puțin lectura curentă—care «un act refiex-complex. *
“Nu mai rămâne îndoială că şi dascalii vechi se: vocii
enervat de usemenea elevi care buchere&u, şi nu înaintau

de loc la celire. Meloadele- vechi 'pestalozziane erai

varga

şi falanga, şi ca atare nervii şi-i 'descarcau pe -vârful ver.
gei' ori mai ușor, cum elevul 'bucher 'ce -bucherea -cuvântuj, avea nevoe de a i se arăta cu 'degetul atât buchela
„cât şi cuvântul, de ciudă dascalul il lua de supsuori şi îl
ghigosia

|

în carte,

ca să țină

minte.

.

„La asemenda -ghigosială i s'a 'zis.şi i se zice
sală,

căci era

iscală

din

cauza

buchilor * bucherile

buchide

bu-

cheri, cure trehuiau să mânânce câte o bună buchisală
-pentru a nu mai bucheri buchele. ca: nişte -bucheri.-. - :

„Evenimentul“ anul XI, 289, -
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A legut cartea de gard.

Bietul Duraleu câte nu i-a dat sufletul să păţască de |

la bădița Arhip, ţircovnicul schitului Hadâmbului, de la
Dealul Msre din codrii Iaşului! Era avan Ja suflet acest
bădiţa Arhip, căci vârâse groaza în copii cu bătăile pe
indesale și înăduşite ce dădea băeţilor, care nu urmau regulat

şi in spor

cu

carlea.

| lute o fi fost el bădiţa” Arhip, dar și dracii de copii
îi scoteau sufletul ! Peri albi şi pace! Scorpii neastâmpărate ! vermi neadormiţi !
Ia chiliile din dreapta, egumenul de la Dealul Mare,

Kir Naftanail, mâna dreaptă a

mitropolitului de

Iaşi,

de

care alârna schitul, îngăduise-să se deschidă o şcoală pentru ucenicii, cere ar fi dorit să se procopsască şi să se pe-

depsască cu ştiinţa cărţii.
Mai mulţi băeți din satul mânăstirese îşi luase inima
"a dinţi şi urmau la lecţiile de azbucoavnă a lui bădita
Arhip. Intre aceştia numărăm câtiva: Vasile a lui Popa

Rudă, din Nedeeni; lon Onofrei din Schit; Gligvre Bleblea
din Turbăteşti, Neculai Oatu din Vicoleni şi al nostru Duraleu,

biet

de răzăş,

din neam

în neam

în Turbăteşti, me-

gieşi cu Hadâmbul.
Frunte

intre

băeţi era

întrase în sufletul lui

bădiţa

Gligore Bleblea din Turbateşti;

Archip,

de

indămânatic

ce

era la lrebile clisiarhiei în biserică. Drau de frecat sfeşnicile, el iţi era omul! de păzit rânduiala mucărilor pentru
- stânsul şi curăţitul lumănărilor, eliîţi era leacul. D'apoi la

carte, ţibric şi pace. Să-ţi fi spus slovele pe şir mai mare
dragul. Nu da greş nici ca cât. Trecea

peste

buche,

zicea

.
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bine pe Glagori; pe naș, on, pocoi şi râţă îl zicea ca apa;
chiar pe lverdu incă il răspica bine; cil de cîst, pisi, “ftita
şi îjița le cam lătea şi el după felul de a se zice de pe
atunci.
Din potrivă îşi stupia sufletul bietul băţa Arhip cu
Duraleu ! Şi adică de ce tocmai Duraleu!
Fusese din vechi adus pe lângă schilul Hadâmbul
un
proslănac, unul Ilie din Răspopi! Aciual pe lângă mânăstire acest Ilie, de unde şi pană unde se întoli pe lângă

fata clisiarcului mânăstirei, o răzăşoaică din Nedenii lui
Ştefan ce! Mare. Dar ii cam lipsia o doagă acestul lie din
Băspopi!

La un necaz

mare

egumenul

Misail, om

procop-

sit în ale cărlii slavone, nu tiu cum că în loc să-i zică
mai şleau, prostanacule, ii zice in grabă, mai Duraleu, și

Duraleu i-a rămas numele.
Ei bine.din acest lie Duraleu din Raspopi au rămas
o mulţime de Duralei, de sau umplut toti Nedeenii şi

Turbăteştii din preajma
Şi acest

Hadambului.

Duraleu, ucenicul

lui

băţa

Arhip, era fiu,

nepot, şi strănepot de Deralei, tot unul şi unul,

fiul

mai

dihai de cât tatal, iar nepolul şi mai ales de cât bunicul.
“Iar Duraleu al nostru pusese vârt tuturor. Aşa de gogonale şi chisnovate le indruma şi le fâcea.

Şi doar îi facuse lalal său

Duraleu, sin Duraleu

şi

nuc tot de Duraleu, nişte tartaji de mai mare dragul :â
- te uiţi la ei. Câpătase nu ştim cum o-azbucoavnă lipăriiă
-tocmai la Sibiu, căci prostanac şi duraleu o fi fost el acest Duraleu, sin şi nuc (fiu şi nepot)..de Duraleu, dar.
era om cuprins in salul ni şi toate îi mergeau în plin,
căci norocul cum îi chior de feliul lui nimeiise ca .chiorii

la casa lui Duraleu.
ME
Dasealul Pafnutie.de la Sf. Sava

|
legase

|
tartajii cu

scoarle:de lemn şi învălite cu piele, fel de tel de icoane
„-şi iconiţe .tipările pe scoarțe, că doar a suna. capul lui de

scoarța de scânduri—d acă nu i-a suna doagele a deşert și
pustiu!
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Şi ca nu cum-va să piardă asemenea bunătate de.
tărtaji, tată-său îi legase cu un șnur gros de după gât, și
„aşa venea la şcoală Duraleu cu tartajii legaţi de gât. Pa:

tru file avea

tartaji

lui Duralev.

Pe

fața înlăia bucbile

- cât nasul lui de mari, pe a doua față erau slove mai mici,
împărţite pe glasnice şi neglasnice, şi glasnico-neglasnire.
.
Alice era greu mai incolo se dădeau stoguri de sunete, în- :
tovărăşind flecare neglasnică cu câle o glasnică, pentru a
putea injgheba slogurile. Acestea “țineau toate zilele și
numai la urma era dat Slavă și acum; sfinte Dumnezeule,
Oce naş şi Nebesuii țarea. (Tatăl nostru Şi Impărate ceresc),
Toţi trecuse deja la glasnice; Duraleu era tot la bucha.

Nu trecuse de faţa întâia, că i se slinise și batuse faţa întăia ca faţa cojocului.
rat cu lumânarea!

Şi nu

eşia din buche, să-l fi picu”

„Az, az, az, buchi, vede az buche buche vedi az; azi vede
buche, şi buche vede azi. Nu 1 puteai să facă că buche
“nu vede, nici azi nici mine; el nu pricepea ce caută Glagori, un fel de Gligori, când ii era de ajuns că buchi veue
azi. Şi Duraleu ştia atât că buche vede azi, şi că azi

vede buche,

în colo tufa!

După multă trudă incepusea prinde că Glagore este
„Dobrea şi că Dobrea este Glagore ! Mai departe insă nu

urma!

Bietul

băţa Arhip sudori

scotea, când vedea că Du-

raleu rălăcește cu degetul pe iartaj, neștiind bine să deosebiască pe uzi de buche, ca să numai zică buche vede
azi, sau azi Buche vedi, ori altă parascovenie.

— Ştii ce, măi Duraleu?
—Hiii!

”— Tot vii tu cu carte legată de capul tău şi nu se
prinde! Am s'o leg de gard, că doar s'a prinde de el cel
pulin, dacă lu nu te prinzi de. dânsa.

— Hii!... de gard!

Să mânânce din gard!
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mânânci

Apoi

a mânca

în zadar

Qin

şi tarlajii

tăi din gard. cum şi tu

carte !

Atâta i-a trebuit lui Duraleu.

A

doua zi des
do di-

mineaţă, pe când nu sosise nici unul din tovarășii Jui de
carte, Duraleu era în ograda schitului ; se folosi de sin-:
gurătatea locului și agălându-se pe gard se opinll să a- jungă la parul cel mai înalt, de “care legă tartajii, după
ce-i scoase de după gâl, uşurându-i-se capul de alâta greutate ce i apasa mintea.
|

Liniştit se dete jos, se luă apoi la hârjoane cu băeţii,
căci era meşter la trânte, era eel mai voinic din toţi.
Când să iasă la lecţie, numai ce-l întrebă bădița Arhip:
— Dar unde ţi-s tartajii, Duraleule?
-- Tartajii! Tartajii!... Apoi nu mi-ai spus
de gard?!

— Ia să'ți arăt eu ție, Duraleu ce ești.
„după dânsul să'] otânjască cu
dosul sobei pentru zile mari.
Unde

mai avu

mi-o tuli, măi băete,

vreme

nici dragoste

jerdia

să-i leg

Şi amandea

luugă ce o ţinea în

Duraleau al nostru, că nu

sa dezlege

tartajii

de la

„gard; şi rămase aşa zile şi săptămâni. intregi,
că tartajii
aşteptau să le vina stăpânul lor, iur stăpinul nn ştia ce
să le facă şi cum să mulţumească că l'a scăpat D-zău de
năucia cărlii! -

Şi s'au scorojit tartajii în parii gardului, Duraleau s'a
făcut gligan mar, dar fapta lui făcută aşa într'o năzbâlie
de-o clipală, a fost dusă de Naftanail la Mitropolie, de la

Mitropolit la

boeri şi aşa s'a: născut

de înțeles, că a legat

carlea.de gard,

vorba atât de plină
fiind că cine n'are,

mânâncă din gard; pe cine îl amărăști că n'ai să-i dai.
„nimic, îi zici: îi mduca din gard. Ba cum gardul Răzoaei era în inima Iaşilor, a rămas şi vorba «din gardul
Răzoaei» ; aşa şi de la fapta lui Duraleu s'a iscodit vorba:
a legat cartea de gard.

.
|

-

N
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Şi acum o fi slând cartea lui Duvaleu legată de gardul mănăstirei Hadâmbului, dacă nu cum-va, gardul o fi
puteezit,

biserica

so

fi dărămal,

Duvraleu

o

fi murit,

iar

noi care le iscodim să trăim pentru a mai scorni şi aitele
şi mai chisnovate, căci
Cuvântul din poveste
Inainte mult mai este;
:
și din traista cu minciuni n'am deşarlat nici
nunchiul broaştei.
„Evenimentul“

!
pănă

la ge-

NI, 293,

19.

Ioan

Pralea
Pralea firea cea intoarsă
(-Epigonii*

|

de Eminescu)

l.
Nu ştiu cum se face că de numele Pralea sa 4, legat
în literatura noastră un înțeles deochiat.
Cine a celit anecdotele de Sperantă știe că odată pe
când un flecău de țigan slujia la un Român, după ce sa
văzut îmbracl bine de Român n'a mai vrut să se apuce
de lucru, ci a zis că pe el il cheamă Pralea și că apucă

valea şi se duce dus tot pe drum în sus. După ce însă
Românul il ameninţă că şi pe el îl chiamă otic, s'a cumiulil ţiganul nosiru şi a rămas la lucru,
Tot aşa cetitorul Epigonilor de M. Eminescu, acea
odă literară, în care poetul cântă strălucirea epocii de aur
în literatura română şi arată apoi decadenţa de azi, când
generaţiunea tânără e lipsită de un ideal, nu cred: în nimic şi dar e neaptă de a produce opere de valoare.

Nu e locul de a judeca fondul şi temeiul
Iui Eminescu.

I se ierta unui tânăr de 922 ani

afirmărilor
să

privea-

scă astiel de exagerat meritul predecesorilor săi: credem
însă că rău şi fără câle Eminescu înșiră în pleiada scriitorilor cu renume
ete., peste

care

literați ca

Pralea,

hbine-i să asvârlim

Daniil,

Momuleanu,

mantaua uitării.

Cu ce merite s'a făcut insemnat Daniil cel scurt şi
amic pentru a figura în Panteonul fruntașilor” literaturii ?
Până unde faptul că Daniil Scavinski cel scurt şi mic, pe
care D zeu la porit la statură, de la facut om în minia-

—
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tură; până unde faptul că acest tip ipocondros, demn de
-a provoca râsul prin saloane şi cemn de a figura ca tip

în una din scrisurile lui C. Negvuţi să constitue

un drept

de a figura în şirul acelor poeti, care, cum zice poetul, au
scris o limbă ca un fagure de miere?
D'apoi Momuleanu despre care Gr. Alexandrescu zi
cea în una din scrisorile sale cătră Voinescu al II-lea:
«Deşi

mai

aveam

încă,

mărturisesc

păcatul,

«Să zic cite-va vorbe de Paris răposatul,
|
«Care, bărbat de-onoare, om plin de bunătate
«Făcea versuri de-acelea ca din topor lucrate».
Pănă unde faptul că un poet, care fâcea versuri lu-crate din lopor, ar constitui un drept să figureze în rândul marilor noştri literați?
Cel puţin dacă istoria literară ar linea seamă de asemenea nume, nici cum însă istoria literaturei nu va înregislra în şirul operelor de îalent scrierile lui Daniil Scavinski ori Barbu Paris Momuleanu.

Preferinţa ce Eminescu dă acestor doi frzntași ai -literaturei.
«Momuleanu glas de durere
«Daniil cel scurt şi mic
ne denotă tinereța lui Eminescu, aprins şi înflăcărat pentru trecut, şi in dorul lui nemăsurat perde cântarul drep-

"tei aprecieri literare.
Da, în strofa a doua din Epigonii nu ştim
pe ce scriitori să punem ochii ca să zicem că în adevăr avem a face

cu talente.
Tot în această categorie intră şi apreciarea tavorabilă, ce puetul o dă lui Pralea, despre care zice.:
Pralea firea cea întoarsă
Ce o fi iînsemnind:

Pralea

firea

cea

întoarsă?

Un

om cu firea întoarsă, e un om sucit la minte, sucit în viață,
apucat; iar din punct de vedere literar firea întoarsă ar
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însemna
tuturor

un scriitor cu veleităţi
contemporanilor

Dăm

deplină

Pralea ; da

Pralea

literare deosebite de

dreptate
e omul

calificării, ce Eminescu
cu

o viață

curioasă,

scriitorul cu un sistem literar deşanțat.
Cetitorul işi aminteşte “de Pralea,

cel

lui, unde

avea

atâtea

cue,

în care

dă lui
Pralea

descris

Alexandri ori Negruţi. Dascalul de la Frumoasa:
chilia

ale

săi,
e

de

iși avea

îşi punea rând pe

rând căciulă, legătoare, surtuc, jiletcă, antereu, pantalon,
ete. etc.; iar după ce se scula se imbraca luându-şi pe
rând fie-care straiu după ordinea cuelor.
Oare i numai la aceasta va fi fâcut aluziune Eminescu,
când i-a
: Pralea firea cea întoarsă ?

Cred. că nu;

şi iată

pentru

ce:

Eminescu când la calificat ast-fel su
scriitor,
Ce-a scris Pralea?
De

la el'avem

o Psaltire

Pralea e seriitor şi
gândit

în versuri,

la Pralea ca

tipărită

la 1527

în Braşov.
„Pentru lămurire iată titlul complect al cărţii:
«Psaltirea prorocului şi impărat David în versuri alcătuită de micul între musicoşii sistimii vechi Ioan Prale
din laşul Moldovii. In zilele tristilor întâmplări ce s'au început prin ţările Romineşti din anul 1821, Spre a se înnoi
aducerea aminte de cele ce strigă Psalmii; şi spre folosul
celor de naţia sa Români şi a iubitorilor lor, acum întăiu
cu cheltuiala sa la Braşov sa tipărit în Tipogsafia D.
Franţise de. Şobeln ; prin Fridrich Herfurt 1827».
Psaltirea în versuri e un volum în octavo,
cu VI
file prefaţă și cu 9I file lexi; la urmă avem şi un lexicon

după înțelesul din această

carte. -

Dar pentru a ne da samă întru cât din lectura cărţii
reiese că era o fire întoarsă vom stărui mai pe larg în
viitorul curier asupra sistemei adoptate de Pralea în tra-

ducerea Psaltirei sale,

Il.
Psaltirea lui Pralea are o

prelaţă

scrisă

cu: -multă

autorul

Tipografiei

măestrii a

filosofiei şi

erudiție de cătră cunoscutul V. Popp,

la Români,

doctor a frumoaselor

medicinei. Prefaţa e scrisă în 1 Oct. 1827și prezintă un
deosebit interes, căci e o pagină celebră din istoria litere„lor româneşti. Cred că cu vremea o voiu împăităşi-o cetitorilor Opiniei spre a se vedea cât de bine scria V. Popp
în 1$21 şi cât de bine cunoştea literaluru Română cât se
scrisese pe atunci.
|
După prefaţă reese că Pralea a încercat simplificarea
alfabetului, pentru care întocmise un nou metod cu mai
puține lilere şi cu mai sigură pronunție. Asuyra acestui
nou metod de scriere şi cetire V. Popp nu se pronuniă,

dar semnelează că asupra aceluiași subiect
Ungur

in 1813,

cElementare

universale

scrisese şi un :

tolius generis

hu-

mani. Budae 1813».
Cât despre Psaltire iată cum califică valoarea acestei
lucrări:
1) Titlul. cărței va arăta epoca nefericită în care ai
scris cartea.
2) Ai imbogăţit limba românească cu o mulţime de
cuvinte,

care sunt

adevărule

românesti,

însă

care

erau

a-

fară de obiceiu.

3)

Ai dovedit că limba românească

rabdă

şi com-

poziţii, în care precum şi în cuvinte neobişnuile şi altele
de nou făcule de ai fi fost ceava mai scump poate
nu

era

spre

stricăciune.

4) Ai arătat cum că în
despre ori-ce lucru înâlt.

5)

:

|. noastră

să poate serie

Ai arătat că spre îmbogățirea |. româneşti nimi-

ca nu'i aşa trebuincios

de cât a cunoaşte toate dialecturile

limbii, întrebuințând toate acele vorbe, care lipsesc in una
din cele-lalte şi unde nu ajung acestea

jăm de la maica limbii noastre:

să ne

împrumut-

|. latinească. Știu, prie-
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tene, că pentru aceste
neşti de la mulţi
mai

vârtos

cari

multe
nu

cuvinte şi recomandaţie a |.
împoriviri vei

ştiu din

ce

evlavie

auzi;
mare,

lati-

de la aceia
ar vrea

săo

aibă departe de hotarăle sale».
Resultă din aceste şire câl de serioasă şi importantă
e prefața lui V. Popp.

Să reținem punctul 3: ]. românească rabdă composiţii şi descomposiţii neobişnuite ; observă însă că autorul
ar fi făcut bine să fie ceva mai scump, căci nu era spre
stricăciune,
Insuşi Popp recunoaşte că Pralea a exagerat mult,
ând a introdus compuse “multe.
Pralea a avut un emul în persoana lui C. Aristea:
Vom face cu vremea un paralel intre opera lui C. Aristia
şi a lui Pralea, căci sunt plini de nostimade.
Toată traducerea lui Pralea e imbibată de mania de
a crea cuvinte, Cum versul este mănuit greu, celim ver-

suri foarte curioase, scrise în o limbă ici pe colea păsărească. Ne e greu a da monstre de traducere pentru a
vedea limba lui Pralea. Ne mulţămim a notacâte-ceva din
glosariu, penitu a vedea în ce stă firea lui întoarsă.

Cincică se zice la mână, căci are 5 ramuri.
Omnunicul, acel ce nu-i om
Omfătul, copil.

Șăsfăţ=şese feţe.
Totmainul==tată şi mamă

(om

nimic).

întrolocat sau sinteton.

focloc foctoc ; valră, toc de foc.
lunglatlaiu=lung, lat şi tăios; sabie.

lemugrăsie=—untdelemn. -

meneş=proroc

;

patrapici=—vite cu patru picioare,
Uscapcă=ostrov, insulă.
Cotapp'imânte,

ostroave,

chersonese.

Câ mpale=holde, ţatrini.
Călclegi=călcător de lege.
locşfară=altar, locul şferii, sferane.
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Jilăvudumedapisor ()=jilăvi-s'or, uda-s'or; umedi-s'or;
„api-s'or(2)
Peplomezulală=—miezul pieptului.

Supllă!piga=aşternut tălpilor.
foltefoli=îmbuibat.
hucruomălate=lucruri omeneşti.
mânalțare=inălțarea mânilor.
placomeşti=plăcuţi la oameni.
staugard=zid.
|
dedii=nu flori dediţi, ci-li dede, scrie Damaschin ;
on os verfos pana ne, unde nu inteles magariu, bunii cărturari, serisau şi alţii aşa; a desbara marţafoii fulăi de a
bârfi spre aeste întâmplări în drumul cuvântării.
Udul nu pişătul cum
lehăesc mâscăricii, de niscai
vorbe ce 'se lovesc că nici neapătlul afedronului cua mer:
sului in. tot una.
trion- -trătună,

triun=trei

şi una.

Ar fi a înşira tot Jexiconul pentru
ragiozlâcurile

de limbă,

care

denotă firea

a vedea toațe ca. .
cea

întoarsă

a

lui Pralea,
«Domnul se impărăţiră, bucurâte lu pământe, Vesăleascăse Usc-apce, şi multe Cot-ap-pământe.
Cu toată calitatea ce V. Popp găsea psaltirei lui Pra-

lea că a îmbogăţit limba româuă

cu cuvinte

nouă,

com-

“puse, de care a făcut prea mare us, totuşi munca şi stradania lui Pralea constitue azi o verigă curioasă. dar is0lată în progresul literilor române.
Puţini au incercat a iîmbiba limba română cu compuse neobişnuite. Limba le-a respins, şi azi când cetim
serierile lui C. Arislia şi Ion Pralea, stim că avem aa face
cu oameni cu firea întoarsă.
„Opinia*

II 275.

S0. Rumân-Veciu
“Celitorii cunosc în parte că numele nostru etnic de
rumân a servit odată a arăta pe oamenii robi cu brațele
lor boerului proprietar, cumşi pământului pe care-l: locuia.
Cum şi în ce fel s'a ajuns În această designare nu ţin să
întru aicea. Amintese atâta că explicările sînt mai multe,
de şi izvoarele pe care se sprijină sint foarte puţine.
Cetitorii mai şliu că pe când în Muntenia robii pământului se chemau rumâni, în Moldova se chemau vecini.

lar mai

Moldovei

ştiu

cetitorii că D.

Cantemir în Scrisoarea

se silește a explica origina vecinilor, mai ales că

pe vremea lui erau şi'şi putea da samă de fapt de starea
reală a lucrurilor.

"Teoria d-lui “A. D. Xenopol iar e cunoscută, caci d-sa..
pune în legătură aceste două stări cu descălecalul. .
Cum. am zis nu mi-e scopul de a-mi da părerea asupra originei veciniei sau a rumâniei în Moldova şi” Muntenia.
leiese neândoios din documente că. starea aceasta

era sporadică, şi ca atare nu putem zice că erau categorii

întregi

de

oameni:

vecini sau

nale sau de mici grupe.

rumâni,

ci situaţiuni

perso-

Cred câ fac un serviciu istoricilor noştrii reproducând
din arhiva mea trei documente înedile. asupra veciniei şi
rumâniei, mai ales că se stabileşte întrun mod neândoios

perfecta corespundenţă de înţăles asupra celor doi termeni,
„cum şi obiceiuri curioase asupra acestor lucruri.
Cetitorului i se alrage in deosebi atenţia:
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1).

Iaşi 7147

Io Vasile

—

(1639) Iulie 27, de la

Voevod,

b.

m.

Vasile

Lupu.

g. z. M. (cu mila

lui 'D-zeu

domn ţării Moldovei), datam cartea Domniei mele slugii
noastre lui Patraşco Poldescil ce au fost armiş spreacea ca să hie tare şi puteainic cu cartea Domniei meali a
cerea şi căula pre a lui vecini anume Gligori şi pre Ivan
şi Vasili feciorul Dochiţei; pentracea hie unda-i va găsi
în tara domniei meali, hie in sat domnest, hie în slobozii,
hie

în sat

boerescu,

hie

în sat călugăreszu,

hie

în târgu

sau hie în târgu (sic) sau hie unde-i va găsi în țara Domniei meali să aibă a-i trage la un scaun ce va hi mai aproape, iar acel scaun să-i facă leage direaptă, sa-i ia cu
toate bucatele bucatele: (sic) lor şi să-i "dea intru mâna
slugii noastre, pentru căci le:au plătit capetele de furtişag
şi au fugit; iar de nu vor vrea să margă la urmă să-i
dea in lărie chizași şi să le deazi să vie de faţă inaintea
domniei

acel

meale;

care se

ear

de

va prileji

slugii noastre

nu

vor avea

chizaşi

să-i lege și să-i

şi la domnia

mea

să-i aducă

să

i prinză

dea întru mâna
şi nime

să nu

cuteze a ţinea sau a opri înaintea cărţii domniei meali.
Saam
10.

Gospodin

Targovişte

veleal;

veliţi boleari uzil, Lupul.

7150 (1642) April 9 de la Matei Basarab.

Milostiiu bojieiiu 7o Mateiu Basarab. Voevod daval .
gospodvumi sie poveleanie gospodvumi o vom postelnicom,
boliarin imenemu Eremia Ciocrălie ot Moldavscoe zemle, .
ca să fie volnic cu această carte a. domniei: meali şi cu

sluga domniei meali pre nume să-și caute şi să-şi iu ai.
lui. rumâni cari au fugil deîn țara Moldovei de satele lui
aicea în pământul ţărei domniei meale de la parte care
are făcut aceste
toți să-i ia cu ce
nesc, veri în sat
slobozie, veri în

doo ţări încoace, veri unde-l va găsi pre
vor avea. veri să-i va găsi în sat dom:
boerescu, veri în sat călugărescu, veri la
lrăguri veri unde...... să-i ia să-i. ducă în
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Moldova pre la satele lor, cari de pre unde va fi; și de
nime opreală să n'aibă..... veri să-i ție Domniea mea. Iar
cine se va ispili a-i opri mare certare va avea de cătră
domnia mea. (incheere slavonă).

711). Iaşi 7150 (1628) Noemur. 26 Vasile Vodă.
“Io Vasile Voevod. b. m. g; z. m. (cu mila

lui

D-zeu

Domn ţării Moldaviei) dat-am carte domniei meale slugii
noastre lui Patraşcu Boldescul din Răpezeşti spre acea ca
„să fie tare şi puternic cu cartea Domniei meali a câta şi-

a cerca pre ai
in țara

Domniei

lugăresc,

săi

vecini anume

Vasile, unde-l

va - afla

meali ori in sat boeresc, în ori in sat ca-

ori in slobozia

domniei

meale,

ori unde-l

va

afla

în țara demniei meali ca să-l aibă a lua de grumazi cu
tot ce va avea el. Şi nime să nu cuteze a ţinea sau opri
peste cartea Domniei meale. Iar cine va părea cu strâm-

bul să vie să stea de față.
Saam
|

gospodinu

”

veleal.

Din cele înşirate în aceste 3 documente ce se referă
la fapte între 1639—104$, se vede lămurit că:
a) Eremiia Ciocârlie văzând că nu “găseşte vecinii fugiți în Dioldova s'a dus in Munleniu, unde domnul le zice

rumâni.

b) că pricinile vecinilor

se puteau

judeca la ori ce

scaun judecătoresc, chiar în ultima instanță și : numai la
caz de mare nevoe se făcea recurs la divan.
c) că vecinii erau oameni, a câror capete se plătesc
“pentru furlişag, ele.
Dar de aceslea în alt curier.
„Opinia“

Il 9.

SI.
Afară plouă,

| Preferansul

dar plouă mărunt

și des,

căci

sântem

la munte. Şi nu numai de eri de alaltăeri plouă; ploile se
țin lanţ de aproape o lună. Lumea din bâi e plictisită de
atâta ploae. Nici tu -cură dimineaţa ia No.3, nici tu primblări prin parc şi la cascadă ; nici tu escursiuni prin munţi,

ca Putul, Cerbul, Borghizul, Şandru, nici tu veselie şi mişcare în tot cuprinsul băilor! nimic, nimic, nimic! .
Unde
văzduh

mai

atâla

pui că şi băile nu pot face

umezală ;- iar bielii

doctori

efect

fiind în

se căinează

că lu-

mea se teme de răceli; epitropii se tânguese că incasările
merg prost, iar hangiil, birtaşii, nnegustorii plâns, când văd
perderea cu ochii.
,
In asemenea toropeală generală, ce e mai Jesne de
făcut de cât să intinzi masa verde şi să omori timpul cu
cărţile. Mai ales cucoanele, cum li se tăiase pofta de a'şi

arăta luxul toaletelor, se învitau azi la una mâini la alta
și se puneau pe maus, că nu'l sfârşiau până ce dalang,
balang, clopotul de la casino cum şi taratul de lăutari a

lui Kirillo, nu le arăta că e ceasul mesei.

|

Boerii și dânşii la rândul lor cu se iasau mai pe
jos, ci sătui de atâta jale şi pacoste, cea dat peste dânşii,
sătui de a mai tângui Epilropia de soarta ce-o aşteaptă cu
băile, sătui de a mai discuta polilieale, se infundau şi ei:
la câte unul, pentru a-şi uita de vreme şi a-şi îneca uritul
ÎN... preferans,
,
Arvuneala era făcută "din vreme ; cum se va vedea că

vremea se incurcă, cei 4 tovarăşi erau când la unul, când
la altul; şi cum

pe toți îi chema

Gheorghe,

se

obişnuia
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a-şi zice: Gheorghe

], Gheorghe II, Gheorghe III;

şi

când

se căutau unul pe altul se întrebau: unde e Gheorghe al
Il-lea 2—La Gheorghe al II-lea, ori la ediţia a [l-a, pentru
că şi vrâsta eva deosebită.
„Masă potrivită pentru cărţi nu prea era; cum însă
se ținea cu preferansul să se joace numai de cât la masa
verde, Gheorghe I, când il căutai era cu postavul. în buzunarul pantalonilor, cu crida în buzunarul jeleteir, iar cu
cărțile în buzunarul surtucului. Ba nu uita să poarte şi
cue şi ar fi purtal şi ciocan, dacă nu ne-am fi putut sluji
de ori-ce peatră sau ce-i eşia înainte, eca să prindem pos“ tavul de masă.
|
Cât ţinea vremea înainte de Î2, cu ochii pe sus;
ştiam câți nouri sânt; în ce parle apucau ; îi pândean,,
cum se pândeşte vânatul, şi cu toală grija ce purtam nourilor şi vremei, numai ce ne turna pe la amează câte un
durăt de ploae, că ne trecea dorul de băi. In schimb însă
gândul că putem juca preferansul ne mai astâmpăra ciuda
şi îndată după masă, ne strângeam tiptil- liptil la câte un
Gheorghe spre i incepe jocul.
Până una alta, până să se slrâugă toţi Gheorghii, pe
care nu arare ori eram nevoiți să-i înlocuim cu câte un

Alecu ori Costaki, nu puţină glumă se făcea asupra ediţiilor, asupra vremei cum și a.vieţii din băi. Şi câte nu-ți
dădea de vorbit viaţa restrânsă în strâmtul cere al celor
din băi.
Masa
să

te fereşti

era gătilă; postavel
să

nu-ţi

prinzi

priis
p
cu

haina

ori

ţinte

mâneca

că

trebuia

suitucului;

crizile erau uşezate în dreptul fie-cui, tăblăluta de scrum,
căci din cei 4 Gheorghi 2 erau fumători, şi odată asvârlite cărţile pe masă fie-care işi lua cartea.
Micul face cartea. Eu am luat asul-—-valetui--nouă—
lot nouă.
Am rămas în balotaj Ediţia II cu a 1V;—Dama,—

nouă. Cel cu nouă lrebuia să facă cartea.
Cu un buna

ziua dat la

tus-palru

şi

jocul

începea,
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după ce se rânduia ca jocul să meargă spre slânga sau
spre dreapta.
— lar Ediţia IL mi-i protos! Dar cu tot ponosul. jocul începea.
Protosul, cine-i ?2—Eu—0O dală.—Pas,—de două;—Protos la două-—trei—Prolos la lrei—Ja-le.—Vrea să zică
cupe!
Di una, dă alta; eşiau 5 jocuri, Bravo ! serie, [ăcâtorule, căderea 20.

|
Un strâns de mână și pocinogul era făcut.
scrii 10. Dar undei casa, coane Gheorghe ?

In casă

Şi îndată Ediţia | îutinzând postavul cu degetele

fa-

cea casa, însemna liniile partizilor și serie de-asupra 10.
Maaare minune! Ediţia 1 să intre cu 10 în casă! Dar
seârba dintăi nu face nimic.—cea de la urmă so vedem.
Al doilea tur de cărţi. Şi cum eram 4 inşi, şirul fă-

cătorului se ştia; când însă eram numai câte 3, pentru a
nu greşi rândul, ori puneam pitacul în dreptul fie-cui, ori
la nevoe o pălărie, care se muta din cap în cap, cum vine
-rândul la fâcut cărțile.
—0 data—de două—da trei—protos, patru—fără atu
şapte întăi—al doilea.

— Bree! la să văd! Păcat de carte!
Cel cu pas da ghes să râdice cartea: făcălorul lăuda

talonul. Şapte în patru—protos—Opt întăiu—Ia-le,
Cărţile luate nu se loveau cu cele din. mănă.—Ce
carte mi-ai stricat! Nouă in cupe—Da! putem să ies şi
eu,—Hai cu mine; la opt trefle merg.--Un joc—două—trei

—platcă. —Biavo!

Dar ştii că mergem

— Scrie, făcătorule, două
26 și cu 10, 36. 36 sus; câte

Buun,

bine!

zeci căderea; în casă scrie
jocuri? trei, 3X36=—10$.

10$ la conu Gheorghe III.
Da bine

incepem!

36 şi cu 10, 46

in

casă.

Acum

să-mi dai o cacte, un opt pică şi pe urmă să vedeţi! iau
toată casa.
Şi aşa

fie-care joc

işi avea

plăcerile,

glumele sale,
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iar vremea trecea pe nesimţite, ploile erau îndurate fără
murmur, căci la masa verde ili petreceai timpul de minune.
|
Și dacă azi păstrez amintire'de
a săptămânele petrecute la Slănic, nu mă duce mintea nici la pare nici la casino,

nici

la cascadă,

căci

rar le-am

văzut

din pricina ploi-

lor, ci numai la preferansul celor 4 Gheorghi, la masa cu :
postavul verde prins cu cue a lui Conu Kostache ori a lui
conu Gheorghe Ediţia l-a.

„Opinia: III, 193,.

S2.

Două

mormiute

1

Dacă vre-un curios, s'ar îndrepta spre biserica Talpalari, şi s'ar rălăci puţin printre mormintele din ţintirim
va vedea cu mirare că intre pietrele cu bogale inscripţii,
care ne spun de rostul, ce au avut in lume cei ce zae
sub ele, adormiti in Domnul, stă şi o pialră delunată, care
nu poartă pe ea de cât urmele ciocanului grosolan al cio-

canaşului, care u desbărnat bolovanul de stâncă din munte,
şi tără altă înflovitură, fără altă însămnare s'a crezut prea
„îndestulător să se pună de-asupra mormântului închis pe
rămăşitele trupeşti ale îlustrului necunoscut.
Nu ştiu cum dar nu se poate ca această piatră mută
să nu-ţi spue mai mult de cât una plină cu slove. Şi multe peire pline cu slove are ţintirimul Disericei Talpalarilor! .
Biserica veche Cantacuzinească, zidită de vestilul visliernic a lui Vasile Lupu, Iordache Cantacuzino, cumnat prin
femei

cu

Voevodul Moldovei,

biserica

de

azi a Talpalatilor

“are un nume în trecutul Iaşilor; Tocmai aici
catacombele

familiilor

Beldiman

aici unde avem mormintele

și

unde

Canlacuzino

Gosanilor,

avem

Paşeunu ;

Carpeştilar

şi Ru-

seteștilor, tocmai aici să se găsească pusă în primul rând
o piatră mormântală, ce să nu spună nimic alta de cât

că acolo zace un mort.
Contrastul

acesta

|
ne duce

te de tot; în acele timpuri când

cu .mintea

departe,

depar-

mai marii oștilor,

oraşe-

lor şi ai noroadelor obișnuiau a-și pune pe mormintele lor
stâncă de piatră, munte

întreg prăvălit în vale spre a ara-

ia lumii ce au fost ei în viaţă.
Liniştea

ce-ţi produce acest

mormint,

peste

care ra-
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-zele calde ale soarelui de vară cad cu îmbelşugare, iarba
"verde a câmpului creşte năvalnie, boarea răcorasă a vântului de

vara

încet

adie,

iiar vitorul

aspru

al ernei

muge-

şte cu mânie; această linişte meditativă, care ţi-o aduce
în suflet, vederea locaşului veşnie a ființei noastre intrate _
în sinul neființei
;. nu știm cum se izbeşte puternic de nesăbuitul imbold al lăudărosului răposat, care crede de datorie să-şi sape şi pe mormânt cuvinte sunătoare.
Piatra goală a mormântului mut, sta alăturea cu piatra plină de slove a deşărtăcianei omeneşti. Ori câtă dutere ar fi cuprins acel şir de slove sapate pe piatră; ori
„câte lacrimi vor fi curs pe acea pialră, pe care azi MUş'chiul a crescut, năzuind să înealece puterea slovelor; ori
cât de răsunătoare fire-ar fi fost la: vreme acele vorbe pli-

“ne de înțeles ; vremea însă a aruncat vălul uitării și pare:
a răzbuna

pe modestul

mele, da?

care

tocmai

muritor,
prin

ce nu şi-a săpat

aceasta

te îndeamnă

nici nusă-l afli.

Aici în al morţii Sin
Zace aga Alecu Roset;
Aici rudele în bocet
Indreptează a lor suspin
Aici patria jeleşte
Al ei sprijin şi nădejde
Ce aici odihna sfântă
Inima lui: rece-apusă
Pentru dânsul înferbântă

Inima ce-l cunoscuse.
Născut la 1795 anuar 19
”
Săvârşit la 1837 luni 10.
Săracă patrie! Ori cât de simţitoare. să fie

ea,

dar

ce rost să-i sape jalea ei pe piatră ! Ominesc lucru estea
crede că şi cerul şi pământul se năruese odată cu istovitul omului

dacă pentru

smuls

în floarea

moment

silit să dea putere

vristei

din sânul rudelur

; dar

durerea' â mărit ideea, poetul care s'a

lapidară acestui

simţământ

făcându-l
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să treacă dincolo de cercul momentului, prin ideea omo_rât sentimentul.
Cit de inălțător însă nu
noastră, câtă parte omenească

e pentru mintea și
nu cuprinde pialra

de slove! Câlă poezie în această uitare

inima
goală

de sine!

Omul,

pentru care n-a plâns nimene în. viaţă; *mortul, pentru a
cărui pomenire nu s'a pus numai de cât o stană de piatră

ruplă

din

munte,

pare

că ne zice:

iată-mă:

_am fost şi lumea nu n'a cunoscut; răsplata

In

lume

mi se dă în

ceruri! Căci gol am fost și 'm'a îmbrăcat, flămând am fost
și ma ?ndestulat ; însetat am fost şi m'a adapat.
Şi cine
să fie cel adormit în Domnul, „de: care ni_meni n'a avut ce să insemne? Ce nume: hecunoseut se as-

- cunde supt piatra gcală de slove?
E mormântul

lui

Lumânărică !

Cine n'a auzit de Lumâuărică ? Câţi însă

de aga Alecu Roset.?
Cât contrast nu vezi in aceste
De

cât

o viată

moartă,

ştiu

|
mai

două morminte !

bine

o. moarte

vie.

Ce e ca și viata ce nu mai are moarte!
„Ivenimentul“
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S3. Cap sănătos

supt evanguelie

Cum am început a nu ne prea duce des la biserică,
ne am uitat rinduiala când şi cum se ceteşte Evanghelia.
In deobşte Evanghelia se ceteşte prin căntare ori din dre. rele altarului, ori de pe amvon. Toţi cei din din biserică “ascultă în evlavie cetirea rată şi răspicată a cuvântului
domnului, pătrunzându-se mai mult sau mai puțin de adâncimea învăţătorilor lui Crist.
Cind preotul citește din dvere, se întâmplă ca uuele.
babe ma! cucernice să se ducă şi să se plece în genunchi,
cu capul plecat la pământ, fără ca preutul să le poată pune
evanghelia pe cap. Daci nici la Evanghelia de dimineaţă,
nici. la cea de la liturghia nu se obişnueşte a se pune E-

vanghelia pe capul drept credincioşilor.
În ce împrejurări dar evaughelia are puterea tămă:
duitoare de a se pune pe capul celui bolnav? La molitfe
şi ucatiste se obişnuaște a se pune epitrafirul pe capul ce. .
lui pentru care se face rugăciunea. In !-:a icoanei sfintului
stă închinal cu capul la pământ cel cu s;ăduhul pe inimă.
Preutul. celeşte acaftisul şi când la moliftă pune epitrafirul
pe capui celui pocăit. Dar asemenea slări fiind individuale
şi întâmplătoare n'au. lăsat răsunet în obştia poporului ; şi
deci nici din asemenea împrejurări w'a putut să se nască
vorba adusă.
Mai e o impivjurare gravă, când biserica e chemată
ca prin rugă să dea ajutorul divin celui suferind. Există

credinţă în popor și bisericaa hrănit

această credință că

la buuie greie, cară sânt pe aproape cu moar lea să st cetească. celui bolnav sfintul maslu. Taina maslului e imbră-

cată cu mare pompă în biserica noastră. Neputându-se săvârşi de cât de sobor de preuţi, în numâr nepăreche, . au
a se ceti 7 evanghelii mi se pare—sau unsprezece, şi la
fie-care evanghelie e obiceiul ca în timpul cind ceteşte să
se pună evanghelia pe capul celui bolnav.—Prin atingerea
cu

sfinta carte se crede că

boala

se

alungâ”şi bolnavul se

ușurează. Mare lucru e credinţa! Cu ea Sstrămuţi şi munţii
a spus Hristos, şi nu puţin adevăr se cuprinde
“în această

afirmare!

|

|

Sfântel Maslu adesa ori desleagă pe cel suferind de o
crudă boală; nu avare ori mi sa întâmplat să aud în ma:
hala că pe cutare l'a. deslegat. D-zeu de boala crudă ce-o
avea şi Pa erlat! Câle-va zile după Maslu, bolnavul era
mort! Şi in bine şi în rău, maslul şi-a făcut efeclul. Cel

bolnav punându-și capul supt Evanghelii, era ertat de D-zeu
întrun

fel; deci

n'avea

de ce să se tânguească, căci în ca-

„zul întăi de se îndrepta, n'aveade cât sa mulțemească că
„punând cap bolnav supt Evanghelii s'a făcut. sănătos; iar
în cazul al doilea apucând a da pelea popei m'aveau nici

«ui

bănui, nici cine să bănuiască.

Şi apoi maslul se ceteşte rar şi nu la ori cine; şi deci
din împrejurări sporadice nu s'a putut naşte o vorbă deo
. întrebuințare aşa de generală ca aceasta şi cu un înțăles
- peiorativ,
Vorba adusă de noi se zice ca un fel de părere de
rău că nefiind bolnav, ci avindu-și capul sănătos şi la pus
supt Evanghelie. Inplicit vorbitorul țâran admite câ poţi—
ba chiar trebue să se puie cap bolnav sup: Evanghelie, dar
cap sănătos nu! <Aşa ni-a trebuit să pâțesc, dacă mi-am

- pus eu cap sănătos supt Evanghelie!2
Fiind ast-fel, în ce împrejurări se simte nevoe de a
“pune cap sănătos supt Evanghelie, nu pentrua cere o uşurare de boală, .căci nu e vorbade boală ci penlru a indeplini o formă tradiţională în biserica noastră?
Aţi ghicio cu:toţi! E vorba de căsătorie.
- E obiceiulla nuntă—a
5-a taină creştină în ordinea

“ei fixată—ca
Cana

din

cunoscuta Evanghelie cu nunta

să se celească

Galilei,

cind

Hristos

a făcut cea întiu:

minune:

<prefacerea apei în vin». Preutul se întoarce cu faţa catră
mire, le apleacă capetele, de se ating unul de'allul şi le
pune Evanghelia: pe cap şi ie cetește. Odală celită Evanghelia li se dă şi o sărută.

-

E singura dată când cel sănătos, căci nu putem

Îă-

având capul sănătos în
gădui că 'mirele și mireasa nu ar fi
acel moment. Căsătoria poale orbi pe om, dar. nu inbolnăvi! N'am auzit de cât de săptămâna cea chioară, adică
de săplămâna care precede nunta, căci celor ce odală li
Sau pus pirostiile in cap, le vine uşor să zică de cei ce
voesc să facă pasul căsătorie! că au intrat în săptămâna
cea chioară ; ca

unii

ce nu

știu

incă

greutațile

vivţii

con-

jugale.

-Nimene nu: se gândeşte | că nacâul nu vede bine insuşirile trupeşti ale miresei! Tozmai acestea -il orbesc şiil
fac să nu vadă mai departe! Săptamâna chioară e zisă
chioacă penlru lipsa du alegere a însuşirilor morale, şi mai
ales pentru ignorarea greulăţilor: vieții caşnice. Cei trecuti
“prin ea, ci şi nuniai ei au putut scoale vorba că prin căsătorie şi-au pus cap sănătos supl evanghelie. căci una au

crezut şi alta a eşit. Ori că mireasa n'a fst fecioară, cum
o credea, şi să ştie la țară ce caz mare se

Ştie tot satul de pătărania bietei mirese!

fice

Ori

de usta.

că zestrea

nu i-a fost după: foae şi su păcălit. Şi iarăși la țară se face
mare caz de sfințenia cuvântulu! Oci în sfârşit nevaslaa

eşito iuzmă rea, care face zile.fvipte şi amare barbatului.
Căsătoria e un act obştesc Toţi -mai mult sau mai
pulin lrec prin ea, de vo de nevoe. Rari rămân becheri,
flăcăi lomnatici! Dar şi celor” însuraţi, la puțini le merge
în plin "nsurătoarea! Multe se pot intimpla în viata omu„lui mai-ales când au a se-impontisa două vointe, două caractere.: De câte ori: viața astfel rău imbinată nu-i un iad
pentru însurați! Vine destacerea ei! Şi :atunci cel Gesamăgit—noi luăm bărbatu! căci el a avut rolul activ în actul

38
- căsăloriei—zice la necazul lui <așa mi-atrebuit să pat, dacă
mi-am pus cap sănătos—adică liber subt Evanghelie !
Era întrun sat un flăcăoan, care zorea să ia pe Mă
panda, Dar Măranda nu era tocmai a, cătării cu purtările
. O ştia de altfel tot satul. Ce nu știe salul?! Cind să
- se ducă la naşu său, bietul badea Toader începu a-i spune
ba una ba alta, că nu-i fata pentru el, că-i așa și pe
dincolo.
La toate. vorbele el răspundea nesmintit: «lasă, băică
-.
Toadere, că şliu' eu de ce o iaw!:
Şi a luato; biata fală a fost mamă a 3-a zi după
nuntă! Greşala dintai! Dar nu trecu anul, şi unde să mi-o
„vezi, măi tete-o, pe Maranda noastră dându- -şi în petec!
Bietul barbal

înghiţea

noduri! Să se ducă

la naşu

său

să

se lânguiască, “nu-i dădea mâna, căci n'avea nici o baltă;
ci din greu -oftând tot zicea: eu am 1 pus cap sânatos supt.
Evanghelie, eu să trag».
Şi nimic nu e mai bine, de câl când la căsălorie n'ai
a bănui nimărui că tea chiorâl de-la ochi!
|
„Fie care să-şi pue capul sănătos supt Evanghelie, dar
să nu tragă ponosul allii.
|
|

o
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S4.

Cu

oca mică

“ Sireacul Cuza! De multe şi-a legat el numele în
amintirea poporului ! dar una va fi mai trainică de cât
toate : oca lui Cuza; căci mare milă avuta el de țăran
să-i dee pământ ca să se hrănească Şi 0că areaplă să se
„cinstească,
In adevăr

dintr'o

ocă: dreaptă

când

mai bsi,

înţelegi

ceva ; tragi o duşcă bună, şi te mai răsufli; ştergi gura
cu mâneca dreaptă a şumanului; mai spui o palavră două

şi iar mai bei; şi bei şi bei, şi tot nu dai de fund, căiar
trebue să te odihnești ; şi iar îţi mai ştergi musteţile pe
oală cu mâneca stângă ; şi îutr'un sfârşit ajungi şi dai cu
nasul du fundul oalei, după ce ai dat cu degetela de fundul pungii.
Plănuţă al nostru de la Huşi cât de voinic era şi tot
“după a 5-a ocă i se întorcea! Ori se vede că ocile erau

mititele, ori că lui Plănulă i se

muiase

balamalele,

dar

ştiu că pănă la a 5-a ocă se ținea dârz, mai încolo nu da

samă de dânsul!
De m'aţi întreba, de când a eşit
cu oca, nu
- ne-au adus

obiceiul

să se

bea

vă voiu putea spune; se vede însă, că Turcii
măsura oci:; ai noștri sireacii erau deprinşi

să mai bee şi din oală. Așa vornicul Dabija Vodă, barbatul Dahinei doamne, romin verde de ţară de pe valea Răcătăului, avea obiceiul de a bea vin din “oală nouă. Şi:
cum îi plătea izul de oală nouă după fie-care oală sare o
deşerla, o dădea pabârnicului să o spargă. Şi bea atâtea
oale pănă ce se umplea un coş cu hârburi!
Dacă domnul obişnuia sa bee din oală, ce să mai

-

—
zicem de boeri,
care cu perje,
geaba a rămas
ce s'ar zice le
şi oala

315—

de pe vremea când mâncau şi ei mâncare erau pe atunci bacate boereşti. "Nu de:
vorba că cutare are mustățile pe oală. De
are pe ocâ? pentru căoca tăranului e oala,

lui e oca, dar fără

măsură.

A început, se vede, prin secolul

troduce la noi măsură

nouă

brazdă să vindă cu măsură

nu

s'a

al XVII. lea a se în=

putut

da

dreaptă, La ori :ce

lumea
vine

la
mai

greu de înşelat, numai la băutură nu !: li dai mușşteriului
oca întăia cum trebue să i-o dai, şi în cantitate şi în calitate; dar după ce s'au suit nemţii în cap, apoi să te [ii:şi
şi alt vin altă măsură !
Doar şi la nunta din Cana Galileei nunul cel mare a
zis în gura mare că întăi se dă vinul “cel mai bun şi pe
urmă mai dă şi de cel mai rău, căci la băutură nu se înțeleae, după ce te-ai intrecut cu dediochiul. Or fi fost pe .
atunci măsuri anumite de băut, uu ştiu ; tot vestita oală
cred să fi fost pe atunci unica măsură, dacă nu cumva bețivi cum or fi lost pe atunci jidovii nu beau după: măsura
vaselor de curățenie, în care Hristos a făcut prima lui minune, prefacerea apei în vin,
Dar m'am cam îndepartat de cele ce aveam de spus
la oca noastră,
Şireţi şi nedrepţi . or fi şi azi negustorii noştri, dar
mai de. mult cred că au fost şi mai şi. Cupeţii vechi, precupeții din maidanuri, vechi matrapajii au ramas în ochii
noștri oameni cari fac matrapalâvuri, adică lucruri necinstite. Sigur că unul din matrapazlâcurile cele mai dese,

care se practicau era acela de a vinde cu oca mică.
|
Mai din vechimi era un sistem a vinde cu ocaua mică,
mai apoi a ajuns să fie o raritate, negustorii, crișmarii ferindu-se de a vinde cu ocaua mică, să nu fie prinşi de
dabilarii şi zlotaşii, cari mişunâu cu droaia prin sale pentru
cu

droaia

prin

sate.pentru

a îngloga pe

cei.rău

nărăviţi,

Cind sa întrodus- vădrăritul, în locul taxei pe pogon şi pe

—

pivinţă,

sigur

că

vinde pe cit se poate
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inleresul

tuturor

a

fost

de

a

ne

cu oca dreaptă, de şi nu se ştie dacă

în curtea soltuzilor: vechi era pusă vre-o măsură de 0 ocă:
drept pildă, cum era palina domnească ori slânjinul în.
visterie şi pe zidul lui Sf. Nicolae gospod de la Iaşi.
- Iată o întâmplare” vrednică de pomenit.
|
Era Mitropolit al tării Ghedeon; pe la 29 August se
duce Mitropolitul la: Suceava ca să fie de hramul tăerei
capului Sf. loan. “Ana însă aici de o in intimplare, pe cât
de rară. pe atit de interesantă.
Voraieiil din satul: Bosancea, azi in Bucovina pe hotarul [ării spre Hereaţea, primise o carte domnească pentru
un

omor ce

sar

fi făcut

în Borancea

şi să cerceteze sloa-

ba. Cartea venise în mânele vornicului Sturdza.: Mitropolitul scrie un răvaş lui Dumitraşco Racoviţă hatman, că rău și
fără cale s'a dat: cercetarea pricinei în sama vornicului
Sturzei, de oare-ce toate deşugubinile pentru omor în satele ce cădeau în ocolul Tirgului, cădeau în sarcina halmanului, care era şi parcele de Suceava, iar mai din vechiu
portar de Suceara. Ca dovadă băirinul Mitropolit aduce -cazul cu omorul a unor jidovi în satul Pătrăuți pe latna
Câmpulungului pe vremea lui Antoh Vodă Cantemir, cind
tot hatmanul a cercetat pricina şi a încarcat gloaba; nu:
mită deşugubină, adică pentru omor de om.

Nu asta il durea pe băteinul Mitropolit, cîl împrejurarea
că vornicul Sturza se arată pătimaş cu bietul vornic dia
Bosancea, alunecînd a. crede nişte pări neintemeiate a sătenilor din Borancea.
Mitropolitul în apararea sa ce face vornicului e nostim de tot, şi ne desluşeşte de minune tocmai asupra ocii mici.
Mitropolitul Ghedeon avea o crâşmă a lui în Bosancea, la care. se vindeau vinurile cele mânăslireşti cu ocaua.
Crâşme mai aveau 'și 'sălenii, dar în loc de cariel,—pe atunci nu se iscase această boală, care azi ne frige şi ne
mănâncă ! cele 2 crâşme îşi făceau concurență; una—crâş:
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- ma

mitropolitului vindea

cu oca dreaptă

; alta—erâșma ob-

şliei vindea cu oca mică,
"
latre 2 crâşme vornicul nu ştia care s'o aleagă. lucepea' de pildu cheful la crâşma Mitropolitului, o isprăvia la

crâşma obștiei. Dar socoteala de la una nu se 'potrivea la
cealaltă ; se vede că vornicului—nu-i

se spunea

îi place mai mult vinul

obşliei, dar

de la crişma

numele—

oca de

de la crâşma mitropolitului. In ori-ce caz el era un bun
muştereu pentru amindouă. De aci dragostea Mitropolitului
pentru vornic. |
Cum afla bielul vornic e năpustit cu gloaba deșugu-.
binei şi strie hatmanului că nu e de resortul vornicului
Slurdza să cerceteze pricina, ci de a hatmauului iar cât
despre sătenii, care apucă pe vornic cu năpăstile lor iată
cum sta lucrul. Citez textual: «ae pârâtla Măria Sa Vodă
pentru multe strâmbătaţi de la dânsul, și mai ales că le-a
băut băutura, şi nu le plăteşte, arătând un-izvodea de

o sută vedre. Das să ştii d-ta că nu este ăşa.
Vornicul

măcar

că a hăut de

pe

la crâșme,

dar

va

să plătească, numai pricina este că fiind-că el vornic are
“ datorie să bea cu oca la crâşma mea şi ci nu primesc,
pentru că din patru ocă de vin de al nostru, ese şepleocă
şi jumătule de a lor. Că atâta nedreptate iar nu este bine
şi atâta băutură zic că n'a băut, ci pentru că nu-i lasă in
voia.lor, precum au fost invațaţi, aceia este pricina şi de
când la-i trimes d-ta aici multe au îndreptat și suntem odihniţi. «(Gh. Ghibânescu» surete şi izvoade VI, 494; doc.
No. 415).
In adevăr un narav rău indreptat a schimbat dreptul
de a bea în datoria de a bea. Inlre datoriile vechilor sluj-

başi era acela de a bea prin
dovean a

fi sireacul

„socoleală ; târgovetii
dică

1000 de ocă, dar

vornic

crâşme.. Voinic barbat moldin Bosancea;

îl .socoteau
aci

să-i

facem

dator cu 100 vedre,

de cele mititele; căci

o

a-

pentru

Săscua Mitropulitului cele 100 de vedre, adică 1000 de ocale valoreaza cât 533 ocale de la crâşma obştiei, aproape
pe îumătate ! sau 53 de vedre şi 3 ocă.
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Nn ştim ce-o fi făcut bietul hatman Dumitraşco Racoviță. Văzând însă că are a face cu un vornic care se
trăşuește aşa de bine şi de des cu leuca pe la cele2
crâşme din Bosancea, că singur Mitropolitul îi ia apărarea
ca a unui bun muşteriu; sigur că.l-a lăsat în pace să-și
vadă de datoriile lui ca prin băutura cu oca dreaplă a mitropolituiui să înfrâneze pe cei ce beau cu oca mică; și

dacă or fi fost prin loate vileagurile vornici de soiul anonimulvi

din, Bosancea,

sigur că des se prindeau bieţii crâş:

mari cu ocaua mică,
”

|
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Are

hira

socoteală.

Să nu vă grăbiţi aşa de tare ca să aflați nțalesulacestei vorbe, căci are Kira socoleală!.
|
De dai cuiva ghes să meargă mai iule cu treaba, el.
îți răspunde ; ia las'o mai încet, măi frate, că are Kira
i
socoteală!
De ai de plecat în grabă undeva. Cel mai codos din
tovarăși te va întimpina la rindul lui cu vorba ; ia nu te
grăbi, că are Kira socoteală !
_Ai de dus ca gospodar undeva en jupineşica ta; cel
care se găteşte mai greu nu.e barbatul, ci femeia, şi dacă
e mai de duh îţi răspunde cu suris: apoi nu Ştii «câ are.
Kira socoteală!
Soroteală

în sus, socoteală

în jos!

Şi

toate

pe

sama

Kirii. Trebue să fie ceva la mijloc, număi să știm cine a
"fost aceiă Kira. Fost-a o anumită Hira, cum era Coana
Rîra din: Huşi, căci sânt femei cari au numele de Aira,
Kirana, ori sa fie un nume comun dat la femei, şi acume)
la acele femei cari puteau să aibă porecla de Riră,. Cucoană, Jupăneasă.
Intre alte lucruri ce au adus cu sine intluenţa greagă .
a fost şi întroducerea cuvintului Kir. în adresele olicioase
şi de politeţă. Vlădicilor și Mitropoliţilor li se. zicea Kirio

Kir. Boerilor mari lot Kir ;

iarîn

comerţ şi

industrie

giupinul maestru se cinstea de calfele şi ucenicii lui cu
porecla de Kir. Kir.Vasile, Kir Tanasă,
' Kir Enake, etc.

Totdeauna politeţa s'a: scuborit prin imitație de sus.
în jos, şi dela boerii mari, dela vlădică s'a scoborit la
opincă. Dar pe când în clasele de sus politeţa şi-a păstrat
şi işi păstrează caracterul său serios şi imperios, indată
ce se scoboară in clasele de josea îşi perde din setiozi-
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talea el şi se intoarce în ridicul. Fie că burghezul se arată nepriceput şi neapt în prinderea tuturor finetelor po-

liteței, fie ca nu's croite acestea pen'ru dânsul, totul e că
tonul Inător în râs n'a putut fi scos de cei de sus, care
ar fi trebuit să-şi iasă 'din sărite peutru a-şi permite câtuşi
«de puţin o“alusiune răulăcioasă la adresa nicoheranei lor,
In gura însă a negustorului, a giupânulu: mesteșugar

după cum vorba Kir, adică domn, era prin întrebuințare
scoborâtă din măreţia ei, care și-o păstra. în adresa: către
Vlădici,

cărora li se zicea cu toată

cinstea

Xirio Kir,.tot

asemenea şi femeninul Kira, format prin moţiune gramaticulă, ca şi doamnă din domn ca şi soafă din. sof, ete.
Sa aplicat la a denumi: oale mofturile ferneeşti ale. prea
onoratei giupânese.
"Mahalaua a scos pe Kira din Kir, dupa cum tot ma'halaua iubeşte a da toate poreclile cu denumilive şi augumentative. lată un fragment din o interesantă albă dată”
către judecătorul ocolul II Iaşi. «Cu toate că am adus un.
art autentic, prin, care se constată supt iscălitura a 5 marturi că Calinea Chiper se numea în mahala şi Chipăroaia
după obiceiul rostirei de a numi persoanele de gen femenin,şi
că aceiaşi persoană Catinca Chiper a fost numită și Chipăroaia,
pentru aceasta d-le judecător, vă rog a condemna.. . Să-mi:
elibereze suma depusă de Catinca Chiper zisă şi Chipăvoaia minorului Jon Chiper».
lată un minor Chiper, în loc de chipăruş; iată muma

lui chipăruş, Kipăroia, care cum se zice:la mahala e lot
chiper ! Foarte

mullă gramatică

cuprinde

această jalbă!

Dar vorbind de Chipăroaia cât pe ce să uit de Aira
care ar fi vorba jalbei de mai sus—moda dea zice la mahalu, unei persoane de gen femenin,şi că dar Kira e sti-

mabila şi onorabila giumătatate a lui Ai ir e cinstilul evgehnicosul soț al Kirei!
:
In timp ce la'clasele de sus Kir era bătut de mL0ntsieur, iar Kira 'de madame, In clasele burgheze s'a păstat cu îndărăptnicie moda fanariotă de a zice în cinste: Air

384 —
- „și deci Kiră, respingind. cu indignare pe cuvân tul Madam,
ca ceva. ofensator, cum nu arare ori se dau scene de a-

cesiea în comedii!
|

-Deci din mediul acestei societați burgheze, cu „pretenţiite unei politeţi rău ințelese a trebuit să iasă vorba
-aşa de ironică ca are Kira socoleală.
Şi ială cum,
;
Bieţii birbati, deprinşi cu munca, la care
« , trebuia să
dea tot rostul ca șă se facă Ja timp, le întrase în năravuri..
a se

arăbi.: Pentru

muncitor

timpul

e aur,

şi

deci

nu'l

“poate perde; pe când" pentru fiul de protependadă—ca și
peniru evgh=nicosul boerilor încelineala era semnul caracteristic. Şi avoi şi îmbrăcămintea barbatului e în felul ei

mai simplă Pantaloni creţi

moldoveneşti, ori

nădragi! în

spate un ilic, de-l lea dracul de frig, ori un contaș blânit
ori anlereu ; în cap işlic, şi iată găteala toată a barbatului.
Dar la temee!:Iatăiu peptănatul cu cărlaoauțe, în fusuri
şi alte maraleturi la cap; pe obraz sulemenele, Şi fruzişoare,
chiclazuti, vorba lui Creangă! că mai lrecea o bucală de.

vreme

până

ze-şi isprăvea

“ială feţei era mai îndalinată

dresurile. Şi mai de mult spo-

ca azi. Nu vedeni și azi bă-

trâne cure wmânjesc pe fală ca irozii. căci așa era moda!
- Dar moda asta cerea limp perdul; barbatul aştepta în linaă,
în şală, în autret, ori la scară,
Dar găteala nu era sfâr țita, Veneau fustele ! Una căl-cală, alta crocmolilă, alta să fâşie; pe deasupra malacotul;:
alte iucurcături, alt limp perdut. Barbatul aştepta, dar
Kira

tot, mai

mai gât mai

are incă. Mai

gene, mai sprincene, mai

cercei, mai fileturi

mai malotea, şi altele, ii trecea

pentru

pârul

cap, mai

buze,

capşon,,

prin căciulă aştep-

tând pe Kira să iasă, și eu pace; lot mai avea.
.
Şi să le ferească sfântul de luxul burghezului ; e mai:
grosier, mai pretenţios şi mai indispensabil. Incăreate şi
popoțonate ou'fost și givpănesele boeroaice, cum nt spune
Lageron în memoriul său dar când impopoţonărea a trecut.
la burgheze, apoi ţine Kir lenaki şi Kir Petrake, că mult:
vei aştepta.
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Și au trebuit să aştepte barbaţii; dar şi rabdarea are o margin; azi aşa, mâni așa ; dela unu, la altul faptul s'a generalisat şi aşa s'a scos vorba chisnovetă, că
dacă cine-va: să grăbeşte i se răspunde cu sânge rece: are.
hira socoleală.
|

Trebue să ştii rostul trebii, alfel le inșeli! Biata
Jira în mod fatal lrebue să ţină samă de toate mărun:
țuşurile modei, căci alt-fel sar fi expus ridiculului, şi barbatul îngăduitor şi văzălor din fire, o lasă pe Kira în
apele

ei, căci

aşa

e dal să

teala ei, adică rândviala

fie, precum

că

ate Kira

ei, din care nu poate eși.

soco-

.

Iar daca iucrurile ur fi fost şi atifel, să avem erlare,
“căci ori aşa ori aşa lot are Aira socoteală.
„Evenimentul“
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$6. Interesul poartă

fesul

"Un iubitor de seotocitor al vorbelor noastre din popor, dus la curiozitatea ce caracteriză pe toţi cercetătorii
din

ori ce domeniu,

mă

întreba

intm'o

zi:

«Ce

zici,

d-ta,

Cespre vorba asta poznaşă a Românului, că înleresaul poarlă
fesul, că adică inainte de a fi cunoscut rominul fesul cum
să se fi zis vorba asta 22
„Tată o întrebare foarte serioasă... De când oare cu:
goaşte Românul fesul ? Şi de ce oare. să fi legat româ:

“mul ideia de interes numai de cât de fes şi: nu de

şt,

căciulă, turban, şapcă sau altceva ?
Fesul a fost cunosciit de Români încă din secol. al
XIV, de supt Mircea, când au dat întâiu şi întăiu cu ochii
de Turci Mirceu a avul de furcă cu Turcii. Urmaşii „săi,

între: care Vlad Dracul şi Viad Ţepeş nu arareori au avut
şi ei de furcă cu Turcii. Ba 'fepeș Vodă a căutat să în" sele pe Turci în răsboaie punând fesuri în capul trunchiurilor de. copaci, să pară de departe că-s Turci. Iar altui musafir nepofltit i-a prins cu cue fesul din cap să nu-l mai
„poală scoale, pentru că... Turcul ma vroit să'și scoală fe“sul din cap, când a venit la Voda.
Europa poale Pa cunoscut mai de - demult, de: când
Arabii în Spania şi în Franţa la Tours şi Poitiers; dar
“la Dunăre nu e mai vechiu din anul 1389, Fiind cunoscut
“așa de mult Romănul Pa adoptat limbii sale. In lomâne:şte cuvântul fes e substantiv neutru, având pluralul în ari,
„ca timp, timpuri, latineşte lempus-tempora.
Ba mai mult

încă putem dovedi: că această adoptare e veche încă din
secol al XV-a când sufixul de azi uri era în graiu ca ure,

—
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mai aproape de torma ora-ure-uri; când se zicea deci
timpure, fesure, etc.
Cum însă ? Prin graiul ţigănesc. şi țigunii au în graiul lor cuvântul fes, pe care il declină ast-fel: singular îl
feso, plural îl fesure. Aşa ni-l dă răposatul Barbu Constanlinescu în ale sale culegeri de poveşti şi pocsii ligăneşti,
—-cum

şi M. Cogălniceanu

în a sa fisquisse sur les Cigains.

Il fesurea ţigănesc ne păstrează rostirea veche românească, când sufixul de azi uri, era ave, căci este șliut
„că în materii de forme fonetice arhaice mai lesne să păstrează la străini, de-cât la locali. Noi Românii păstrăm
mai multe arhaisme fonetice slave de cât Ruşii, căci zicem
muncă, răspânlie, cu n nasal, iar nu mnuli, puli ca Rușii,
care au perdul pe n nasal;

„Dac m'am întins prea mult la forma fonetică, şi in„teresul ni e ca să deslușim înțelesul vorbii dale mai sus.

“ Dacă fesul e din secol al XIV, un tot aşa de vechiu-e

cu-

vânatul înteres. Interes, ne aminteşte pe francezul. înterct
vechiu înterest. Fiud un franțuzism, nici vorbă nu e dea
gândi măcar câ ar fi din secol al XIV. Deci e mai vechi

| fesul de cât interesul, nu cum

credea

iubitorul scotocitor

"al vorbelor vechi din popor, ce să fi purtat interesul înainte da a fi fesul, că adică mai pe româneşte să fi existat
înteres când era numai căciulă, cuşmă sau allă broboadă

„pe cap, şi pe să fi venit fesul!
Franțuzismele au intrat în românește pe diferite căi.
, latai prin domnii fanarioți, cu secretarii lor, aduşi în .țară
“şi ca educatori ai beizad: Jelor. Apoi s'au îutrodus prin ar-

matele ruseşti, supt Eraterina IL. Alexandru 1 şi Nicolae
I, când Rușiiau ocupat milităreşte
ani înlregi de-a rândul ţările române în răstimpul de la 1769—1834 Boeri„mea imitând Curtea a început a-rupe franţuzeşle, dar deprinsă cu practica vorbire! greceşti, a primit cuvinlele
_ branceze ă& la grec, adică dându-le sufixe greceşti. Pentru
„_boerimea dinlre 1800-—1850 se. zicea : unonsarisi, critica,
risi, publicarisi, debaterisi, ele, și „seriitorii timpului, Ale.
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xanâri în teatrul său, şi N. Istrati în a sa Babilonie Romduească îşi râd de acest soiu de. graiu corchezit grecofrancez.
Cuvântul interes nu poate „fi deci mai vechiu de cât sirşilul seculului al XVIII-a şi începutul seculuiui al XIX.
Mai din vechiu românul a avut alte cuvinte, care “spuneau
aceiași

idee

ca interes.

Era dobândă,

camătă,

aslam,

etc.

Armata in dobândă era aceia care se ducea.în luptă pe
Se mai zicea plean (ceteşte ple-an).la
câştig, pe pradă.
cele luate in războiu de la duşmani.
Nicâiri nu vom găsi
în vechile texte cuvântul snteres.
Dar dacă lucrurile au trebuit să fie ast- fel, adică că
fesul e mai vechiu, iar interesul de provenienţă nouă franceză, cum de s'a inturlucat noţivnea de interes cu noțiunea de fes?
e

Să judecăm putin sensul. „Unii au vrut să vadă aici
o traducere

a

francez:

proverb

unui

„L'interâi

porte.

le

Dar un asemenea proverb nu există în. franţubonnel“,
zește, cum nu există nici expresia n Tirer sur la ficelle“
sau „Won tout ce qui vole on manje“ etc, care .sună pe
departe

traduse literar din româneşte.--Deci

a românisme,

nu Irinterât porle le-bonne! a născut pe Interesul poartă
fesul, ci invers, vorba românească a provocat la unii gă-

sirea în franţuzeşte a unui proverb care nu există.

Bonnet în franceză a dat naştere la alte vorbe: gros
bonnet însamnă om însemnat; avoir la tele prăs du bonnet,
gala

meltre

să se supere;

supără;

iar deux

tâles

son

dans

bonnet

une

de

traters,

bonnet, a

se su-

fi de aceiaşi

părere.

_ Nimic

ceva

analog

cu ideia

din zicala românească.

+ Alipindu-se la cuvântul interes cuvântul fes, ar reeşi

că 'Tureii cari. ne-au stăpânit sute de ani erau aşa de la_comi, că nu se puteau sătura cu nimic, şi că luînd semnul distinctiv al portului turcesc, fesul prin metonimie s'a
luat lesul drept turc pentrua arăta pe omul lacom de
bani, „interesat.

Nu

arare ori cronicarii

noştri

se tânguesc

25
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de marea sete de bani a Turcilor, ba numindu-i sac fâră
fund, ba lacomi nesăţioşi, ba că numai prin bani se ung
osiile bine

„Sa

la împărăție,

şi cîte

de acestea.

prea putut dar ca din năduhul

adus în inima domnilor

ve

au

vremurile

şi boerilor, singurii cari

au

avut

daraveri politice cu Turcii, ei cari incepuse a deprinde
vorba franțuzască şi a se folosi de ea în conversațiile lor
zilnice, să fi adaptat la “vorba: francesă înteres vechiul
cuvint fes,

nu

dacă

rios fenomen

de

sâ

cum-va

rimă

sililă,

va

fi petrecul

cuvintul înteres

aici

un

cu-

cerind ca

rimă cuvintul fes, fără să aibă nici în 'ciin nici în minecă
cu dinsul ca idee, ci numai ca formă.
E ua fenomen în de obşte observat că poporul urmind inconscient unei armonii musicale a urechii caută
rima la o sumă de cuvinte în vorbire, unda înțelesul n'are
a face nimica.
+ Dăm

cile-va

specimene.

tirța-pîrța; hurduz-burduz,

Culea:valea ; treanca-fleanca;

draculacu,

ete. .

Zic şi eu; dar poale să fie şi alt-iel. In ori-ce cas .
"interesul nu e mai vechiu ca fesul, şi nici odată şi nici
cum

interesul w'a

purtat nici

căciulă, nici işlic, ci numai

fesitl pentru dorul rimei,
”

a

„Evenimentul“
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87. Satul Silişteni.

A
Cine

a cetil viata

lui C.

Cantemir,

scrisă de fiul său,

Dimitrie Cantemir, ştie Şi-ŞI aduce aminte cum zice că părinții săi erau băștinași din satul Silişteni.
Ori-ce hartă s'ar lua azi nu vom găsi pe ea însentnat satul Silişteni, în judeţul Fălciu: Salul azi nu mai oxistă şi urmele sale se perd la sfirşitul seculului trecut ;
- stim în urma cărora imprejurări, probabil că în bulever.
sarea atitor sale care erau mai de mult pe valea Elanului.:

Insuşi numele văil de Elan ne

arală că e de

mult

populată, de. oare-ce insamnă Cerb, adică valeu Cerbului
şi după spusa bătrinilor pînă nu de mult se găseau cerbi
prin codri! ce acoper fundul acestor văi, iar căprioare şi
azi se văd eşind din cind în cind în calea vinătorilor.
Cum vine relieful pămîntului din județul Fălciu; dar
spre

Prut

se deschid-o serie da

vă!,

care

se pierd în valea

Piutului ; care însă merg îngustindu-se spre vest, unde se
încep şirurile de dealuri ce despart valea Birladului şi
deci basenul Prutului de.al Siretului. Toate acele catene
„de dealuri sint şi azi acoperite cu păduri seculare, care
din vechi erau şi mai compacte şi mai întinse. Satele ve-chi veneau ca poene în acele întinse păduri, azi mărginite
spre culmea dealurilor.
" Călătorul ce apucă drumul Schiopenilor, cum va tidica dealul spre sud-vest, zăreşte, cum ajunge în culmea
dealului, satul Urlaţi, ce este aşezat pe. Elan, care . izvorește din fundul văil, cracul din dreapta. Elanul primește
pe stînga ca afluente pe Valea Recei, care şi ea primeşte

pe stinga pe Mizişoara. La fundul Elanului ni se dă poia-
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na Zăţieştilor, cum

ne arată planul 'Siliştenilor

de

100 ani în urmă. Pe Elan se văd notate 2 iazuri

acum

unul în

dreptul Urlaţilor şi mai jos de Silişteni, altul numit

iazul

morarului, în jos de Urlaţi, chiar pe hotarul ce desparte .
moşia Siliştenilor de Plotiineşti a post. C. Lambrino. Peste
„deal vine satul Gruinezoia. în direcţia . sud-vest; pe

plan

chiar e nolat «zarea dealului prin codru peste Creţeşti şi
peste Silişleni şi Urlaţi». Dincolo de zarea dealului e no:
tat <apa Lohanului», «Crețeştii, Episcopiei
: şi Lunganii»
drept la apus.
Pe culmea dinspre nord, tocmai în fundul văil Ela- |
nului, se notează pe plan «stăpinirea Episcopiei din vechi,
după uricul din 7003 (1495),> ceea ce arată că moşiaEpiscopiei se întindea pe toate culmile dealurilor ce despart.
cele două văi ale Lohanului, care se varsă în Crasna şi
ea în Birlad şi el în Siret. şi dintre valea Elanului cu afluenţii săi, care se varsă în Prut,
In -partea dinspre nord'e notat <Broştenii a Episcopiei cu scrisori vechi şi tree peste hotar pănă în dealul.
Crasnei».
. Azi “Broştenii

e o “mahnla

a

Haşilor;

mai demult

Broştenii erau un sat, in vecinătatea tirgului, aşezat pe
_Drislavet şi aparţinea Episcopiei ca si moşiile de prin pre-

jur: Crefeştii, Slănileştii.

Ast-tel fiind planul moşiei Siliștenilor, vedem că' satul ni e dat ceva mai in sus de Urlați, pe aceeaşi vale a
Elanului, cătră fund.
Cind mergi: cu trăsura şi eşi din Urlaţi, treci Elanul,
ți se deschide fundul văilor, care e foarte ingust;. chiar
la poalele culmei Elanului se află cerdacu/ lui Beizadea,
“numire câre şi azi se păstrează la locuitori; probabil că
acolo veneau Curțile lui Cantemir şi ceva mai in sus 'era
aşezat satul, care cu vremea s'a contopit cu Uvlaţii. _. “latre niolivele desființărei satului trebue să. punem
defecțiunea: lui D. Cantemir la 1711, căci în pa chetal Mo-

,
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şiei Siliştenilor nu găsims,hirtii mai nouă de 7208 (1700),
afară de plan, care e ceva mai tirziu,
Schitul dar, de şi se numea mănăstirea Siliştenii
cum îi zice actul de fondaţie, din 1692, venea în fundul
văii

Grumezoaei,

peste

deal

de Silişteni,

unde

ducea

dru-

mul prin codru. Azi dealul e acoperit de lanuri şi o mică
cărăruşă ducape pieton de la schit în Urlaţi peste deal.
Singurătatea

în care nu vedem

locului,

liniştea ce

azi altă urmă

învălue

aceste locuri,

de viață de cit

nuci

se-

culari, o răchită pletoasă ce numără cite-va sute de ani,
un rimnic de pește, holdele de azi ale locuitorilor, toate

îți inspira.un

adinc respect cind la

aceasta

unești

„ce era legată: de aceste locuri... Valea Elanului a fost

viata

un

cuibar de. sate, care au dispărut în cursul vremurilor,
căci puse la poarta intrări Tatarilor pe aici a fos iurușul lor cel mare.
Ne vom cerea a schiţa: istoricul dispărutului sat si
dişlenii,

cum

şi a. schitului

ce i-a

purtat

numele,

II.
.
Cea mai. veche amintire în documente o avem dia
1490 (6999, Oct. 15), cind Ştefan Vodă întăreşte lui Petru
Silişteanul cumpărătura facută în satul Măneştii, în tundul Elanului (na verho Ialana), de la boerii Duma sin Man
şi de la nepotii săi de soră Dragolă, Creamene şi Tinea,
pe preţ de 75 zolti. Documentul nu uită a pomeni apoi de

faptul că în Mâneşii a fost. casa lui Man,.
nâstire,

cum şi o

mă-

unde izvorăşte riul din dealul cu pădure.

Dacă

la 1490 se vorbeşte

de Duma, fiul lui Man, care

îşi avea casă pe locul, care mai apoi sau numit Mănești,
urmează că satul a inceput a se înființa cam pe atunci,
pe la 14606,
Sănenu inchipuim satele vechi aşezate |pe locuri deschise, nici mari ca azi, Locurile erau păduroase; ici pe
colea cite o curătură deschisă de unii de alții ;3 cel întăiu

Ă

— 390 —ce-și ușeza locuinţa: în acea curătură dădea
ca acel Man,
tul cu incetul
jutau, satul se
cu risipa casei

Numai

nume

aşa

ne explicăm

că la

virful

lalanului

verho Ialana) 'mişuesc în vechi cite-va sate şi azi
pustiu' şi ingust.

|

satului

care-şi avea casa (gde bil dom ego);
încecasele se îmulțeau şi dacă imprejurările aintemeia ; dacă nu, satul se desființa odată
proprietarului.

„Pe locul unde-se dau a

locul

(na.
e

fi fost Măneştii, Siliştenii azi,

nu S'ur putea intemeia sal, aşa e de striml locul.
locul unde era casa lui Man —Măneştii—il cumpără
un alt boer, ceva mai din sus, Petru Silişteanul (Pătru
Silişteanul) ; ca un boer să poarte în 1490 numele de Silişteanul, urmează câ eru din satul Silişteni, din sus de
Urlaţi,

la virful

Ialanului, deci

Locmai

pe

aceleaşi

văi

ca

urmașii

lui

şi Măneşlii,
De

urmaşii

lui Man

nu

ştim

nimic ;

de

Petru Silişteanul istoria a legat neamul Cantemiresc; căci.
după schiţa Cantemireană

se vede că strămoșul

Silişteanul, dar D. Cantemir zice că-l cheama

lor era un

Toader, noi

știm din acte că-l chema
Pătru
<Theodoro “Cantemyr,
cognomine Silişteanul qui primus ex Cantemyriorum, ad
christi vexilum sub principe Stephano cognomento magno
anno mundi 6951 (1443) se convertit»,

Așa zice D. Cantemir în viata tatălui său Constantin.
Dar în 1443 nu eva Ştefan cel Mare;
iar pe Silişteanul
nu-l chema Teodor, ci Pătru, şi Silişteanul nu trăeşte în"

1443, ci în 1490 ; în sfirşit cite

Cantemir, *

rinduri

alitea

greşeli

la

pc

_

ln ori-ce caz la 1490 era un Silişteanul; era. un sat
Siliştenii. Na verho lalana.
"Eu cred că mare sat n'a putut fi Siliştenii, judecina

după strimtoarea locului. Pe vremea aceia locurile acestea
fiind tari, căci erau păduroase,

lumea

se atiua în' păduri,

işi tăiau poiene, clădeau case din birne şi iată satul întemeiat cu facerea celei întăi case. Probabil că în acel un-
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gher de loc tare și ferit de invasia
și Man şi alți bovri după vremuri,

Tatarilor sau aciuat
oameni simpli după

vorbă, după port.

ae

Silişte însamnă sat, sau loc unde a fost sut, Dar de
de oare-ce în 1490 era poreelit un Pălru Silişteanul, satul
să (i fost cu o generatie două mai inainte., Deci cam pe

la 1450 era la obârşia Elanului

(ua verho

Ialana). două

sate : unul Mănești, după Man, altul Silişteni. Măneştii au
dispărut îndată după ce urmaşii lui Man iși vind proptrietatea, curtea, care era tot satul şi rămine Siliştenii. care
“îşi duce viața sa de sat pănă prin 1780, cind se risipeşte,
mare parte din locuitori mutindu-se prin satele vecine.

E un curios şi interesant fenomen social:

intemeie-y

rea şi dispariţiunea satelor. Azi subt ochii noştri avem a_semenea cazuri, care in mare parte trec neobservate. Aşa
de pildă vestitul sat istorie Lunca Banului, era pănă vre-o
15 ani în urmă; azi sa spăreuit lumea şi n'a mai remas
de cit curţile boerului proprietar de azi. C. Teleman, care
a fost elementul distrugător al vechiului sat.
Din

contra

pe

drumul

ce duce

la Fălciu,

în

faţa Cir-

ligaţilor se întemeiază un sat nou. [ci o casă bine durată,
cu gard,cu câva pomi, peste o aruncătură de băț sau o:
asvirlitură de puşcă altă casă oeimprejmuită, abia lipită;

mai în colo una numai în taraşi. In 10—15 ani satul
intemeiază şi 'cine va trece .după 50 de ani va crede

se
că

satul e de cind moşii.
Aşa a fost pe Elan.-Din hărtiile cite eu am cetit,. şi
asupra acestei văi din cele mai multe, reiese că o sume“denie de sale au fost după vremuri, din care prea puţine
au rămas. De cele mai multe se păstrează numai numele
în mintea locuitorilor bătrini, unele si-au schimbat numele,
altele au dispărut cu totul.
Aşa a fost şi satul Silişteni, despre care ne-a rămas
un pachet de hirtii lu D. Berea din Huși şi schitul: care face
obiectul de adincă admiraţiune la cei ce-l vizitează.
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II.
“Am văzut şi vechimea şi peripețiile-intemeerir satu„lui. La obirşia Elanului erau 2 sate: Maâneștii şi Silişteni,
Din acestea Mâăneștii au încetat de a ființa ca sat, indală
ce proprietarul Man îşi vinde proprielatea lui Petru Siliş-

|

teanul, strămoşul Cantemireştilur.
"Cum a curs proprietatea an cu an

- Ştim, pachetul

de. acte nespunindu-ne

în acest

|
sat, nu

de cil de'uricul

1490 şi alte acte din seco!. al-XVII. Sigur că urmaşii
Petru Silişteanul şi-au împărțit moșia, care mai apoi

din

lui
cu

“vremea a crescut prin despădurirea locului şi întinderea
curăturilor.
a
: Ast-fel ne-am explica de ce găsim un -vechiu pruprietar la 1490, iar bălvinii satului intemeiat abia Ia finele

seci. al XVI-lea, dacă nu cum-va virsla prea înaintată ca
a acelui Tohilat, om de o sută de ani, ne-ar incurca s0cotelile,
Intregul sat era împărţit pe 3 bătrini: bătrânul lui
Pătrul Silişteanul, bătrînul lui Ion Morariul şi bătrinul
Peleai.
Ce era un bătrin?
Lămurit nu ne spun ducumentele, dar luînd în vedere actele vechi, şi mai ales spiţele răzeşeşti ve vom lă-

muri că prin bâlrin se înţelegea partea de moşie, care se
cuvinea. unui urmaş în linia întâia a vechiului și întăiului
proprietar.
De pildă într'un sal se găseşte un vechiu proprietar, Man, Silişteanul, ori Gug.
”
“Acel prim proprietar îşi clădea o casă, işi injghebi
un Sat, intemeia o familie. Urmaşii săi, băeţi sau fete (iecare îşi moşteneau partea -sa potrivit numărului copiilor.
Dacă primul proprielar avea 2 copii, satul întreg se
împărțea pe doi bătrini ; dacă din contra avea irei urmaşi,
satul se împărțea 'pe trei bălrini.
Ar urma de aici că bătrinii satului să fie numai de
cil feciorii primului proprietar. Sint cazuri, unde lucrurile
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se petrec ast=tel ; dar sint şi cazuri unde nu se po: riveşte
teoria cu realitutea.
Aşa e cazul in Silişteni.
Dar de ce se numeau aceste porţiuni de pâmint Văirîni ? Aici avem a face cu un curios fenomen de semantică, care

va forma

subiectul

unui

întreg

curier,

căci

e

destul de insemnat lucrul pentru a fi bine «explicat; pentru moment constatăm-că cei trei bătrini, în care se im- părteau Siliştenii, nu erau contemporani ca dală.
Pe primul bătrin, adică unul din întâii proprietari ai
satului,

îl găsit

că trăeşte

in

1490.

Acesta

e Pălru Siliş

leanul,
Cantemir ne spune de urmaşii ui, caci pe el il inte-

“resază a lega neamul său de acel bâtrin

Silişteanu,

talar supt Ştefan în 1450! Dar care ni e dovada
despre acea spiţă Cantemirească,pe care noi o
fantastică,

nefiind

până

acuma

adeverească ?
„În ori-ce caz noi găsim

fost

istorică
socotim

acte oficiale sigure, care s'o

|
in Silişteni pe lingă
. bătrinul

lui Pâlru Silişteanul din (490, şi bătrinul lui (on Morarul.
Cine era acel Jon Morariu ? Nu ştim nimie ; știm numai atita că el şi-a legat numele de un iaz, numit jazul
Morarului, după cum alt vechiu boer de acolo și-a , legal

„numele de o fiatină şi un 'rădiu Berevoiu. -.
Dar putem bănui pe cînd a lrăit acest Ion Morariu.
In 1684 Dec. 10 Stefana şi Pr ohira fetele lui Ion Morariu
“impreună cu Gahia, cumnata lui lon Morariul, vind pâr-

tea .lor din Silişteni partea tatălui lor, a treia .parte
sat, o vind zic, lui Conslandin

Dacă
rariu, pe
două sule
Era

Vodă

din

drept 20 lei bătuţi.

în 1684 trăiau cumnata şi tetele lui
el il punem în a doua jumătate a sec.al
de ani mai lirziu ca Pătru Silişteanul.
el ucum rudă cu boerii Silişteni sau nu,

Ion MoXVII-lea;
nu ştim,

însă că erau răzeşi în acelaşi sat, şi comunitatea de răzeşi era mai mare de cil inemurirea.
Rudenia se putea îndrepta ; faptul însă că sunt pro-
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prielari în acelaşi sat, trecuţi răzeși în aceiaşi spiță, era
dovada unei legături mai adinci, legătura de pămint, care.
a fost temeinicia neamului nostru.
Rămine al treilea băâtrin, bătrinul Peteai. Din pârtii
nu ştim care a fost Pezea. Numele însă de Pelea e ajuns
„aşa de: popular prin meleagurile Elanului, că şi “azi se zice

“in deridere, Tetea Pelea.

.

_

„Fantul că Cantemir cumpără păminturi de la răzeșii
din Silişteni ca răzeş cu ei ne arală origina familiei sale.
- care

departe

de

_mai

degrabă

trebue să o câutăm în răzeşii vechi din Siliş-

a o căuta

pe

la hanii

Ceimului

Tătăresc,

teni, de la capătul Elanului.

|

Constantin Vodă bâtrinul cumpăra prin 16856 toţi bă- trinii din sat, aşa câ el deveni marele: proprietar al întregei văi a Elanului pănă în Prut,

Moşiile Cantimerești erau multe. Izvodul: lor
şi se intindeau

şi la Cohurlui, și lu Tutova

e lung

şi la Falciu şi

la Codru. Dar din toate cea mai însemnată a fost Siliştenii, unde din vechi era și
" toare prin secl. al XV-lea
rezideşte schitul Siliştenii
temir, căruia ii dă scutire

o mănăslire, ce o găsim trăiînainte de 1490.-Pe acel loc se
de câtră Constandiă Vodă Cande goştină de oi și de mascuri,

de desetină de stupi, îi dă 6 posluşnici;

iar

dare

să nu.

dea de cit 2 ughi de om la vremea Dbirului. Aceasta în
1692.In 1700 Antioh Vodă văzind de răul mers al schitului (mănăstirea),“îl închină mănăstirei Mira de 'la Putna,
făcut de C. Vodă bătrinul.
|
Suhitul azi trăește .în susul Grumezoaei, urină veche:
de viață omenească pe aceste iocuri.
Cita mulțumire .nu simțeşti cînd desgropi din actele
trecutului dovezi de o viaţă veche dispărută azi!.

„Opinia“ 11, 61, 65, 66.

SS.

Vecinii

Stăteam odată în vecinătatea unor dughene.
Pulini,.
cofe, lopeţi, scinduri erau intinse cit mi-ți era dugheanade mare. Vecinătalea asla ca formă imi era nesuferită;:
cit de prielnică nu-mi fu insă ca alt-ceva !—Altă dală stă-.
team 'în vecinătatea unei căsuțe, unde am legat multe vi-.
se dar şi lacrime!—Câsula și azi e aceiaşi, inima însă nu.
—Aţtă

dată

aveam

de vecină

o mamă

soacră.

care

tolo--

-cânea toată ziua pe toţi ciţi ii cădeau în palmă,
M'a prins. *
baba și abia am scăpat !—D'apoi altă dată! era să-mi poenească ochii de un ulcior-ce tăcusem, că fără să vreu ve-.
cinatatea imi inlesni tainele ascunse a unui cuib de huluhiță. Pe o noapte întunecoasă, pe cînd stăteam la masa.
mea şi scotociam data suirei pe lvon a lui Ştefan cel mare,

să fieîn 1455, 1456, 1457 ori l4BS—căci

toate

datele se-

găsesc prin istoricii noştri—ce se vezi !. Ureche cronicarul
îmi îndreaptă ochii spre ferestruica din faţă, unde linăra
vecinică, crezindu-se la adăpostul ochiului indiseret—erau
12 noaptea—uită prin o înadinsă neglijenţă perdeaua trasă;:
aprinse luminarea,se desbracă; işi luă pălăria, își, scoase

talia, işi dădu jos rochia, scoase corsetul, fustizoara şi remase în cămeşuică fără miniei fară piepți şi cu o hărnicie:
specială femeilor, începu a se alunga după cei ce.se nasc
in luna lui Mart, supără pe toată lumea şi pe împărat,
cinci îl alungă, doi îl prind şi moare in cetate de os. Cemai mişcări cinematografice ! Acu cămeşuţa se stringea lă-.
'sind să se deseneze bine sinul; acu cămeşuţa se ridica
spre a da loc formelor rotunde; âcum cu capul virit în..
gura cămeșii să lasă în admirărea frumuseţii formelor sale,
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în “limp ce degetele alungau pe nesâbuilul oaspete ; în
sfirşit rod al fericirei vecinătății am
reuşit a “determina
exact dala suirei pe tron a lui Ştefan cel Mare, in ciuda
lui V. A. Ureche, care tocmai atunci publicase un studiu
asupra unui procovăț de-a marelui Voevod.
Dar odată cu

stabilirea datei suirei lui Ştefan Vodă pe tronul Moldovei
—6965 April 12 Joi mari--am reuşit a pune s ăpiînire pe
„teritoriul vecin. Ce nu face noaptea cu ale ei întunecoase
aripi!
Dar vedeţi că de alt-ceva m'am fost gîndit să scriu
:şi la “altele m'u furat condeiul.
Nimic ca vecinătatea
nu-ţi poate deştepta atitea amintiri!
Pot a zice că toată
filosofia vieţii practice în vecinătate se cuprinde. .Vecinătatea e un izvor.nesecal de inspiratiune poeţilor. Artistul
dramatic de printre zecîni işi scoate mulle subiecte de
cel mai adinc realism. Berbanţii prialre vecini sa fac luntre şi punte. Cintăreţii cu mandolinele pe la vecini fac serenade. Tolul se încheagă intre vecini şi prin vecini, că
locul e de a stărui asupra ințelesului vechiu şi nou al acestui cuvint.
Zice Eminescu o vorbă în a lui glosă «<'/oate-s zechi
şi nouă toate»; dacă la viața practică socială nu se poale
polrivi această vorbă, căci nu-i de cind lumea vaporul,
telegraful, trenul, etc. ete; în lumea sentimeotelor însă da;
căci de mii de veacuri lhumea-i veselă şi iristă!

Aşa să fi fost oare şi cu vecinii?

Adică de mii de

ani lot ust-fe] să se fi pelrecut rostul vieţii printre vecini?

Eu cred câ nu. Şi iată de ce. Vecinatatea e
viață

slabilită,

aşezată,

ohabnică,

Cit timp
popoarele
au trăit
cinătatea nu putea fi. Cine era
nu-și putea așeza, de cit doar
care chiar azi noţiunea de patrie
de şatră, şi deci toată viaţa lui

cum

ziceau

lipită

de o

slrăbunii.

în slare nomadă, veazi aici și mini
dincolo,
ca țiganul şalra,
pentru
se cuprinde în cuvintul
îşi are ca cere şatra. Ştiut

e cit de mult se resimte promiscuitatea țiganilor de acea„stă

vecinatate

prea-prea de aproape!
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Cind omul și-a croit cea dintăiu

colibă

din

tufari,

din crengi ori din frunzari, s'a născut ideia de casă: zecaş.
(sanscrită), foiacos (greacă) apoi ovicos, şi la latini 'vicus.
Din vechi ca şi azi toţi care aveau case una lingă alta
erau vecini, adică căsaşi. Şi odată cu stabilitatea vieţii
noroadelor, şi cu trecerea lor de la starea de păstorie la:
cea agricolă, s'a făcut trecerea cuvîntului de la înţelesul:

de casă, ca în atică şi greacă, la acel de sut, (vicus==sat,
uliţă, mahala, lărg, pămint, proprietate).
Noi Rominii am uilat pe Vicus,
căci a
de albanezul

Fşot,

de unde

avem

uzi

Sat;

fost bătut

iar noţiunea de-

pagus ni S'a păstrat in forma creştină păgin trecut de la:
latini la slavi, pagan, pogan). In cursui vremurilor Rominii.
au îmbogăţit lexicul limbei incă cu un cuvint megieş, luat

de la slavi: oco/nii megiaşi,

cum cetim în vechile

Urice..

Viaţa veche era legată mai mult de vecinătatea cuiva:
ca azi. Astă-zi poţi irăi cit vrei fără să-ți ştii megieşii şi
vecinii. Mai de mult nu puteai să-ţi cumperi casă intro;
mahala dacă nu se intreba megieşii. De aici nevoia de a
se despărli lumea după neainuri şi mahalale; <Am între:
bat nahalaua» era o vorbă consacerată prin uz în vechile
documente. Mahulagii, megieşii, vecinii aveau protimisis la
cumpărături şi cîte vinzări stricate, cite judecăţi silite care:
arătau puternica înriurire a vecinilor !
In orient şi mai ales în vechime, separațiunea leritorială a raselor era o cerinţă fatală de: conservarea individualilăței etnice: Aici e marele secret al păstrării neamu„lui nostru. Noi am trăit separați trupește şi sufletește de
ceilalți. Jidovii au fost siliţi să locuiască la un loc, Bul-

garii la un Joe, Ungurii la un loc; şi

uitaţi-vă

la

vechile -

noastre tirguri .şi veți vedea aşezările etnice ale oameni
lor cu totul izolate. Wu era voe să te viri.cu casa intre
oameni de ailă limbă, de altă lege, de alte muravuri. Azi...

e toe, căci s'au schimbat apucăturile oamenilor, dar cit de
greu e unui romin
Tirgul Cucului!

să se -vire

cu

casa

între

jidovii

din:
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Acum

dacă Latinii au uitat inţălesul arhaic

de

casă

şi-au desvoltat inţălesul de vecin (vicinus, vicinitas), şi de
sat (vicus, vicinalis via), noi rominii am desvoltat un nou
înțăles acel de şerb, rob, supus, care îl găsim exprimat

prin două sinonime: vecin şi rumîn,
„A se naşte inţălesul nou de supus, de rob, numai din
. simplu motiv al vecinătaţei locului (slav suseadi) e greu, de şi
Cantemir o admite ; cum în trecut pămintul eva a celor pu-.
țini dăruiţi de Vodă; iar bratele erau vindute . proprietarului pentru a-i da putinţa.
de traiu: pâmial de hrană și
casă de locuință, negreşit că starea de robie s'a văscut
din nevoea hranei şi a locuinței. Toţi cei străini care ve-

neau şi cereau pâmint şi case, au fost numiţi în Moldova
vecini, căci uu li se ingăduia a-şi face așezările în mijlocul celor deja -uşezaţi, ci în aproprierea lor, în vecinătale.
„Dar de ce vecinii din Moldova să fie zişi Rumiâni în
Muntenia ? De sigur că în desele emigrări ale Rominilor
din Carpaţi şi Balcani la Dunăre, mulţi foarte” mulţi ru»

mini şi-au vindut .braţele lor şi celor ai lor pentru pâmint
de hramă şi casă de locuinţă, Şi cum cei de susişi aveau.
- numele lor, căci popa era popă, boerul era boer, celor de
jos fără nume şi fără soarta in lume, li s'au zis îPumâni
de Români,

sau

după

cum

li se zicea

floci de -Tătari (Cetatea

vadă

că flocul

e rominesc

de

/alahi de Slavi (Vlaşea),

de Floci, sau a Flocilor), dobaștină (lat.

floceus,

fieco, froco, flo, flocte, îljoc ete. etc. Flocul
futabila a Jatinităţe: neamului nostru!
hai

fioceo)

€ dovadă

ire-

Vecinia sau Rumînia legată strins de Romănul MiViteazul, a: fost desființată de fanariotul C. Mavrocor-

dat la 1749, dovadă vie că omul stă supt vremuri nu vre:
murile

subit

cirma .omului.

Şi

nu ne slăşi azi viata noastră

ca să

incheiem,

de a vecinilor

cit de

noştri!

venin nu-ţi toarnă pe nesimlite în suflet vecinul .râu
ușurință în cuget nu-ţi aduce vecinul bun!
“Imi aduc aminte de ua vechiu testament al

mult

Cit

și ce

unei ju-

—
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pănese boeroaice, care nu uita să înceapă diata sa cu vor:
ba că <casa se cunoaşte după vecinii săi», şi crede de a
ei sfintă datorie să laude la moarte că s'a bucurat de e-

cini buni. Nu tot ast-lel se putea

lăuda şi

biata

Aniţa

Mădarjanca, neam de mazil din .laşi din Tirgul Boilor, căci
iată cit amar a avut să tragă de la vecinul său Gheorghe
“Bărlădeanul,

acum

116

ani

în utuă,

pănă

ce i-a

venit

de hac.
|
«Adică eu Gheorghe Bârlădeanul de aice din Eş datam adevarata scrisoare a me la mîna Dumneei Aniţei
Mădărjancei maziliţă de aice din Eş, precum să se știe că
pentru multe ocări şi bagiocuri şi sudalme ci iam făcut,

dindu jalba Mării Sali lui

Vodă și fiind rînduit

nealui ve! vornic, ştiindu-mă vinovat, am

căzut

la Dumla -rugă-

ciunc ca să nu mă tragă înaintea D-sale şi m'au ertat de
toate cile i-am făcut, care acum sint făcute de 3 ori, adică
o dată 'cind m'a las inaintea D-sale, aga Paladi; şi o dată
cind m'a tras înaintea D-sale aga Hangerliu; şi acum cind

au eşit ravaş la d-lui vel vornic. Deci de acum înainte mă
apuc că nici o dată despre mine sau despre. femeia şi
copiii mei supărare nu va mai avea cît de puzin; iar
cînd

nici după

zapisul

acesta nu

mă

voi ținea

ori toi

o-

cărî-o sau cît de puţină supărare de a mai atea atit despre inine cît şi despre femeia şi copiii mei, trăgindu-mă
la vr'o judecală, după faptă inca să-mi iau pedeapsa...
Biata Mădarjanca a scapat de veciui răi cu prilejul
anului nou 1777; eu dorese tuturor cetitorilor mei vecini.
buni cu începerea anului 1902.

“Toate-s vechi şi nouă:s toate.
„Evenimentul“
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S9.

Intrun

picior

Spune povestea că o dată ţiganul fiind prins de stăpinul său că mincase un picior de la rața pe curechiu, se

rățoi cătră stăpinul său că nu-i adevărat că el să fi

min- .

“cat piciorul, de vreme ce rața avusese numai un picior.
Şi ca dovadă, țiganul chemă pe stăpinul său să vadă cirdul de rățe din' ogradă, că toate au numai citeun picior.

În adevăr țiganul avea dreptate. Bietele rațese odihneau, cu pliscul supt aripa stingă, şi cu un picior ridicat
în sus. Dar şi stăpînul mehenghiu; numai ce luă o scur- .
lătură şi svărr ! în răţe. Măcăind rățele se repeziră cu zgomot; alergind care în cotro pe două picioare.
|
A, ha! te-am prins, baragladină! Vezi că rătele au
două picioare!—Să trăeşti, cucoane, dacă ai fi zburătuit
şi rata

de

pe curechiu,

sigur

că

şi ea şi-ar

fi scos

al doi-

lea picior !
Cînd

|
rățele

se odihnesc,

stau

şte păsările cind se odihnesc îşi

într? un

picior.

sprijinesc trupul

In deob-

numai

pe un picior.
la odaia copiilor cimiliturile

curgeau

era calfa cimiliturilor,:
<Ce-i în tufă şi nu

girbă.

Milică

suflă 22. Căscau

“gura ceilalţi mai mititei: Toderel, Linuţa, şi mult

işi bă=

“teau capul să deslege ce să fi însemnind asta! După mare
trudă Toderel gici că e oul. Alta: «<Todirică mititel,. cu

buricul după el ?2—Un
că se vorbea

ris să stirni in odae. Ridea Linuţa,

de buric ce merge

după Todesel. Fel şi chip

se trudia, ba că-i una, ba căi alta,

şi abia

intrun

tirziu

|

—
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“Linuţa găsi că-i acul cu aţă. Ala ar îi buricul, care merge
după ac—'Todirel.
.
Nu putin interes deşteaptă ia copii cimiliturile. E o
vădită ascuțire a minţii, 'care se face prin asociarea de
idei,

asămănind

şi deosebind "lucrurile între ele.

Tare

pe

istetimea sa, şi sigur de zâpăceala lui Todirel şi Lenuta,
Mitică le mai trint: o cimilitură. Hai că nu-ţi gâci cimili-

tura asta!- Ba, o gicim,

răspunseră

grăbiţi

micii

copii.

Ascultaţi: «mănăstire întrun picior gici, ciupercă, ce-i 2.
Şi zise Milică cimilitura cu atita mlădiere 'de vore, că tre_cu răpede asupra cuvintului. ciupercă, dindu-i intonaţia de
adresă, ceia ce buimăciră şi mai tare pe Tocerel şi Linuca.şi bălură capul şi mai tate, căci nu-şi dădenu sama
de o cam dată că ce caută ciuperca aicea. Dar tot umblind
eu ciuperca în gură, fără s*o minince, se duce cu minlea.
la forma ei, că şi dinsa stă într'un picior, si prin o ase,
ciare negindită îi veni pe limbă lui Toderel răspunsul, e
e ciupercă,. că

ea stă intrun

picior.

O ciuda o cuprinse pe biala Linuţă, că tot Todirel a
gicit răspunsul, €ea care [inea ca dinsa să-l gicească mai
intăiu,
"
Linuţa crescu mare. Se făcu o zvirlugă de fată, de
“mai mare dragul să te uiţi la dinsa şi la incurile ei! De
sănătoasă ce era, n'avea astimpăr cit picul, fără să nu
sară, să topăiască; zi-i plod şi pace! Mă-sa o probozia rău
“cu vorba că nu-i bine ca fata să [ie aşa de neastimpărată.
Dar ce-i păsea ei de vorbele mustrătoare ale mini-sa. Ea "sărea prin ogradă, prin casă, că aşa:i era firea... Tot cu
fuga de sus din case la bordeeşul - din fundul ogrăzii.
In
„loc să facă paşi. măsuraţi şi regulați ca oamenii. Linuţa
sărea, se învirtea de jur imprejur tot întrun picior.
Dar
ea creștea mare; zburdălnicia i-a mers crescind. De unde
„la început se arăta indrăzneaţă cătră alții, așa că în zburdălnicia ei nu-și dădea sama în de ajuns de dinsa, ceia
„ce a. făcut pe nnii i pe alţii, s'o pişte cu vorba s'0 ademe- 90
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nească cu făgăduelile şi s*o 'înşele “eu fapta.

Zburdălnicia

ei i-a venit de hac, căci de unde n'avea răgaz “cit picul,
ci tot întrun picior prin casă, prin ogradă, la poartă, la
pirlaz şi la zaplaz, acum nu mai putea da îndărăpt -şi ar
fi vrut să pue şi amîndouă picioarele să indrepte gceşala _Și.0 dată lucrul făcut 'nu se mai putea întoarce.

„Tată cum prin purtarea ei'a făcut ca lesne să

se is-

codească vorba că o fală intrun picior e fată ușuratică,
zburdalnică, şturlubatică şi că adesa ori o pățeşte tocmai
din cauza zburdăluiciei
-E lesne şi uşoară

sale.
trecerea

de

lu înţălesul

real la cel

figurat. Piciorul a tost simbolul a o mulțime de fapte de .
ordin morul şi abstract. In adevăr cite stări sufleteşti nu
se înfăţişază prin faptul de a ținea picioarele. Cum nasul
în partea superioară a trupului, a incheiat asupra-i toate
„apucăturile

bune

şi răle ale

omului : trecere, „ambiţie,

fu.

- dulie, “ete; asemenea în piciorul ca “organ al părții inferioare a trupului a încheiat asupra-i multe apucături” răle.
Stă picior peste picior acela, căruia nici nu-i pasă de
Nastasă, de Iftinca nici atita! .
a
Ce-i pasă: ficiorului de bani gata,

cind răsturnat intro

căleaşcă de muscal se duce la şosea picior peste piciorş
cu ţigareta in gură!—E o atitudine ciocoiască aceasta, şi
aerul ciocoesc se arată prin picioare.
Ironia socratică,: mușcătura, salirisarea cui-va : tot prin
“piciorse traduce, căci a lua pe cineva pesle picior, e

“a-ţi bate joc de dinsul.

x

|

E cunoscută pilda fiului visipilor! Nesocolitul fiu, neținind samă nici de sfatul părinţilor, nici de starea sa ma:
„terială şi-a luat averile şi s'a dus ueparle. Acolo şi-a fost
risipit. tot avutul său şi întwun lirziu căit sa reintors la

părintele său, care a -erlat și de hucutiie a zis sa 'se-tae
|„vitelul cel gras, căci perdut a fost și s'a aflat, mort a fost

“şi a înviat. Ce făcuse alta fiul risipitor de cit că dăduse
cu piciorul în toală averea părintească, în: legăturile de
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|

înrudire şi tare pe dinsul s'a dus departe. Din vechi ave:
rea omului sta în lucruri şi vite, nu în bani ca astăzi.
Astă-zi averile se risipesc, mâncîndu-se ; pentru cei de demult averile se hiroseau dindu-li-se cu piciorul :
Deci

a da cu

piciorul

în ceva,

înseamnă

a nesocoti

norocul, a nu pierde prilejul, ci a prefera să tragi mita de
coadă şi să treci pe lingă noroc! .
Dar mai este ceva! Fost: -au poeți care în momentul .
juspiraţiunei lor stăteau într'un picior. Muzele nu inspirau
alt-tel pe poet, dacă nu-i impuneau ţinuta dea sta într'us
„picior. Aşa marele poet liric al Romei, Horaţiu, inspiratul.

Gelei şi al fintinei Blanduziei, ne . mărturiseşte că adesa
în oarele de dimineaţă stătea cite 2—3 ceasuri întrun
picior şi gindirea lui ii era vers. Ştrengare or fi fost ele
și mausele, dar ştrengar se arata a fi fost şi Horaţiu, făuritorul abil al versurilor, dacă inspiraţia era la el într'un

“picior ! Slaute uno în pede,
Nu ştiu dacă azi există port cu aceste ' cusururi “ale
lui Horatiu; probabil că nu, căcişi musele şi- -au schimbat
locul și inspiraţiunea veche venită din afară de la muse;
S'a inlocuit cu - talentul ce-i din cer. dăruit—vorba lui,
, Alexandrescu

şi Donici.

In sfirşit am

ajuns

și la judecată.

plată se zice aslâ-zi, şi dacă preapsa
grabă după faptă, dar D-zeu cel bun nu

cu mintea,

Se 'inlimplă insă

că uneori

După

faptă şi

nu vine așa de
bate cu băţul ci

pedeupsa se dă

tirziu, pentru că hoţul de tălhar are un pacat, dar hotul.
„de păgubaş are mai multe. Şi atunci lipsind “putinţa dea
aplica pedeapsa imediat, a aşteplat ca vremea. să-l pedepsească pe fâptaş. Acestei incetineli în aplicarea pedepsei i
s'a aplicat vorba aşa. de des întrebuințată în dreptul Roinan pede. poena claudo, adică pedeapsa
merge
cu pas
| şehiop.
De

lălmăcire ne

scutim.

|
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90. ...Ca țiganii biserica
Adică vorba inlreagă e că şi-a mincat ca țiganii biserica. Cine nu știe cunoscuta și frumoasa Evanghelie [i- gănească, in care se arată cum Parapu.ghelos şi cu loţi
danii şi ciracii şi-au. socotit într'o zi să-și facă biserică şi

slind ei și discutind ce le-a trăsnil prin cap că în

loc să

şi-o facă de fer ori de lemn, să şi-0 croiască de caş,ca să
_aibă ce minca din trînsa. Şi aşa. adunindu-se țiganii la biserică au incepul a minca dinteri insa, că n'a mai
rămas
niinic din ea. Şi de atunci merge vorba că țiganii nau biserică, căci şi-au mincat”o.
Ideia de a minca a adus în gtaiu pe aceea
denimica, căci urmarea fatală a mincării din ceva e că nu
rămine nimic, şi că dar de mincare sta legat ideia ainui-

cului. Cu cit actul mincării creşte, cu atit -obiectul asupra”
cărui se aplică se micşorează. până ce- nu rămine nici cit.
negru supt unghie.
Dar intrebatu-s'a cine-va vre-o dală cum se face că
țiganii mau biserica lor? Şi apoi cine poate şti să spună .
de cind |iganii s'au creștinat! Toate neamurile din Europa
au primit creştinismul ca un act polilie, şi de la dala creş'tinării lor a început viaţa politică organisală şi temeinică.
- Papa de Roma în apus, Patriarhul de Constantinopol: în
răsărit, erau puterile organizate care o daiă recunoscindt
“unui popor dreptul de stat, ii asigură și durabilitatea acelai stat, prin organizarea bisericei și cultului creştin.
Aşa a fost cu Francii; aşa cu Germanii; aşa cu Uagurii; aşa cu Bulgarii; aşa chiar cu Rominii de la Ionitiu

bi;
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în coaze, aşa cu ori ce popor. din Europa; excepțiune...: .
țiganii!
lată ce zice Cogălniceanu in ale sale. «Schițe despra |
țigani» (traducere de Gh, Ghibănescu, laşi 1900 pag. 24):
Tiganii n'au nici o credință ; ei cred incă în fetişism ; se
închină

la corturi,

la vint,

la foi;

cred

în destin.

In Eu:

- ropa sint creştini, în Turcia sînt mahomedani, şi dacă ar
fi un regat jidovasc ei s'ar face mozaici!
Ei își botează
capiil

nu

din

cauza

credinţei,

ci din

a ciştigului,

ce-l

iau

de la cumetru. Nu e rar u- vedea copii botezali de zece
ori, şi chiar ţiganii de 20. de ani vin şi cer să fie botezați
şi să-i fii naş.
Neavind religie n'au nici căsătorie lezate şi nau nici
o cerzmonie pentru asta.
Cind un băiat a ajuns la 15 ani... ia cea dintăiu fată
„ce-o întilneşte şi și-o face nevastă, fie chiar neam...»
De ce această lipsă de concepţie religioasa la ţigani!
De ce această lipsă a formelor. de-cult? De ce această
lipsă de biserică?
Rominul a observat lucrul acesta şi'cu spiritul lui
sarcastic şi a ris de ţigani, că de aceea n'au biserică, căci
şi-au mincatu fiind facuta de caş dulce.

Dar allă cauză mai adincă ne dă explicarea.
Ţiganii au stal în Europa că robi ai altora.

Veniti

în Europa pe.la Sud; prin peninsula balcanică, îi găsim roind şi. schimbindu-şi locurile prin danii şi “cumpărături . de
la Sud.-Est-Novd- Vest, trecind
dia Turcia: in' Dacia, : din
Serbia în Muntenia ; de aici în -Ungaria și Moldova şi. mai apoi în Polonia. Secolul al XIV și al XV a adus această
roire şi extindere terilorială a țiganilor—aţigani, cun: li

“se zice în: Zaconul lui Ştefan Duşan din 1385, şi în vechile
noastre urice munteneşti.
a
- Stind în stare de robie, tiganii. au fost socotiți ca
mart de viazare,: în care.se considera: sufletul după care

se făcea' vinzarea. Na se regula nici o Jegătură de familie, se putea despărţi barbatul de femee prin vinzare, părinţii.
7

,

.

-

„=
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”

de copiii lor; aceştia de părinţii lor;
de vinzare

la iarmaroc,

se făceau

şi

Țiganul
lîrguri

Muntenia ni-a fost nouă -pis ta cea mare
şi în Moldova.

Ast-fel * fiind . împrejurările
era chemat

a cultiva . în

ţigani,

fiind
de

vită.

ţigani

și

de desfăcut țigani .

legale,

sentimente

nimene
mai

nu
alese,

mai cu samă că și dintre dinşii: vătraşi: arătau un grad
de civilisaţie mai mare, iar lăeșii, lingurarii şi ursarii representau pe cei mai inapoiaţi.“Țiganul fiind rob stăpinului era supus'la capriciile stăpinului său. El îi insura, el
îi imbrăcă, el ii boteză şi aplica robului său toate praclicele sociale şi de cult ce le avea stăpinul. Şi țiganul s'a
lăsat după păr, mai ales că purta chică mare.
Cultul creştin n'a fost de cit impus ţiganului; el nu
şi Pa cerut, căci mavea nici convingerea, nici pulința dea
şi-l apropria. Prin urmare nu e vorba de o “convertire a
neamului țigănesc la creștinism. El na se presenta în Eu-

ropa ca un.popor, ci ca suflete singuralice supuse viazării
ca o marfă şi împrăștiate

pe toată înlinderea Europei sud

răsăritene. Nici autoritatea constituită creștină n'avea chipul de a'şi organisa o biserică la neamul ţigăneşc, căci
n'avea cum, acestui element lipsindu-i neatirnarea “sa politică, elementul esenţial. al constituirei unei biserici.
Dar din felul cum S'a impus credinta creștină robilor
țigani, ne explicâm care a fost procedarea vbişnuităa răspindivei creştinismului la popoarele. nordice ale Europei.
In Evul mediu biserica creştină papală: şi Constantin apo-:
litană—n'a avut altă chemare de cit de a'şi atrage buna.

voinţa şi înclinarea spre sine a capilor

diferitelor

state.

“Această alragere a .capilor statelor. barbare. era. oferită,
mai mult de cit a fi cerută. Așa erau împrejurările politice ale timpului. Era prea mare puterea papală şi: prea
mici şi umile statele barbare pentru aa se intimpina resistenta la propaganda creştină.
|
Cit despre poporul supus - suveranilor acestor: state
--nu găsim date că să fi: fost nevoe de '0 propagandă acută.
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O 'data seful statului convertit, biserica se . constituia, şi
turma venea de. la sine după voevod, al cărui exempiu ea!
il urma, primind botezul. in apele riurilor, ca la Kiev in
Nipru,
Dacă la popoare cu organisare de stat,” biserica. s'a
constituit de sus în jos, dar la țiganii rătăcitori şi robi
cine işi mai bătu capul să le facă biserică.
.
|
Stăpinul robului ţigan a impus ţiganului credinţa şi
biserica; el a primito cu toate formele sale, ba în felul
său de a se manifesta a păstrat ceva obiceiuri vechi, azi
dispărute în societatea ruminească.
De. pildă; în vechi
haina de sărbătoare erau blănurile. Toţi boerii se duceau
la biserică de Paşti în hulpi și cacomi. Ei bine; azi țiga-

„nul

crede de a lui datorie

că ori'

cum

a fi de cald de

„Paşti în biserică, el să se ducă cu blană, fie ori cum i-a
fi căciula în cap și dacă se poate cu purcelul cu hrean în
sură.
|

,
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Şi „peste“

şi „lâugă

+

- In

şirul
3

prepozitiilo
r
s

latine

nu

.vom

găsi
o

corespon-.

i
dentele acestor 2 prepoziţii româneşti, care
intrupează in
ele un proces linguistic propriu neamului nosteu
, Să ne încercăm a prinde rostul acestor cuvinte, “care
cu cât s'au

îndepărtat din prototip cu atâla şi-au schimbat
"senzul. |

|

și firea şi

In limba veche cuvintele aveauun înțeles mai
realistic, niai. coneret, ca azi; graiul „nu se 'râdicase
încă la

acea treaptă
de abstracţiune ce o avem azi ; oamenii priinitivi fiind slăpâniţi mai mult de simturi
decât. de inte...

„lect. Graiul răspundea .alunci foarte bine aceste
i

stări su-

fleteşti;şi dar în deslegarea unni senz abstr
act de azi trebue să ne ducem să vedem care era înţele
sul. concret cel .

vechiu.

a

.

|

“În prueesul abstracțiunei, mintea aplicată
“la obser.
varea lucrurilor scoate din complexul de
note, supt care
se înfăţişează lucrurile, acele părţi comune
şi esenţiale, pe
care le desprinde de partea concretă şi
le ia ca entități
de sine stătătoar
— Pentr
e.u minte singurele elemente reale
sânt aceste concepte ideale, ubstrase adică
scoase din rea-

litatea obieclivă a lucrurilor.
|
“Pe.când în vorbire participiul, adjectivul ar atăta
e.

lementul- realist al graiului, substantivul ar
arata ua pas
spre abstracţiune, ce va merge crescând
cu particulele, ca
articolul şi prepoziția. 'Tot elementul material
din pronu. |

„mele îlle sa abstras în” asticulul- le, sau 1; Tol
aşa şi la

cuvintele uduse mai sus.

„ Pentru 2 obiecte ce stăteau unul lângă

altul, vorbi: .
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"torul român a observat că apropierea, sau alăturarea a-celor obiecte să făcea prin o lature, din cele 3 ce'au corpurile ; lăţimeaşi lungimea unui lucru de fapt se pot confunda, luindu-se una drept alta, iar pentru a treia latură:
adâncimea: sau inălțimea, cum corpurile solide sânt de fapt
“impenetrabile, se reducea
tot la latura primară lungi:
mea, schimbându-se direcțiunea.—În definitiv un corp poate
„sta lângă alt corp prin una din laturile sale ; îi zicem atunci că'stau alăturea (ad latera) ; şi cum acea latură prin
carese apropie un corp de altul e de fapl lungimea, u-.

dică lungul corpului—longus—românul: de la inceputa luat
pe longus drepl orice latură şi după el a numit apropie:
rea unui lucru faţă
de altul.--Dar
pe tând în adiectivul
“lung avem încă inţelesui concret ul laturei “corpului ; în
substantivul lung procesul de abstracțiune -a mers crescând
şi s'a eteral cu toiul senzul material în propoziţia lângă;
In versul: <E lung pământul,ba e îat, avem senzul
„concret şi material; pe când în' vorbă «nu-şi vede lungul
| nasului», senzul abstract 'apare, pentru a se" întregi defi-:
. nitiv în vorba «sta om lângă om». Dar cum oamenii sânt
animale bipede, înălțimea staturei e luată drept lungime.
Drag imi e bădica nall, zice versul popular.
”
Dar omului inalt i se zicea lungi, -lungăau, lungan şi vu înalt ; şi deci de la observarea apropierei omului de
om, că stau alâturea prin latura lungimei, adică-a înalţi
mei S'u zis şi se zice că «stă om lângă om».
ÎN
Un pas mai departe în indesirea rândurilor ; in apropierea omului de om,în alăturea trupului de trup, şi ideia
lungimei, adică de om lângă um se va contopi cu:acea a
ghionltirei şi alingerei trupului în suprafaţa -sa de alt
trup; şi atunci se zice că nu numai că era om lângă o,
dar că da om peste om.
"
- Zicem că stă om lângă om, când iau notă de apropiere şi alăturare a omului de om; latura înălțimei, după
.
care se măsoară lungimea - omului ; “când însă trupul se atinge la spele, în față, la coate, deci, în suprăfața sa' de
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„alt trup tot
peste om.

în

suprafaţa

sa,

atunci

zicem

că dă
o

om

In lângă avem ideia de linie ; în peste. acea față,
suprafată, de întindere aşternulă pe deasupra. Dar dacă în
forma de astăzi prejudecăm senzul lui. peste, fără a ni-l da
forma actuală a cuvântului, cum scotocim insă rădăcina lui
vedem că avem a face cu un proces psihic şi fonetic, care
ne indreptatesc în vederile noastre, |
Cetim în scriptură: şi a numit întinsu/ de sus ceriu
şi întinsul de jos pământ, care pe evreeşie e acelaş cuvânt huareţ, ceea ce arată câ pentru Moisi nu era 'distinetă
noţiunea de ceriu şi Pămâni, era numai întins de sus şi
de jos, era haaref...
Dar tot acolo citim că «stă ceriul (haareţ) spre pământ (haare!), adică -îatinsul de sus slă' deasupra întinsului de jos faţa la fața. Deci in graiul vechiu spre arată. pe
super-supra din de-usupra, caşi în numerălul un-spre-zece
adicâ unul de-asupra lui zece, sau unul pus peste zece,
luţelesul de supra la pierdut azi spre, arătând nu-mai direcţiunea orizontală: nu şi pe cea verticală, cum era
mai “de demult. Dar în timp ce spre işi perdea în forma
aceaslu senzul direcţiunei verticale de sus în jos, şi-l pâstra în compusul prespre chemat a înlocui in. vorbire pe
spre în senzul vechiu. Elementul nou adăogat aici este repes
tarea preposiţiei. pre (latinescul per), lângă spre (lat. ear”
per). “Deci” pentru exprimarea raportului .de alăture ca in“tindere, românul din vechi a utilisat 3,particule: per, ex
per, din a căror inturlucare a eşit românescul prespre, ce
„Îl găsim în textele vechi.
Cum insă prespre a dat peste, e greu de “ghicit pro„ cesul fisiologie; îl putem bânui iasăa fi acesta. Prespre a dat
inlâi prespre, căci labiala p între dentala continuă s și
licida vibraută r a fost greu să se menţină, de oarece. era
greu a se trece de la o arliculare prepalatală a lui s intre
dinţi, la ana 'labiala a

o articulare

prepalatată

lui. p,

pentru

a reveni

„apoi

vibrantă a lui r.. Odată

tot la

limba a-:

-
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sezată spre dinţi mai uşor i-a venil'a cere o articulare:
tot dentală a unui t pro p, ca imediat să 'treucă la - POS.
tirea lui r : Fenomenul.acesta nu sa produs la început,
căci în pre, p era iniţial, pe când iu spre, p era in grup
Deci prespre a dat prestre.
.
.
O dată ajuns aici a venit apocona
generală, ce se
manifestă in limbă română;. fralre, a da! pe frate, feveastră a dat fereastă, deci şi prestre.u trebuit
să dea
preste, cum rostesc şi scriu unii și cum il găsim în, tex“tele vechi. Mergând mai departe cu apocopa s'a elidat şi
r din pre şi azi avem peste, foarle departe de protoiiput
prespre=per-l-ex-l-per.
Vorbirea dămoale şt alintală a cojunului ge la şes,
după arătarea şi a lui D. Canterhira adus perderea jlui r
din per=pre==pe; prespre==prestre=preste= peste ; ; iar:

inoldoveneşte pisti şi pişti. “

-

După” acest mic escurs, asupra
obârşiei
cuvinteloi:
pesle şi lângă, tu, cetitorule, aplică-le la vremea ce curge:
- neîncetat şi vezi: că dacă cu. azi zilele iți adaugi, zi lângă:

zi face anul şi cum anii se îngrămădese peste umerii noştri, ne

trezim

de odată

dia

mici

şi

sburdalnici

greoi şi supărăcioşi bătrâni, căci cu. neputinţă
ani lângă ani adăugând, întinderea răstâmpului
să nu lese în sufletele noastre.urme vesele şi
dacă noi îngrămădim peste umerii noşiri anii
an ulăturat lăngă cel vechiu să fie pentru noi
curmat

izvor.

de

fericire,

tea: şi pasul, noi'să dâm

ca aşa

fâră

peste umeri;

a-ne

copii

în.

. este ca
-de un an
triste. Şi
vieţii, aouli
toți un ne-

covârşi

min-

adică la spele, anul

“vechiu, așteptând cu. veselie noul an. Şi dacă ar fi să cre- „dem ca poetul: am zice că pentru cel nepăsător şi rece
an, se alipezte lângă an, fără să
„inima-i sbuciumată de patimi.
vii şi
“se scurg aşa uşor fără să nu lese
peste trupul nostru urmele lungului
„Deci şi peste şi lângă,
i

lese urme; iar dacă
doruri multe, anii nu
în sufletul : nostru şi:
lor „răstâmp, -
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92. Sişeală şi. Ioniţă Stur za
Intre multele moşii ce Il» avea Ioniţă Sturdza, fostul
«domnal Moldovei după eterie era şi Trestiana din judeţul
Dorohoiu. Arendașal moşiei. se nimerise să i fie “căpitanul
"Constantin Şişeală, tatăl reposatului de curând Șişcală, bo:

erul atât de cunoscut al Iaşilor prin originalitățile sale și
prin multele și variatele. cunoştinţi. de oameni şi lucruri:
Sintem în 1818 luna April. Căpitanul Şişcală căuta
moşie de luat în arendă, vornicul Ioniţă Sturdza căuta a:
rendaş. Era pe -atunci-o puternică clasă de arendaşi români,
boerinaşi, care s-au râdicat in rang şi avere şi au dat mare.
parte din generațiunea de inalţi demnitari ai Statului. Ase
stă-zi această clasă aproape a dispărut, luându-i locul în
Moldova evreul arendaş, iar în Muntenia grecul areidaş.
_— Am auzit arhou Vornice că aveți moşie de dat în
posesie?
”
—- Adevărat bner căpitane. Moșia imi e bună, întinsă
are heleşteu pe dinsa, are clacaşi în deajuns și pământul
e bun și roditor.
.
“— De care moșie din multele moşii vroiţi a. vorbi?

— De Trestiană din ținutul Dorahoiului. Orânda ei a
“umblat pănă acum 8000 lei; acum sial nevoit s'o'.sui incă
cu două mii lei,. la zece mii lei pe an.

—

Cam scump, arhon vornice! O urcare de doua | mii

lei aşa
"—
sută în
—

-dintr'o dată e prea mult!
“Evhe!' Şliu eu ce dă co moşie ca a mea! Dăa aproâpe
sută, Nu de asta, dar mai bine ar. fi fost s'0 A sat

totiîn prețul cel'vechiu!

!-

.'.!
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Inţeleg şi eu că ar fi fost mai

dar nu Şi
-

bine

A

pentru

d-ta,

— Pentru d-voastră, întrerupse vorba căpitanul, care.
se lăsă în cele din urmă că nu face mare caz de urcarea .
prețului orânzei,
.

— Ştii ce, boer căpitane ? Nu-i numai atata! Eu mai

,

dau moşia și cu iazuri cu tot; are voe orindatovul să vâ„neze peştele din iaz, ori să tae iazul şi să prindă, peștele
pănă ce-l va spireui de istov, dar să ezască apoi iazul la
loc ca să se înmulțească iaraşi peștele. lată pentru ce lu-:
cru râdie orânda cu două mii lei:
,
— Face şi prea face, răspunse îngăimat căpitan Şişcală.
EI ştia cât.era de mare iazul. Dar altceva mai aveți a face?
— Pe moşie mai am şi mori de vânt. In prejurul moşiei am vecini hrăpareţi, care încalcă hotarele. 'Trebueşte
neaparat trimes un boer hotarnic cu un inginer să aleagă
hotarele despre ceilalți megieşi.
— Şi cine: voiți. să le facă toate acestea, arhon vor"nice?
— - Eu aşa cred că orândarul meu, boer ecăpitane ; “eu '
n'am vreme să-mi Dal capul cu de-al de astea. Am chib=
zuit insă că ori ce ar eşi din aceasta măsorişte peste suma
fălcilor de 'azi să fie în folosul orândatului fără să dea cîştig mai mult la câştiu,
—

- deasupra

Se

vede

că

este

tot pământul

o leacă: de bocluc,

de dai aşa pe.

care va eși mai mult la măsorişte.

—. Are să fie; dar, de m/ai crede bine, nu prea șliu.

nici eu hotarâle, căci n'am şedere la Trestiana ca: s'0 'şliu
„de- -a fiva părul. Alt ceva insă mă năcăjăşte.
— Şi cam ce arhon Vornice ?
— Apoi să'ţi spun drept; Ia! cu inginerii iștia noi, care
" măsoară cu lanţul ai mare bătae: de cap., Mai de demult.
se mulțumea lumea cu Porntcii noştri de poartă, care e...
rau adesa mazili, boernaşi de curte şi oameni in frica lui

Dumnezeu. Aveai o jalbă de făcut; cereai tu singur boerut

hotarnic;

îndată Domnia

i-l. rânduia

pe Dumnealui Vor- |

ih

—

+nicul de gloată şi suit cu dânsulîn trăsură o plecai.

El

umbla cu palma în buzunar'şi nu-şi mai bătea capul.cu
1anţ, cu bețe, cu râdicarea pe “plan, moituri scornite de
Nemţi, se vede, ori de Frantuji şi aduse pe la noi de aga

„_Asaki, de când cu şcoala lui de inginerie de
la Trei-Erarhi,

praclică

de

.

— Apoi cum a

fi cum n'a fi, bun lucru a făcutşi A-

“saki, nea învățat pe feciorii noştri carte şi le-a deschis min- E
“tea pentru lucruri, care pănă acum se pricepeau numai
Nemţii, soacățele de Nemţoi.
— Nu zic că nu-i bun lucru invătatura “gcomelisces- ului meşterşug ; dar are eusururile lui, că acu trebue să
iai în căruță doi în loc de unul: boerul hotarnic . şi îngi-:
aerul,

mîncaPar
—

Dă;

focul

aşa-i,

sâ'| mănânce

dar şi lucru”

de inginer !*

bun

face,

de

”
mai

mare

:

dragul să te_uili la lucrul ce ese din mâna lui! Om fâce
"si roi calescele mai mari; ne-om inai strâmtori şi noi cum :
om putea și ne
"pentru pământ.
“Şuimul venit cu
putut, de unde

vom sili să scăpăm de nesfieşitele judecăţi
N'a fost calicie mai mare în ţară ca humăsoriştea moșiilor. A luat fie-care cât a
a putut, şi de la cine s'a intimplat; micde

- la mare şi mare de la mic.
-celeze' toate

aceste

binele, iți spune

Acum

boclucuri.

cred c-or începe să în-.

Inginerul

iţi

lămurit câți stânjeni.
are

de mosie'şi nu te poate inşela,

cu simţul

mâsoară

de-al

cum îţi
oameni

place
ai lui

dreptaţii in inimă şi cu dragostea de

adevăr ? Cine n'a avzit de meşterşugul “desăvârşit al măsoriștii, ce Pau avut după vremuri un Vasile Buhăescu paharnicul, un Andrei

Vasile -Bucur

Mogăldea,

*

fie-care margină. :

SI

— Ce adică inninte era aşa de rău,
d-tale a zice? Nu erau şi bătrânii - noştri

Dumnezeu,

:

un Tanasă Meleghi

al nostru sau Constantin

şi chiar

Timirean. ce cusur

“au ? Nu-şi ştiu ei rinduiala măsoriștei ? Dat-au. prilej ei
nre-o.. dată de nedreplăli? Jeluitu- sa cine-va Yre-odală
-conlra lor?

-
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— Dar ştiu ei să râdice vre-un plan? Pot ei să- ţi facă
închipuirea unui loc?
,

—

Dar

ne-am

cam

intins

cu vorba,

şi din

nevoia

ce

|

am eu cu moşia, ne-am dus la judecarea înginerilor,. şi a
boerilor hotarnici, vornici de poartă,
,
"— Curat aşa, arhon' vornice. Dacă ziceţi şi aveti ere-.
dinţă că veţi câștigao bună bucală din pământul răşluit, şi
că tot acel pământ îmi va veni pe deasupra fără altă plată
de orândă, apoi primesc să port eu cheltuiala cu măsoriştea,
N'apucase să isprăvească bine vorba şi susi in odae
ficiorul boeresc aducând dulceţuri şi 0 felegeană mare de
„cafea. Vorba de orândă se rupse ; se luară dulceți, se băură
cafea,

se aprinse ciubucul

şi după

acest

pitanul Şişcală, ca mai tânăr şi mai

răgaz se

puse

că-

mic în rang să pue

pe hârtie cele sorocite.
— Să n'avem supăr, boer câpitane; asta nu se poate
în ruptul capului. Am eu gramatical meu, Acușşi î! chem.
-Bâtu de 3 ori din palmiă şi o slugă sosind, indată chemă
pe gramatic să vină la boer sus.
“In

fumul

ciubucilor,

Sturdza 'zicea şi gramaticul

a da 2000

şi în aromeala cafelelor

scria...»

vornicul

şi osebit datoriu

lei adică două mii lei la hotărâlura

ce are

este

să

se facă acelei moşii Trestiana de a ţinutul Dorohoiului,
precum şi toată cheltuiala cu cele trebuincioase la hotărire

atâ: cu boerul hotarnic cât și cu” ingineriul;

alţii

ce

vor :

mai

li şi pentru ori ce va mai tvebui cusur să nu dea...
— Adică cum vine vorba, arhon vornice: «alți, ce tor
mai fi?

— Te faci că nu şiii! Apoi nu i rânduiala ca atât boerul hotarnic cât şi inginerul să aibă pe lângă ei doi trei
oameni care să Infingă țărușii, să intindă funia, ori lanţul,
şi ce face inginerul de cât-insamnă pe hârtie stânjeni....!

—

Da, da! uitasem. Inainte...., aici.e aici. -

— Serie:
Gramaticul continuă :.... «după care hotărâtură ori câlă

"moşie va mai eşi de supt impresurure

tol el să aibă a o

|

-— 416

—

stăpâni şi a-i lua. venitul, fără ai cere cat de putin spor
după tocmala de sus, de cât că are să mai dee...
»— Ce am să mai dau! Nu ne-a fost vorba numai atâta! Adică 2000 lei?
— Așteaptă, nu te iuți.
„Gramaticul

urmă

a scrie,

iar vornicul

a spune

rar și

apăsat... «30 ocă zahar şi 100. adică una sută 'claponi pe

fişticare an; însă zaharul în tot anul la sfântul Gheorghe
iar. claponii când voi cere eu...
.
-- Ei! ce zici căpitane e mul.? Credeai că scapi aşa
“teafâr cu una cu două? Nu,
— Colac peste pupăză îi asta. Dar dacă aşa-i adetiul.. fie!
— Chiar aşa,
Amândoi bătura: palma. Şiscala numără la iscălirea
actului zece mii lei, bani peşini, lăsându-se a fi implinit cu
zaharul

a doua

zi, iar cu

claponii

când a avea chef boerul.

Căpitanul Şișcală plecă, dar hârbareţ cum era la gură _:
şi scorni
«
lui Sturza porecla de Olapon.
“Şi azi în părţile locului se poartă vorba prin bătrâni
| ca Trestiana a fost oare când „moşia lui. Vodă Clapon.”
„Evenimen lul“ XII,
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92.

Georghe

Bvloshie

DASCAL

Nu se poate nume

mai cunoscut în

literatura

secol,

a! XVIII ca acea a modestului tâlmăcitor de ispisoace sirbeşti, scriitorul cu slovă mare şi iscălitura ceteaţă Gheorshe Evlogie dascal. In intervalul de la 1740—1786 nu e
pachet de documenle ale moşiilor
mănăstirești, ori particulare care să nu. cuprindă şi câle un sure? (traducere)

de a lui Evlogbhie.
Nu ştim din ce consider ente, fie de economie de vre-

me, fie scumpete de hârtie, fie mai ales

necunoașlere

de

importanța uricului, nici odată Gh. Evloghie nu dădea uricul în' întregime, ci lasă de-o parte lista boerilor din textul original, aşa că traducerile sale nu pot sluji pe de-antregul originalele, de-ar fi rămas numai suretele lui Evoghie

dascal. Eu cred că acest modest dascal nu şi-a dat samă
de ce rost istoric pot fi listele de boeri, căci alt-fel nu nedin traducerile sale,
eliminare
am inchipui sistematica
căci pentru munca sa-era plătit şi încă bine, el făciad pe
un fel de șet la arhive de azi, a căreia copii slujau drept
original în procesele de divan:

Persoana lui Gh. Evloghie dascal apare înt'o lumină
mai mare, dacă o încadrăm în secolul care trăeşte. Slavo__nismul dispăruse din praclica cancelariei cum şi din sluj"ba bisericei, de unde şi cele mai speciale cărţi: pentru
slujba stranei şi altarului erau dale pe romăneşte. Piserii
27.
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_-

slavoni se împulinase şi cu toată 'năzuinţa unui M, Racoviţă de u'şi acolisi pe lingă el uricari cu tendinli siaviste,
ca un Axinte Uricarul, Nebojatco şi alţii, totuşi limba romănească luase locul, pe toată linia limbei slavone,
|
Cind însă societatea, oficialitatea şi biserica înlocuiau
“limba slavonă în urma unui
proces lung de aproape 2
veacuri, şcoala reorganizată de fanarioți mănlinea în pro: .

gramul ei şi ]. siavonă alăturea cu limba elină şi romină.
Intre cei 3 mari dascali ai școlilor din laşi şi Bucureşti”
era și dascalul de slavoneşte,

“rele dascal de

care ocupa

locul

între ma= -

FElieneşte şi modestul dascal de

moldore-

neste.

-

De ce şcoala

mânţinea

|. slavă?

„foarte la locul ei şi al cărei
dat. Trebue să fi existat

răspuns

o categorie

lată o
nu e

de

întrebare

aşa

uşor de

oameni—şi aceştia

din şirul marilor boeri, cum şi a marilor mănăstiri şi lavre,—
“unde cultura slavonă continuâ de a fi in floare.
serică ca sf. Sava din laşi, la' o mănăstire ca a
“lui cultura

“ ocupaţia

slavonă

n'a încetat

rusască, a reintărit

-mouă rusască, cart a atins
secolului

XIX prin

in

secolul

curentul

puţin şi

condeiul lui

al

XVIII;

slavon sub

literatura

A. Donici

transformare

estetică a
consarvare,

şi era în firea lucrurilor. ca o şcoală

“să conserve tradiţia culturală a secolului
cele '2 curente slavon şi elin.
După

apoi

forma

şi C. Negruţi.

Şi apoi şcoala într'o ţară e un element şi de
pe lângă

La o DiNeamţu-

aceste zise asupra

al XVil-lea

cu

împrejurărilor în care trăe-

şte Gh. Evloghie, ceia ce ne explică activitatea lui, să vedem cine să fie acest dascal Evloghie?
Intimplarea a fâcut că în vizita ce-am făcut la 21

“ Julie în satul: Bereasa, din vechiu

Murgeștii,

din județul

Vaslui, unde am cules bogate resturi de manuscripte şi
4 urice vechi, să găsesc la moşul Gh. Buraga din Boţoaia,
între cele 5 hirtii vechi, ce mi le-a încredinţat,

şi o spiţă

— 419 —
de neum a acestui-Gh: Evloghie dascal cu cartea de jude“cată a divanului de sub Ghica. Vodă 1776, prin care sedă

“câștig de: causă dascalului Evloghie contra
Glodeni, asupra unor hlize de pământ

răzeşilor

din

din Murgâşti.

- Din. spiţa şi cartea de judecată reiesă că
ghie dascal era Bantaş, urmaş direct a
Frangolea Bantaș, vâr primar cu Dumitru
temir, căci C. Cantemir Vodă de pe cind
răzeş mare în Silişteni, Fălciu, se însurase
rudă lui Frangole Bantaş.

Gh. Evlo-

Saftei fetei lui
și Antinh Canera
Serdar şi
cu Ana Bantăş

Unii din aceşti Bantăşi au fugit în Rusia cu-D. Can:
„temir, unde in şederea lor au invăţat rusește, răminind
chiar în Rusia şi sau incuserit:-cu familii ruseşti, iar”
alții s'au întors în Iaşi, unde au trăit ca boerinaşi avinduşi proprietatea în Murgeşti.
Gh. Evloghie era urmaşul in linie dreaptă a marilor
boeri Murgul, Isac şi Jurju,. care sub Petru - Rareş îşi
împart ocina
Evloghie, de

lor în 6 bătrini, din care
pe mumă.

trăgea

parle şi Gh.

In biserica de lemn din.satul Bereasa-—vechiu Murgeşti—
am

găsit mai

multe

vechituri, care

pomenese

de

origina

Bântășască a acestei de zidiri, felul ei domnusră, Cantemireuscă căci numai ast-fel ne explicăm de ce Matei Ghica dăruieşte
acestei modeste bisericuţi sub iscâlitura sa proprie un rind
întreg de cărţi ca Paraclitii şi Penticostar, iar în notiţile.

de pe cărţi cetim insemnări de venirea Muscatilor la 171],
de fuga lui Cantemir la Nuşi,ca unul ceşi avea neamuri
de aproape in. Murgcşti,
Evloghie dascal.:
|

Gh. Evloghie

intre care

socotim şi pe acest

este o poreclă, care a

înlocuit pe acea

de Bantăş. El a fost însurat, a avut copii, căci in 1762 ni
„se spune în nolița pe Apostolul . bisericei din Bareasa ca
«ucest apostol este a popei lui loan, Zet (ginere) Evloghie
dascal>. Viaţa dusă de acest dascal aici în Iaşi, rolul său
de tâlmăcitor de urice. slavone, i-a “asigurat un loc. de
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mina întăia în societatea înaltă, căci numai rarităţii slavoniştilor de pe atunci se explică permanenţa carierii sale .
de aproape jumătate veac.
'- Vom avea prilej a stărui mai pe larg asupra acestui
scriitor al secolului al XVIII-lea, cind vom folosi Loate
notele ce le avem strinse în alu mele Surele şi . Isvoade
despre Gh. Evloghie.

„Evenimentul“ XII, 134.

94. A sfeelit?o
Pe
filele unu!
ciaslov,
ce-a aparținut oare-cînd
prentului Vasilache de la Nicorila din Iaşi, după notiţa
scrisă de el—de când şi-a făcut casele--, umbla veleatul
1257 April 20 (1779), cetim o altă notită prea interesantă
peniru istoria Moldovei ; notita e aceasta :
„Să se ştie di căndu sau bolnăritl cniaz Grigori Alizandruvici Sfetliş şi au şi murit pisti Prut şi la udus
mort în Eş, Duminică şi lau [inut în casili Hatmanului
mortu 9 zili şi lau adus di acolo la Goli cu mari ărămonii, car nu sau fostu mai văzul nimini în lumi,la velat di la Hristos 1791 Oct. 13, şi de la Adam 7300

Oct. 183“,

Cniazul despre

|

care se vorbeşte aici e ilustrul Po-..

demhin, care bucurându-se de grațiile

impărâtesei

Ecate-

rina II, căpătase tilui de Kneaz și încă Serenisim-—pe ruseşle sveatleaişii,
Popu Vasilaki de la Nicoriţa ca bun român ce era a
redat pe româneşte titlul Kaeazului Potemkim ; zicându-i
sfetliş, iar alţii stricându-i şi mai tare formai-a zis sfeclici
Cel puţin aşa mărturiseşte păr. Alelhisedic în ale sale notițe (pag. 249), când afirmă că pe când se întorcea de la

studii din Kiev în 1851, ajungând la un han în Basarabia
pe Bâcu, unde e şi monumentul lui Potemkin,
puns de hangiu, că <acesla e stilpul. lui Sfeclici,
a sfeclit'o aici».
După acest chip de.a vedea ar urma că
„ Yeni de la sfeclici, iara sfecli e o corupțiune de
şi acesta
de la sveatleaişii, titlu de serenism

i sa răspentru că.
a sfeclit'o
la sfellis,
ce purta
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Potemkin Grigore Alexandrovici cneaz. Şi că dacă acest
eneaz n'ar fi murit prin tara noastră, din cauza unei indigestii de stomah, că era un mare mâncău, românul n'ar
avea vorba a sfeclit'o.
Cred că legatra ce păr. Melhisedec făce între: sfetliş

şi a 'sfecli e greşită. In forina sfâcli avem a face cu

o e-.

timologie populară, cum adese întâlnim în popor la cu:
vinte tehnice, ce nu le ştie rostul.
Sfeclici din Sfetliş (sveatleaişii) eca şi Califer din Ca-

lorifer. Fokistul Istrati neștiind

ce-i calori-fer,

şi văzând

_că caloriferul e de fer şi că are tuburi tot de fer, prin
„care merge căldura, a legat pe calori cu cali, și pe fer

Va luat drept fer şi iată deja califer din calorifer. 'Tot aşa
sfeclici din sfeatleaişii. Grupul sv slav a fost tratat drept.
sf—seatitele a dat sfetilele—, iar ti a dat cl, de aici sfecl
pro steall, dar s/ecl e tulpinu lui sfeclă. Ce-i pasă acum
poporului de -legâtura de înțeles intre sfecl sveatil; el ne-

ştiind ce mâncare să fie sveatleaişii dată lui Potemkin, i-a
zis sfețlici-sfeclici ; de aici la a sfecli nu-i de cât un pas;
„şi-un hangiu care se respectă nu putea de.cât să zică;
ca şi Istrati al nostru, că stăipul e a lui Potemkin sfeclici
pentru că a sfeclit'o.
Dar ce are a face scripea şi cu epurele!
A sfecli se apropie dea fasoli, căci e mai naturală
legâlura între sfeclă şi « sfecli, ca şi între fasolă şi a fa“soli, etc. Acum dacă mă veţi intreba de ce preferința asta
dată de Român sfeclei şi fasolei, : şi n'a dat'o bobului “și
mdazerei, nasi putea a vă răspunde de cât tot cu altă preferinţă din cercul animalelor; de ce adică porc a dat pe
a se porci,

magar

pe a se măgări,

iar! cal,

bou,

vacă

n'a

dat derivate verbale. Preferința la animale e mai sensibilă,
„căci cine are purtare de porc, de magar, cum să-i zici
alt-fel de cât că se măgăreşte ori că se porceşte.
Sâ ne încercăm a prinde şi rostul lui a sfeclide la sfeclă. .
Cu toţii ştim că sfecla e roşie şi că bunătatea ei alirnă tot de la roşata ei. Dar şi sâugele are culoarea roşie

și bunatatea sângelui tot de roşată atârnă, Acum sângele
e împins .mai tare sau mai încel după cum vasele capi_ lareprin care trece sânt puse in mişeare de dilatare şi con- tractare, supt impulsul unui puternic sentiment. O fi ele simţitoare spetele, nu ştim; înori ce caz nepăsarea are ca loc de asil .
spetele; faţa din contra a căpătat putința'de a arăta prin îngrămădivea de sânge starea sentimentală. Supt o 'emoțiune
puternică vasele capilare ale feţei 'se dilată
; sângele atunci
se îngrămădeşte spre faţă, care se inroşeşte. Şi cum sentimentul ruşinei e acel care provoacă această afluenţă de

sânge, s'a legat roşala fetei de

sentimentul ruşinei. Ia o-

brazul unei fete de 15 ani şi al unei babe de 70 și veti
vedea deosebire “de expresiune a feţei în- sentimentul de
ruşine.
Dar nu numai ruşinarea e aceia care provoacă LOşaţa feței. Un echivoc fin, un calambur,o vorbă în 2 peri,
o alusiune fină; ori chiar o vorbă groasă face să crăpe
obrazul de ruşine la cel netrecut prin ciur ori prin dir
moiu; dar o fire indrăsneață ori mai mult lăudăroasă,

care după

vorbă-i ai crede

că

cine ştiece

ispravă face,

când e adus la prokimen,

ori pus în fața realitătei vezică

se zighireşte, căci

cum

nu

stie

s'o cârnească, s'o

sucească

ca să iasă din încurcătură.
Cine a întrecut vre-o dată pe maestrul Ghinescu în vorbe
generale despre firea popoarelor, despre evenimentele mari şi .
altele ; strâns mai de aproape el, ilustrul maestru nu putea dovedi nimica, nu putea susținea nici- 0 afirmare, ba
din contra admitea părerea ta, căci n'avea incotro. Cu pă:
rerea lui o sfeclise, căci mai toală adunarea primea în
hohote de râs chipul cum maestrul bătea in relragere cu
afivmările lui.
Când

iu, ori

a bate în retragere

cine

ai fi, eşti nevoit

pe toate

din multe de toate

căile de la îndrăznețele

tale

apucături ori afirmări, nu se poate ca inima ta să nu fie
pusă în rnișcare, sângele să nu-ți clocotească prin vine,
căci sentimentul egoistic e pus în' joc și atunci fata, caree

cea mai
dacă nu

expresivă, capătă acea culoarea
roşietecă, care
aduce cu a unei slecle de cea mai bună: calitate,

în ori ce caz samănă cu a sfeclei, şi românul nostru care
numeşte sentimentul lăuntric după expresiunea exterioară
a feței a găsit un raport între sfeclă şi zighireala celui silit a bate în retragere şi i-a zis că a sfeclit'o.
|
lar dacă apopierea fâculă de mine între lucru! şi
semnul ce-l reprezintă nu vă e mulțemitoare, să nu cre-

deţi că mă voiu zighiri ca să zic Cam sfeclit 0. Nu;

multe

explicări date de vorbe,

e şi aceasta.
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Moldova

lui

Stefan

cel Mare

Acum când după 400 ani numele lui Ştefan Vodă ră-.
sună in pepturile tuturor Românilor, ca'o evocare a tre- cutului celui mai glorios al neamului nostru, e bine a re- .
împrospăta subt toate fețele acele vremuri de glorioasă amialire pentru noi, urmaşii îndepărtați ai voinicilor de pe atunei. Aceasta cu atât mai mult ne cade în sarcina noas:
„ră, cu cât în răstâmpul a 4 veacuri multe au trecut peste
țara şi pământul nostru, că ne-a zdrenţuit trupul, ne-a îm-

pelicit ţara, şi dacă supt raportul înălțării inimei azi stăm
neasemuit deasupra ivaintaşilor noştri, subt raportul însă
a întinderei teritoriale... nu!
Inchepată țara Moldovei în partea de sus a țării, între cursul apei Moldovei şi a Siretului spre munţi, cetatea

-

Romanului fu margina veche a întinderei domeniale a bătrânilur voevozi maramureșani. Sec. al Xill-a cunoştea o
astfel de Moldovă, ce cuprindea Suceava; Neamtul şi parte
din Bacău, pănă pe la Nekid, pe unde e câmpul lui Dragoş

Viteazul. Din valea Moldovei se trecea şi se trece lesne în
valea Bistriţei pe la Cârlibaba şi Iacobeni prin munţii Pleşuvi şi se lega lesne viața maramureşană cu cea Moldovană.

Bourul care era sămn de hotară al feudului Dragoşan
fu intins în secolul al XlV-a pănă la marea cea mare spre
Celatea albă şi pănă la Trotuş spre munţii Ardealului. Dacă
“spre munţi linia de hotar era mai apărată de lăria mwunţilor spre răsărit. insă limita de pământ ce ducea spre Cttatea albă tu mai des incalcată de străini:

«cari ocupară. de fapt câmpiile

Tatarii jidovi,

Buceagului. Stăpânirea efec:

tivă a sudului atârna de cele două cetăţi de pe Dunăre şi -

Nistru : Kilia şi Cetatea albă, şi Moldova n'a intrat în stă- .
pânire efectivă de cât în secolul al XV-a.
_ Pentiii Alexandru cel Bun oraşele de fruntarie
Bacăul spre Sud-Vest -şi laşii spre Sud-Est. (1407).
Bacău treceai prin Trotuş în țara Bârsei şi în cele 7
une, lar de la Iaşi treceai în Tartaria. Acestor. stări
se datoreşte râdicarea acestor două centre ca« târguri

erau
De la
scavechi
şi a-

poi ca oraşe.
In jos spre Dunăre era stăpânire Basarabească a Vo___evozilor Munteni. Dacă de la Bârlad te-ai fi alunecat cu
4 poşti la vale intrai în țara Muntenească a Basarabilor
“cari stăpâniau îmbe laturile Dunării cu oraşele Brăila, Galaţii, cu vadul de în Obluciţa şi cu cetatea Kilia.

Spre nord Moldova în urma unei lransacţii băneşti ia .
" avenda veniturilor provinciei Pocuţiei, aşa că dincolo de apu
Cirimuşului, dacă.nu. era ţară moldovenească, erau insă
drepturi moldovenești de strângere de venituri.

Vecinii: Ungurii şi Polonii, se întelesese
ne impartă

de

țara Moldovei

în două:

in 1412

Ungurii să

ia

să

partea

Vest, şi Polonii partea de Est cu Cetatea albă; dar so-

coteala de acasă nu Sa potrivit cu cea din-pâdure şi urmaşii lui Alexandru stăpânesc o Moldovă ruplă in două:
Iliaş nordul cu -Suceava, Ştefan sudul cu Vasluiul, unde un
vechiu boer Șerbul era fruntaş intre fruntaşi.
|
„Aceasta era Moldova, în momentul suirei lui Ştefan:
„pe tron în 1457 April 14 Gioi mari.
Spre nord era greu să se mai întindă Moldova. Intr'acolo erau vecini tari, ţară puternică, cârmuită de Regi şi

crai vestiți: Cazimir şi Albert. In toată invălmăşala cu Nordul, Ştefan îşi mănţină privilegiile asupra Pocuţiei, şi făcu.
câteva prădăciuni cu mare pleân în Polonia şi Lituania.
- Spre răsărit era prea de-ajuns hotar Nistrul; şi apoi.
încolv. nici n'avea ce râvni ca întindere de teren; era pus-

tiu și viaţa nestatornică a Cazacilor

şi

Tatarilor.

Un alt.

voevod va fi sorucil de soartă să indure deşarta glorie de:
voevod al Ucraniei
; işi va clădi palale domneşti la Nemi-

!
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roia, şi va plăti acest lux turcesc prin aruncarea de - greledări pe țară ca Văcărilul şi va fi hulit de toată ţara. Acest domn fu C.: Duca bătrânul, ginerele Dabijei Vodă.
Ștefan îşi apără marginile despre răsărit, în mod des-tul de deme, căci prădăciuni intr'acolo nu se prea intâm-

plară dese, ca în anii anteriori domniei lui..

|

Spre apus iarăși erau vecini fâloşi şi ambiţioşi ; erau.
Ungurii. Dar le veniră de hac Voevordlul Ştefan la Baia şi
ca preţ de împăcăciune fu cedarea a 2 cetaţi: Ciceul şi Ce-tatea

de Ballă,

care

aşa: de

bine

vor

prii la navoe

lui Pe-

tru Rareş in fuga sa prin munţii Bistriţei, cum şi crearea
unei Episcopii la Geoagiul de sus. De altmintrelea spre.
munte pururea hotarul fu în o-nestalornică schimbare ut-mâod ici inălţimea şi opcina munţilor, colo cursul unei ape,

lucru ce şi azi se repetă încă.

|

Rămânea de intins țara Moldovei spre Sud. Sa invi=
nuit Ştefan cel Marecă a trecut peste senlimentul de re-cunoștință atăcând pe Vlad Tepeş în 1462, - luându-i apoi
Cetătile de pe Dunăre şi alipindu-ș-Şi apoi ținutul Putnei.
în (475.
„Scrie Letopiseţul: „Şi zăbovind Stefan Vodă acolo.
pănă

a strânge

oștile

țara Românească

toate, aducând

și alţi oameni

şi pe

mulți

boeri din

de frunte acolo au pus pe

ai săi hoeri şi oameni de cinste de au vorovil şiau tocmit.
de au despărțit din Milcovul

cel

mare.o parte

din

părâu.

ce vine pe lângă Odobeşti şi lrece de dă în apa

Patnei,.

şi acela pănă astă-zi. este hotar ţării Moldovei şi. țării Ro- mâneşti.>
Nouă ani de zile Stefan Vodă stăpâni ceu mai nare:
Moldovă, care fu vre-o dată (1415—1454); cu Kilia şi Cetatea Albă la sud, cu Nistrul la răsărit, cu apa Cirimuşu-.
lui plus

Pocuția

la

nord,

cu

Carpaţii,

plus

Ciceul

şi

Ceta-.

tea de Baltă la apus;
In 1484 vara Turcii iau cu război Kulia şi Cetatea Albă,.
iar părcălăbiile acestor două cetăți incelează. Raiaoa acestor două celăţi se întinde din ce in ce, şi. în tot Bugeacul:

se aşeză Talarii, care ascultând de Turci ii iau în deplină,

.
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stăpânire Bugeacul

după

153$, când

cu fuga lui Petru

Ra-

reş, şi-şiau hanul lor la Baba, apoi la Căuşeni, în jos de
" Bender. Aşa stătu ruptă Moldova la răsărit mereu până cătră
domnia lui Duca Vodă (1666), când în răsboaele ce avusese
Turcii cu Polonii, dânşii cred de cuviință a pune deplină
stăpânire pe Holin şi raiaua lui, iar Voevodului Moldovei
îi aruncă în spele domnia Ucraniei, lărgind hotarele politice

ale Voevodului ţării-—nu şi a Moldovei — dincolo de Nistru,
Ucraniei fu de scurtă

durată,

rea Hotinului fu mai lungă. Cu cât

Domnia

creştea

pe când perde-

colosul de

la

- “Nord, cu alât interesele sale ciocnindu-se iu sud şi vest cu
ale Turcilor, întinderea Ruşilor în dauna Turcilor se impunea. In această întindere teritorială Rusască soarta Bu. .
:geacului, a raelei Hotinului cum şi a judetelor moldovenești
ca Soroca, Orhei, Lăpuşna şi cele mai din centru fu sorocită. Cu anul 1812 partea de dincolu de Prut intră în gura

“Molohului rus, pentru a sta inghiţita pănă ce bunul

Dum-

nezeu va scoate-o ca 'şi pe Iona din pântecele Chitului teafară şi neatinsă în vlaga sa pur românească.
- Ia Basarabia e o puternicăă viață românească ; mai ales în partea nordică, unde elementul românesc e compact,
:Şi azi țărănimea îşi păstrează graiul neștirbit Moldovenesc;
ei sint Moldoveni, nu Români; graiul lor e moldovenesc nu
cel românesc, şi când prilejul ni se dă a'sta de vorbă .cu
“un Basarabean cult, se constată sporul făcut de graiul nostru literar și de frumuseţa şi farmecul graiului Basarubean,
-că e aşa
“urmă.

cum

Numele

il vorbeau

lui Stefan

bunicii aoştri

acum

90

de ani în

e tol aşa de legendar şi

în Basa-

'rabia ca şi in Moldova, căci paşii săi au colindat toată această
latură, pe care braţul său a aparat-o. despre Tatari, și toţi
eroii săi, toate legendele sale cu Dan, Ursan, Grue Grozo-"
“vanul, Nistru îl au. de hotar.
Polilica Europeană de după 1S53—când cu. războiul
“Crimeei a lărgit Moldova spre răsărit cu cele trei județe

date patriei mumes, nu că ele ar fi fost cele

mai cu

viaţă
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românească
Moldovei,

în ele, sau că ar fi uparținut
nu;

căci

aici în Sud viața

este mai rară ; apoi tot acest Bugeac

la Moldova tocmai din secolul al

mai

mult

românească

timp.

a tost şi:

lătărăse se rupse de.

XVI-a și asculta de Ha-:

nul din Căuşani, iar judeţele Moldovei

Tigheciul,

Hotarni--

cenii, al Chișineului erau-hotarele, nu Ismailulşi Bolgradul..
+

Dar aşa a cerut politica Europei la 1856 şi aşa
Moldovei, pentru a se tăia din unghiile Rusiei Ja

s'a dat
Dunăre.

Dar în 20 de ani cât au stat cele'3 judete supt Moldova şi.supt România de la 1862, n'au
iaşi Rusie, când şi-a venit la larg să
înainte chiar de a se începe răsboiul,:
la Livadia.
Şi aşa s'aii fixat hotarele Moldovei
„tul de la Boian şi Mamorniţa la Reni,

putut opri ca acele ceară îndărăpt,
în intrevederea de
spre răsărit cu Prurupând viaţa Ro--

mânească in două, şi făcând blastamată această apăa Pru-tului,

care ea

cu

nimic

n'a greşil

neamului

doar că politica Nordului a surocit'o
de neum şi tară,
Spre nord altă oscilațiune

nostru

de

cât:

să fie desparțitoare:

în “hotarele Moldovei

lui.

Stefân.
Pretenliunile asupra Pocuţiei au fost înmormântate la:
Obertin, căci nesocotitul Rareş. Vodă” şi-a văzul. pieirea cu.

ochii tocmai din cauza tacticei sale greşite. Cirimuşul
a fost
„hotar la Nord,

şi cum spune legenda,

tot

Stefan

cel Mare-

a fixat aceste hotare, după Codrii Cozminului: <Când au:
aşezat pace Stefan Vodă cel Bun cu Leşii (1499) fiind Ioan.
Tăutul

logofăt mare,

lau

trimes

sol

la Leşi; și i-au dăruit.

_ Craiul. Leşesc 'Tăulului aceste sate la margine: Câmpu- Lung:
rusesc,

Putila, Răstoacele,

Vijniţa, Ispasul,

Milia, Vilavcea,.

“Carapciul, Zancordia, Viiscăuţii şi Voloca. Toate aceste le-a.
dăruit Craiul Leşesc Tâutului logofătului, şi î-a pus hotar
apa

Cirimuşului,

intr'o Duminică

de dimineaţă».

Politica Austriacă folosindu-se de slăbirea

Turciei a

căutat să rupă din ţările române înainte
dea se arăta pravoslavnica. Rusie hrăpace. Oltenia a stat 20 de ani sup,

.
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“Nemţi şi a fost mai norocoasă Muntenia că şi-a revăzul-o
indărăpt, ba! şi-a întregit hotarele cu: raelele: Brăilei, Giurgiului

şi Turnului, cari au

venit

aşa

un

fel de

pupăză, cum sună înțelesul vorbii. muutenești
şi Teleormanul».
-Moldova din contra şi azi jeleşte după
zgrădină— Bucovina,

mei, a dus cu

care

ruplă in

dânse şi leagănul

1779,

colac

peste

<Bez Vlaşea
acea vesela

de Ja trunchiul ma-

voevozilor noștri şi mor-

mântul lui Stefan Vodă. Hotarul de azi e factice. Cine pleacă
cu lrăsura din Fălticeni și are
„pre. “Bucovina,

şerpuirea

vede

ca durere.

prilej dea ocoli hotarul

des-

ce

țării

potricălire

a adus

apelor.şi a dealurilor, şi acel luug si adânc hin-

-dichiu e o trunehiare facută in corpul țărei, pe care azi o
-saicu piciorul, dar nu o poţi apropia căci înrâurirea Aus-:
“triacă, polonă şi rusească a. slabit și i slăbeşte zilnic elemen“tul românesc.
Și apoi din această parte ne-a roit. puhoiul omizei:
Din Boian la Vatra Dornii
Ne-a umplut omida Curâii
|

lar cele două cetați du Ardeal, odată cu schimbarea
'politicei turceşti cu ingenunchiarea Ungariei şi voevodatul
“Transilvaniei s'au dus şi ele, adăpostind puţinîn zidurile
“lor po fugarul domn Rareş Voda.
|

"după

fii răzleţi ai Bucovinei

“credința că

hu

se poate

ca

Muntenia,

şi Basarabiei,
în cutele

ne
şi

tânguim
mare

viitorului,

D-zeu

nie
să

“nu rezerve încă odată pentru .Moldova aceiaşi soartă, care
a avuto -Ştefan Vodă prin bratul stu în cei Sani din lunga

ui domnie.
Moldova lui Ştefan dintre 1475—14S4 e titlul nostru
iistoric asupra

viitorului.

.
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“cu sora mai mare şi mai bătrână

II

Stefan.

PI

lui

PI

Azi când sârbâtorim al +00 an al morţii

"vedem. limpede în cartea lrecutului şi inţelegem câi de vi:
“tregă. ne-a tost soarta cu Moldova. Unită azi intrun gând

90. Nănănăială

e

“Sunt oumeni de cei cu căfei supt limbă, pe care mamele lor i-au fâcul cu Limba scurtă. Destul e. plină lumea
de cei cu limba lungă, e o fericire că să mai găsim. ici
colea oamavi cu limba scurtă!
Lung de limbă se zice acelui, care nu ştie să lie
“taina, ci tot ce are pe inimă spune din gură, Pe un ase-

menea om nu e nevoe să-l tragă

cineva

de

limbă,

căci

vorba vine de la sine, şi tot ce are de spvs, spune fără
nici un ocol. Fie că-l ia sau nu-l îa gura pe dinainte, dar
pentru poporul nostru semnul—limba—s'a luat drept lu-

crul semniticat.

|

Asta cit priveşte de lungime.
Dar la scurțime? Pe cit lungimea

limbei e:un cintar

al suilelului omul!mi,. scurlimea ei.e un cântar al

graiului,

După cum în psihologie stările normale ale funcţionării sisiemului nervos ni le explicăm prin casurile -patofogice, tot. asemenea și in filologie, legile: general: :.'2 rostirei graiului ni le iămuresc mai bine lipsurile în organul
vocal. Vorbirea creşte o dală cu omul şi organul vocal se
adaptează graiului încetul pe încetul; de aceia-e greu a
ne adapta organul vocal unui graiu început prea tirziu,
căci îi lipseşte mlădierea, cum i-ar lipsi mânei, urechei, ochiului chiar,
.
Dacă lipsa de exerciţiu e o causă mare a imeprfec- |
- țiunei gsaiului, cit iai mult va fi beleşugul în parte al
unor orgune. In actul mecanic al vorbirei avem atiţia factori că trebue un indelung exercițiu şi 0 anumită confor-
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maţie pentru a lui deplină rostire. Aşa ne trebue
gan vocal—larinxul şi coardele vocale, ne trehueşte
cu întregulei aparat. Să presupunem un moment.
buze prea mari—cumne va fi rostirea labialelor?;
lipsească dinţii, cum vom articula, dentalele? D'apoi
dierea limbei în multiplele ei articulări ce rol! capital
Și limba boului e mare, dar n'ure mlădierele
omenești; şi de

ce

nu

le are?

pentru

că ii lipseşte

un orgura
niște
să ne
mlăn'are.
limbei
muş-

chii apofisei geni, îi lipsesc -uervii motori ai omului, îi lipseşte circonvoluţia a 3-a frontală, zisă a lui Broca.
lată de ce vorbirea are nevoe.de un întreg aparat,
aşa de variat: și complex ca și produsul său ules—vorbirea.
Am uitat să pun în cumpănă şi nasul, care areun

rol precumpănitor
-in sonoritatea şi claritatea graiului.
Ce“am fi. noi fără nas? care ar-fi vorbirea omului, : dacă aerul cald eşit din plăwii ar apuca de-odală cavitatea nasu„lui cîrn sau căzut de ce/ peril, in loc să se distribue în
“părți proporţionale şi pe nas şi pe gură.
In scurt deci cea mai mică alingere adusă unuea din
finele, delicatele, multele şi variatele organe ale aparatului vorbirei, atrage după sine o vătămare adusă graiului.
Să ne închipuim
că ar lipsi nervii motori'ai limbei;
vorbirea

ar înceta

de a mai

fi; să ne închipuim

că ar lip-

“si circonvoluţiunea cerebrală, unde e sediul nervilor -vor- :
“birei ; vorbirea n'ar exista; dar fără apofisa
omenesc ar fi imposibil. Deci sint condiliuni

geni : graiul
primordiale.

în firea graiului, de la care chiar atirnă firea sau neexis-"
tența lui; acele condițiuni sint sistemul nervos.Şi dar nu
_ne mirăm dacă graiul își are sediul în crier, iar nu.în
gură,
'Lipsurile organice ale gurei vatămă calitatea graiului, dar nu-i surpă firea. .
Această deosebire am ţinut s'o fac, pentru că în cele
ce urmează vom avea în vedere numai defectele organice ale gurei.

Care dintre noi n'a incercat ca anucind buza de gios .
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cu mâna să aiticuleze anumite labiale, procurându-şi o
plăcere diabolică copilărească din obiceiul ce eşia.
De la ce dar atirnă valoarea unei labiale? de, la
buze. De areia cei cu

Şapte buze şi-un. buzoiu,
Şi-un căţel de usturoiu,
„vor bilbii graiul, căci din multe alte defecte, labialele se
vor arlicula greu şi cu sforțări:
“Să ne închipuim apoi fără dinţi, sau cu lipsa .incisivilor; vom vedea atunci cum cuvintele
se. rostesc cu un
şuer, limba se viră printre dinte şi graiul este făfiit, ca
și mâncarea

care

este molfăilă,

Cel scutit din partea mâselilor ”o!făeşte şi el cum
poate ; iar în vorbire filfieşte; şi cit e de greu a te înțelege cu un fâlfiit.
:
Neputerinţa de a rosti pe Ş, drept s, aduce sisîitul,
"particulară grecului. Acum nu şliu de ce sîsîita e plăculă
Ja auz şi oratorii mati erau gustați tocmai
prin nuanța
„asta de sisîilul ce aveau în graiu. Așa era de pildă răpo“satul

Mirzescu.

Sisiala

întră în alintare, în răzgăiare, în răs-

făţare, de aceea fiind că are obărşia şi în sentiment, ne
place. Ioan Sandu Sturza Vodă era cepeleag, căci așa reiese din serisorile sale.
Dar ţifiitul drept ceceir: ți mai fați matalula,

arecului e mai puţin poetic şi drăgălaş ra

vorba

sisîitul.

Cuţo-

valahii se mai zic şi fînlari tocmai că fifiesc graiul. D'a-:
poi ziziilul cit de enervat nu e la horă şi la briu!
Lipsa de rostire a lui r, drepL
aduc să fie graiul
cepeleag sau peltic. Pe cil e. de plăcut la copii, pe atita e
de urit la omul mare. Cepeleagul la grai e cam năuc şi

tehui la: minte şi de obicei aceştia sunt

Vlăduţu

mamei!

E mai drăgălaşă rostirea fără. r—graseiarea—căci
“are la. bază alintarea ca şi la sisiilul; şi dreptate avea

Cantemir Vodă cind atribuia alintării mamelor
schimbările graiului—d.
-

multe din

Filipidi ar zice alunecările,
93
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Tot .urita. impresie.pe acela
guturalele. Pare că se ineacă şi
de oameni gingavi, cari pănăce
cu stupitul.

- Bilbiit, filfiit, sîsiit, țiţiit,

care găgăeşte și cocăeşte
pe scenă ni se dau: lipuri
zic cucoane te stropese
N

cepeleag;

gingav,

firniit,

iată atitea defecte ale graiului care provin din lipsurile organului vocal, Extremităţile sunt semn și de o interioritate intelectuală ; mijlociile “sunt

semnul

alintării

și scapă

din cintarul' minţei.

Uit a vă mai aminti pe ciribiri,
dacă nu. hiriesc

ciribiri.

|

graiul,

ca Molii

Dar ce au a face acestea

și

adică

care

Istrienii,

cu nănăiala!

ririese

numite

şi:

Ială ce aua

face.
Int”un ordin circular lrimes de domnul C. D. Moruz
Vodă în 1781 ordin pin care se oprea definitiv căsătoriile
dintre romini şi ţiganii robi s'a întimplat ca diacul de la
“cancelaria isprăvniciei de Vaslui să fie un cepeleag, dar
sui generis, adică rostea greu pe n, aşa că-şi stupia sufletul ca şi la c ori g, velale.
o
Ispravaicul era lordaki Roset biv vel paharnic, adică
fost mare paharnic. Ori că boerul ispravnic a cetit său n'a
cetit ordinul circular expediat în județ, fapt e că la ocolul
Stemnicului a ajuns ordinul nu în forma cum era în originalul venit de la divav, ci aşa cum Va scris diacul (vezi
Condica mea 1, 108).

„„Țigani sau cununanat

cu moldovence.

Moldoveni sau cunununal: cu țigance... Cunununia a fost oprită...
|
A cunununa pe aşa oameni...
a face cunununii

ca acestea,

au tăcut cunununii.,.
cunununal,

cunununați, cunununie! -și iar curnenaunze!

—
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Cind intrun act vechiu veni o formă ca aceasta de
10 ori, nu mai e o greșală de condeiu—ua lapsus calami
—nu-i, ci avem a face un mic defect organic.
Logofătul
ce a scris actul era cepeleag; iată dar cum în documente
găsim dovezi pulernice pentru a ne răspica şi mai bine
în fisiologia sunetelor.
;

„Evenimentul“

X, 21.

97. Boerii lui Ştefan Vodă
-Mâne când se va ceti în auzul vostru al tuturora pome!nicul, intocmit de prietenul şi colegul nostru d. I. Ta- noviceanu, al tuturor boerilor lui Ştefan,e bine de a reîmprospăta şi noi acest pomelnic, dind însă lista boerilor .
lui Ştefan după trepte şi slujbe, incepând de : la cele mici
la cele mari.
In pomelnicul d-lui Tanoviceanu cetim 111 nume de
boeri,

căci

cu

aceşti: li! boeri

a

cărmuit

Vodă 47 ani, două luni şi trei săptămâni.
deşte statornicia în administraţia

țara

Ştefan

Aceasta

din lăuntru,

dove-

tact

politic

în guvernare de oameni şi ne desluşeşte temperamentul adânc politic al Voevodului Moldovei.
|
Supi Stefan cel Mare găsim următoarele poerii : comis,
stolnic, pahurnic, postelnic, visternic, spalar, portar de Suceava, parcalabi de Kilia, de Belgrad (celatea Albă), de
Orhei, de Novagrad (Roman) de Neamţ,de Fotin, vornici
şi logofeţi; in total 15 lrepte de boerii, sau socotind pe cei
6 parcalabi drept o treaptă, am uvea 10 trepte de. boerii
"mari ; cari apar în documente:
.
Erau

şi alle

trepte,

mai

mici.

Lista

lor însă

nu

e în.

tocmită, căci nu 'sau publicat toate actele domniei lui, Stefan, nici studiul special asupra lor nu s'au făcut.
|
lată lista boerilor mari ai lui „Ştefan, după treptele
boeriei:
1). Comişi.
loan Boureanu 1457—1465; Neag. 1465—1470; Lea
Huru 1471—1476; Grozea 1417—1484; Sandru 1485—1491;

Petrică 1492 pănă supt Bogdan

Vlad Voevoa.
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2). Slolnicii,

|

Zbiare 1457—1464;
1466 —1470;

pod

Toma

Radu

Pise

1470—1473;

1479; Măteiaş 1487;

Bârsa

1465;

Luca'

(Alexa)

1476;

Petru. Cala:

Dragoş Bou 1488;

Ion Frunteş

1489 pănă supt Bogdan Vlad Voda,
3). Paharnicii.
Tador 1457—1461; Negrilă 1461 —1410; Dajboa 1411—

„1416; Zubco Coste

Danoviei Ivan 1479—1484;

1487 ; Sima 1490; Cozma
dan Vlad Vuevod.
4. Posteluici.
„Isaia

1457;

Moghilă
”

Crasneş

supt

Bog-

1461—1470;

luga

,

1460;

Ardreica

1490 „pănă
|
Paşeo

1470—1416; Gherman 1479; Eremiia 14S0—1495; Dumşa “.
1496—1497; Cozma Şearpe 1502 până supt Şlefânilă Vodă.
5). Visternici.
Stanimir 14571—1460; Iuga Igoatie 1460— 1481; Ri“racolo 1482—1484; Iurie Brăvscul Boldur 14857—1491 ; Isac

1491 pănă suvt Bogdan Vlad Voevod.
6). Spătari,
Sachiş 1457—1468;

Luzea

Pitic 1469;

Bodea

1410;

Vrănceanul 1471; Mihâu 1473—1476; Albul, Costea 1479--

"1481;

Dragoş

Vlad

Voevod.

1484; Petru Clanău 1481 7 pănă supt Bogdan

,

1). Portari. şi parcalabi de Suceava.
Iliaş 1457; Petru Ponici 1458; -Şendrea

1419;

Luca

Arbore 1499 pănă supt- Ştefâniţă Vudă.
8). Părcălabii Celăfelor.
|
a). Hotin:

Duma

Manoil,

Goian

Brudur 1467—1476;

1466;

|
o
Vlaicul

cu

fiul

Sin, Şteful 1481—1491;

său.

Muşat

1491; Purece. şi Toader 1494; 'Toader şi Dima 1497; Toader şi Negrilă 1500 până supt Bogdan Vlad Vodă.

b). Neamţ: Manoil şi -Ciopei 1457; loan Boureanu
1468; Albul 1469; Arbure 1411— 1476; Dajbag 1479— 1484;
Hodco

Creţevici şi Dima, Micotă şi Reaţe; 1457— 1494; Mi.

cola şi Eremia 14917 ; Eremiia şi Dragoş 1499
Bogdan

Vlad

Voevod.

pănă - supt

.
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- €), Novograd (Roman), Oanţă 1467; Fele Goteă 1470;
Vâlcea 1476; Dragoş 1479; Micotă 1484; loan
Secară

1487 —1491;

Andreica

Ciortorovschi

1492;

Şandru 1497

până supt Bogdan Voevod:

d). Belgrad (Cetatea albă). Stanciul Dvornicovizi 1466,
cu fiul său. Mârza; Zbierea 1466—146$; Balco. cu Luca
1411 —1412; Luca cu Hrăman 1475; Duma-cu Hrăman 1419;
Oană cu Gherman 1481—14S4 Iunie zi 14, când se ia de
Turei,

e). Rilia. Isaia şi “Buhtea 1466; Ioan Bucium “1409;
Goian și Pasco 1470; Ivaşzo şi Neago 1471; Bora şi Ala“sim 1479 ; Ivasco şi Masina 1480—1484 lunie 14 când se

|

ia de Turci.

f). Orheia : Alexa, Ivancu, Radul Cangur 1470— 1481;
Vlaicul cu Duma 1452; Groze Micotici 1487; Ivanco, An»
drei Ciortorovschi 1490,
|
8). Crăciuna : Ivan şi Vălceu

1475 (Letopiseţe).

h). Cernăuţi : loan Grumeza Starosle.
i). Soroca : Coste.

']). Dorohoi: Sandru.
9).

Pornici,

“Goian 1457;

Hodco Stibor 1560;

Miccraiu 1362;

Craş-

„nes 1464; Isaia 1468; Duma Braevici, Bede 1471; Hrean
1419 ; Dragoş Bou :1487; Simeon Boldur 1491 pănă supt
Bogdan Vlad Vodă.
11). Logofeţii..
Dobrul 1457—1467,

Toma

1405-1473;

Ioan

1418 pănă supt Bogdan Vlad Vodă.

'Tăutul

|

La acestea trebu=se adaoşi boerii fără titlu, din care
unii apar când cu titluri, când fără titluri complecte, iar

anii dinei permanent viu in documente

Iată lista lor:
Toma Kinde,

fără nici un titlu,

Stetul Cernat, Ciocărlie, Cozmiţă, Steţeu

Dămăcușevici, Dinga, Jurjea Dolha, Dragoş,
Hrincoviei, Iaţco Hudici,

Fetion, Ivaşco

Petrică Ioachimovici,

Oană Julici,

-
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Jliaș, Madruj, Olovenco, Costea
drovici,

Mai

—
Orăş, Mihail Otel, Cozma

Sa-.

Vasco.

toli aceşti boeri fără titlu şi-au legat

numele de

proprietăți, Kindea-Kindeleştii ; Cernat lacul Brateşului ; Ciocârlie—F'ilusofii azi Grajdurile; Febhon—Folioneștii azi Roşiești. Dinga
— în Cantişani Roman, Orâş—iîn Orăşa; Vasco—
în Vascani; Oiel—in Oleleni etc.
Mai interesant e de observat urmăloarele: Pe când
mai toţi boerii trec din o lreaplă în alta, vel logofeţii w'au
nici o legătură cu restul boerilor.
;
In fața acestui fapt se pune o întrebare: din cine şi
cum îşi recruta Ştefan cel Mare Logoleţii sei ? Erau ei cei
mai mari boeri în rang şi pe vremea lui Ştefan? Dacă-ar
fi fost cei mai mari, ar fi lrebuit să fie o erarhie, cum se
observa lia celelalte trepte ?

„ Controlând documentele

timpului

observăm

un fapt

neobservat pănă azi de nimeni : Marii logofeţi Ştefan Vodă
„şi i-a recrutat din scriitorii de urice. Şi Dobrul şi Toma
şi Ioun Tăutul au fost întăi scriitorii în cancelarie şi apoi
rădicaţi din gramalici la logofelie. Deci'logufeţia pe atunci!
nu putea -să aibă rostul polilic de mai apoi. Logofătul era
şeful cancelariei, nu insă și al divanulai, unde. vornicii şi
parealahii representau puterea politică, Secl.'al XVI-a va

întregi reforma, că adică vel logofătul din ceia ce era şeful cancelariei, să devină şeful divanuluişi primul ministru
al țării.
„Evenimentul“ XII, ui

7

9S. Urmaşii'lui Vartic
Cit de sunător
poznaşul

n'a

ajuns acest nume,

popor îi găsise o rimă anapoda.

satului Vartic de la Chişinău au avut darul
pofta

de a.se

îmbogăli

ploaie ies ciupercile,

la

o mulțime

pentru

catre

Milioanele râpo-

să stirnească

de cimotii.

zice o vorbă aşaşi dupăun

După

unchiaş

milionar răsar nepoţii : de frate, de soră, de văr, de vară
primară, de văr al doile, de h'astru, de mastisă,şi sigur
cine credea Varticii îngropaţi şi isprăviţi s'a înşelat, căci
pe unde “şi-a înţărcat dracii copiii au răsărit Varlieii

— Coleștii—Brăeştii-—Ciuculeştii, ete., etc.
Dar
noi. De și
al XVII-a,
“preocupă

|

nu de milioanele lui Vartic ne doare capul pe'
posed şi eu o schiță de neim de prin secolul
dar, ştiindu-mă neinrudit cu .nici un Vartic, mă
numai dorul vechilor Varlici, căci de aceia vreau

să vorbesc. Şi ială cum m'a dus condeiul.
D. 1. Simionescu. profesor universitar, în dorul dv a
servi cercetările mele istorice, 'mi-a adus de cile-va . zile
un frumos pergument slavon. E din anul 7147, Aprilie 12,
iscălit şi de Vasile Vodă Lupul. Se spune acolo că Ion
_Prăjescu fost paharnic a venit la domnie sâ i se recunoască veşnica vinzare părţilor sale de moşie de la ţinutul
Cernăuţilor, şi anume a satului Molniţa. Se mai spune că
Ion Prăjescu biv dvornic şi „al Aneştei, fata lui Petrea
Vartic“; iar moşia Molniţa o avea de pe bunul său Petre

Vartic, ce o cumparase de la Vodă. Locul slobod lăsat
numele

lui Vodă,

ne arată

că actul era

rupt la început, ori în mintea

vechiu

ş

că

la
era

scriitorului actului din 7147

N
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(1639) a lui <Dumitraşeo»,nu era limpede

lucrul,

„se aducă de către nepot în 1639 act de la buncuov

cumn să

esuta

de ani». mai inainte.
Uricul

din

7147

e mut

asupra

vristei

nepolului,

căci

lămurit reiese că Petre Vartic a trăit sub Rareş, iar ne:
polul de fiică irăeşte sub Vasile Lupul.
Acest Petru Varlic apare în acle ca Petre Varticavici,

adică fiul lui Varlic. A ocupat sub Rareş Vodă în a Voua

domnie -slujba de portar de Suceava. Cronicarul Ureche
vorbind de a doua domnie a lui Rareş zice «şi a pus pe
Pelre feciorul lui Vartic ca hilman şi portar de Suceava
(Let 12, 203).
“Tar puţin mai jos vorbind Ureche de domnia lui [liaş
Vodă zice «In anul 7056: April 7, Simbătă dapă Paşti Iliaş
tae capul lui Variic in lirg în Huşi» (Let 1, 206).
De ce Iliaş a tăiat capul lui Vartic?
Ială ce legendă frumoasă croeşte d. Ciru Economu

în volumul său de versuri «Cronici și legende» (Buc. 1890

pag. 51, 69). Cetind poveslea de «O mie și una de nopţi»,
cu <Dubău şi Ceaiul grec> a adoptato şi “pentru tăerea..
capului lui Vartic în legendă. <Râsbunarea lui Vartic>,.
Era bărbat harnic, plin de judecată
Şi

de-o

învăţătură,
Pentru

zău!

foarte

vremea

EI îşi petrecea vremea,

însemnată

ni

mai

cu preferinţă,

La Hoceni, moşiu-i. Aici ?n deosebi

Cu cărţile-i scumpe, comori. de ştiiață,
Cheltuia tot timpul ce-i sta prin pulintță

|

Sa ia de la trebi.

[ar gurile rele atunci aruncară
Câ-i în legătură
cu cel necurat
_Şi ceată, prin farmeci, acea piatră rară,

Care schimbă plumbul ş'ararna vulgară,
In aur “curat.

-

—

449 —

„Iiaş Vodă prinde dorul de a-i desveli
chiamă la palat, îi spune dorul inimei sale:
De-mi

eşti slugă bună, cum

secretul.

Îl

asiguri, spune,

Cum preschimbi: în aur un metal de riad?
"-Arală-mi

şi mie

Şi-ti Yoiu

această

fi prieten

minune,

piw

la "ngropăciune.

Hatmanul: se codi, se rugă la Vodă
linţă a face asemenea lucruri.

că-i e cu

nepu|

Aur nu-i în mina nimăcui să-l facă,
Aurul il face numai Dumnezeu».
.

Vodă

îi dă răgaz

lei

zile.

«ţi mai dau trei zile pentru răsgindire,
Sfirşind, el îi zise cu glasul răstit>,
De-a

surda-i

fu hatmanului.

Inainte de a'şi pleca capul sub
lui Vodă o carte, cu rugăminte
va

Vodă

ii hotări

moartea.

hangerul gialaiului dădu
s'o citească numai cind.-

[i mare. nevoe.

«ine această carte. In ea se învaţă
Lucruri

ce

nu

ştie

Dar citește-o numai,
Vei

avea

nevoe

de

nimeni

aici jus;

cind în'a
un

sfat, de

ta viaţă
o povată.

De-un glas credincios».

Iliaş din causa domniei sale rele fu mazilit din scaun
şi surghiunit la Brusa, unde ajunse într'o stare rea de tot.
Arolo, ajunse în sărăcie mare, pe cînd sta în odae, vede
prăfuită cartea dată de Vartic. Gindul îi fu la ultimele!

vorbe spuse de Vartic.

Incepe a

găsi insă cuviotul aşteptat; tocmai
aceste riuduri:

ceti şi a

răsfoi.

Nu

către stirşilul cărţii ceti

Leapădă nădejdea, ce te urmăreşte ;
După'atitea crime şi singe varsat;
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Moartea e unicul bun,
Mori

dar,

şi in chinuri,

Om

ce-ţi mai lipseşte
viața-ţi

izpăseşte

rău și spurcat.

Şi la monient.
«li apâru

moartea,

EL.suflelu-şi

dete.

In mîna Satanei, care plin de sete
Il duse in Iad».
Bătrinul

Vartic

sâ răsbunase

contra

bainului

Iliaş Vodă muri în adincă sărăcie la Brusa, după
pâdă legea şi se turci.
să

domn.

ce-şi le-

De Vartic în secolul al XVII și al XVUII- lea nu ştiu
fi dat. Din ceea ce fusese cu mare cinste în secolul al

XVI-lea ca din ce în ce; până ce în secolul al XIX apare
scriitorul Teodor Vartic, traducind diferite romane. şi serieri morale

din

frantuzește.
„Epocu“

VII,

1178.—233,

99. Cantemir şi Bantăş.
In ediţia rusească

a vicţii

lui

Constanlin

scrisă de fiul său D.

Cantemir

cova

o jizni:i dealahn

a

in

Î7$3 (Istoria

Caatemira,

vă

Moscovea),

Vodă,

găsim

Cantemir,

publicată

la

Mos-

cniazia Constantin

toare

multe

note

lă-

muritoare asupra persoanelor ce zu luat parte cu domnul
Moldovei la desfăşurarea evenimentelor; incheiate cu pacea dela Stanileşti. Pentru noi edilia aceasta e foarte interesantă, fiindca pare u complecta însăşi cunoștințele lui
Niculcea despre expatriarea a o mulţime de Moldoveni.
Aşa Niculcea ne dă o listă relativ. mică a celor trecuți
peste Nistru cu Voavodul ţării, pe când din contra în ediţia rusască avem toate numele luate dupa izvodul oficial
înaintat de Cantemir lui Petru cel Mare.
N
După acest izvod au urmat în pribegie 75 oameni în

suila domnului, apoi erav 41 boeri,

din

care

13

boeri

mari cu 130 oameni, 12 ofițeri cu5l oameni,3 polcovnici
cu 15 oameni și 6 vahmiştri cu 18 oameni. Fie-căruia
din aceştia i se arată ce compensație a căpătat. în Rusia,
fiecare, in ce sat anume, aşa că ne complectăm v pagină
«tristă de istoria Moldovei. Nouă ni e mai eunoscut casul cronicarului I. Niculcea, care a revenit în Moldova supt
ruda sa Racoviţă Voevod, şi-a recăpătat moșiile şi a con. itinuat de a sluji ţării ca sfetnic luminat şi încercat.
Complectăm azi schiţa pribegilor lui D. Cantemir, cu
„mici lămuriri despre verii săi Banlăşeşti dela Vasiui.

Se ştie că Constantin Cantemir bătrânul s'a. fost în-

surat a treia oară, spre bătrânețe cu Ana fata lui T, Ban:
dăş, din satul Murgeşti, zis azi Bereasa dela Vaslui. Răze-
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șul dela Silişteni
din Fălciu, serdarul Cantemir

lua în în-

soţire o altă răzeşiță, pe fata lui Banlăş din Vaslui. Origina modestă a unuia atrage: după sine casăloria modestă.
In adevăr ori cât de norocoasă scartă a avut vahmistrul
Cantemir 'de a ajuns din serdar Voevod, rudele sale Bantăşeşii au rămas tot modeste cum au fost.
Banlăş, Botăş, Motăş, Mancăş, iată adevărate nume:

de familie răzeşeşti, care se

" dacă nu mai sus ceva. Numai
goriua

aceasta

s'a râdicat

sue cel puţin in suta a XV-a
o singură familie

în stima

țării acea a

de

eate-

lui Cahmăş,

care a dat pe Calimahi, domni în Moldova. Spiţa din ediţia rusască ne dă aceşti copii ui lui T, Bantăş, mort la :
Iaşi -ioainte de 1680: Anu, Anisia,. Vasile şi Mihail.
Din aceştiu, Ana e a treia soţie a lui C. Cantemir şi
mama

lui Antioh

Cantemir,

Dimitrie

Cantemir

şi a

Elisa-

vetei. Anisia se căsătorește cu Artenie Bantăş şiicontinuă
toată spiţa Bantaşască, căci ceilalţi 2 băeţi Vasile şi Mihai! mor sterpi, unul în 1741, altul în 1748.
i
Acest Arlenie Bantăş a avut 4 copii pe Maria ZI.
Bragă căpitan, care era dar cumnat de vară cu D.. Cantemir şi se expatriază și el, murind în Rusia pe la 1754.

Sofiica Ursului C. Bantăş, Vasile şi Frangere.

unde

Din acestea Vasile Bantaş rămâne
moare in 1754, soția sa Caterina

în Rusia cu cei doi

fii ai săi' anume

definiliv în Rusia,
Cantemir trăeşte.

Natalia şi . Vasile, că-.

sătoriţi amândoi cu ruși; Natalia
căsătorită cu
Torscoi:
„sin Vasiliev, iar Vasile insurat cu Sofia Teodorowna fata
maiorului Argenow, Pe la 1782 trăiau incă copii acestuia:
Alevtin şi Glafir.
Urmașii Sofiicăi Ursului Bantăş, petrec viața parte.
Ja Iaşi; parte în Rusia, unde chiar Sofia se mărită u doua.
oară cu postelnicul loan Ivanov din Vracniţu, dar nu face.
copii cu acesta; din prima căsătorie are 2 copii Nicolae-

şi Joan. Nicolae îşi petrecu viaţa în

Rusia

unde

găsim.

trăind fiii șăi Nicolae şi loan, care se însoară cu rusoaice.
„şi pe la 1788 Nicolae avea 7 copii: Ana, Ioan, Vladimir,
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Caterina, Antioh, Serghie, Olga. Din Ioan care moare la
Vaslui în 1705 se trage cunoscuiul călugăr Evloghie, mort
în 1772 la Iaşi.
“Mai interesantă pentru noi e descedenţa razeşăsră a

lui Frangare,,
1545

Mart

29

mort în lași. Intr”un jurnal de judecată din
(vezi

condica

mea

pricina dintre răzeşii de Murgeşti

II,

369)

se

vorbeşte

și Bereasa şi

de

între Gr.

Găluşeă. Cu prilejul procesului răzeşii de Murgeşti produc
acte, care arată că ei țin moşia lor de pe bătrânii Arlenia şi Gaflona, fraţi. De Arlenie ştiu că era _ginerile lui

T. Bantaş şi cumnatul lui Constantin Cantemir Vodă, căci
ținea pe Asciniu sora doamnei Ana Cantemiroaia. 'Trăiau
dar aceşti Arlenie şi Gaftona pe la 1680. Răzeşii din. Murgeşti uilase de feciorii lui Artenie, care trecuse în Rusia ;

ei işi amintesc. numai de unul din ei, și anume de Frangare, care a rămasîn ţară şt moare la laşi. De urmaşii
lui” Frangare vorbeşte ediţia rusască din 17$3; Frangare
„a avut ficior pe Dimitrie Bantăş;
iar acesta pe Ana,
Gheorghe şi Ilie, care trăesc în Murgeşti pe leleajna la
Vaslui—zice textual.
|
|
Arătările ediţiei ruseşti le coniplecinază jurnalul nvstru din 1845, Sora lui Artenie a fost Goflona; amândoi
erau' ficiorii iui Jordaki Banlaş. Deci incuserirea inainte de
1680 între T. Bantăş şi Jordaki Bantăş ne arată pe Ban-

lăşeşti, vechi în Murgeşti, de oarece copiii

lor se

puteuu

lua în căsătorie fâră a fi nici veri primari nici al doilea,
iar: Gaftona Bantăş să ia tot pe un Bantăş râzeş din Murgeşti, dar nu: ruda.
Gaftona Bantăş are 3 copii: Petru, Baria Și Ioan
“Bantăş. Legate de pământ în Murgeşti au rămas urmaşii

lui loan Bantăş, cari.ni se dau

aceștia:

Gaflona, Nasta:

sia, Andrei preulul, Lupa şi Grigore Banlăş. Din urmaşii
acestori se amintesc în jurnalul de judecală pe Simion
ficiorul Nastasiei ; pe Timofti fiul Lapei, pe Gheorghe Bantăş fiul lui Grigore Bantăş, nepotul lui loan Bantăș, stră.

nepotul Gaftonei Bantăş, fala lui Iordaki Bantăş.
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Cu acest Gh. Bântăş să trăgânează procesul de pământ între Gr. Găluşeă şi C. Găluşeă fraţi şi P. Vrabie
vechilul soției sale tot Bantăşască..
Avem dar al doilea prilej de a contesta strânsa înrudire între răzeşii de azi şi vechii noştri boeri și chiar
domni. In Dănești de la Vaslui am găsit pe urmaşii direcți ai lui Ioan» Golia logăfătul;- în „Murgeşti găsim .pe
vechii urmaşi ai rudelor lui Constantin Cantemir Voevod.
Legătura strânsă între om şi pământ ne-a conservat
noua fiinţă, căci în el şi prin el cetim în hârtiile ncastre
vechi toate inalțările şi scăderile neamului. nostru,
(Evenimentul

16 Ianuarie

1903)

:

|

100.
- Vodă

0 chestie de drept

Cetitovul de hrisoave, mai ales al anaforalelor călră
în chestia proceselor, ce se judecau de divan, nu

arareori

e isbit de bunul

simţ

şi vederile

practice,

.

ce 'se

aduc în sprijinul hotăririi. Noi iștia de azi ne am deprins
a zice că cei vechi cam făceau să schioapete dreptatea şi
că dinsa umbla tot-deauna cu capul spart. O fi umblat ea
pe unde o fi umblat, dar ar fi absurd a pretinde că bătrânii noştri erau desbracaţi în totul de simţul dreptăţii.

La din contra bunul simţ cată să fie ținut locul lipsei de
cultură juridică, şi de cînd formele

aceste nouă de proce-

dură, i?a cam mincat fondul.

|

Mi-au venit să fac aceste mici reflexiuni cu prilejul
lecturii unui mare și lung hrisov, ie ne-a fost încredințat
spre studiu de d. G. Dimachi simpalicul nostru prieten.
Hrisovul e scris pe & coli mari turceşti, lipite in cap una
de. alta, şi formînd un sul. Totalul rândurilor e de 218.

Poartă data de 1815 August 16 şi e iscălit de boerii tim- pului în frunte cu mitropolitul Veniamin Costaki, vel log.
Slurdza, vel vorn. C. Canta, vel log. Donici, vel vorn. D.
Ralet, vel vorn. M. Sturdza, vel ban. I. Balş, etc.
Pricina adusă în deshbaterea divanului era o afacere

de pământ, şi anume erau in

proces

urmăloarele

moşii:

Oncăuţii de la Hotin, Pungeni de la Hirlau ; aceste sale
întregi-iar Ruginţii şi Cepelăuţii de la Hotin, şi Brifcanii
de la Neamţ, numai părţi răzeşeşti. Toate aceste trupuri
de moşie fusese oare cind ale zisternicului Toader Cârlig,

ginere unuia Grigore Cucora stolnicul, care se afla trăitor
pe la finele secol. al XVI-a sunt Petru Schiopul şi Aron

.
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. Vodă Tiranul la Ruginţi de la Hotin.

Acest

Gr. Cucora

„stolnicul avut-a ? fete şi 3 băeţi: Gavril, Tonaşto şi
Vasile.
Se vede că băejii s'au depărtat: din sat: şi spita. răzăcască o continuă unu din fete, măritată după visternicul
Toader Cârlig. Era în obiceiul timpului ca spileie răzeşești
să vorbească numai de acei urmași, care an avut legături
cu păminlul; pe cind de copiii care şi-au vândut răzăşia,
fie că vor fi lăsal urmași, fie că nu, spiţele totdeauna lac.
Toader Cârlig 'visternic a dat naştere la 3 fete și un
“ băiat; pe fete le-au ţinut, pe una Bantăş, pe alla Grecu,
şi pe a treia Sefu, care e şi stărp. lar Mutei Cârlig căsătormdu:se

cu Tudosia

fata

3 băeţi şi 2 fete; Jonaşco,

lui lonaşeo,

Vaşile,

a dat

Grigoraş,

naștere

la

Nastasiaşi

„Maria. Din cele 2 fele găsim dati în spiță 2 urmaşi: QC.
-Bantăş şi luraşco Grecul. "Toţi aceşti nepoți ai lui T.
Cârlig trăesc pe lu finele secolului al XYil-lea.
Urmaşii lui Maleiu Cârlig ziceau câ moşiile eu prici-

na w'ar fi de clironomie a lui Mateiu

de

la tatăl lui T.

Cârlig, şi ar fi de zesire de pe femeia lui, Teodosia Iuraşco, şi că dar urmașii lui Bantăş şi Grecul n'au ce câuta
în partea de zestre a mamei și strămoaşei lor.
Din hârtiile insă arătate la divan reeşia că atit Gr.
Cucora cit şi fiul său lonaşco. Cucora, cu fraţii săi erau
proprietari în Cepelăulişi Ruginţi, şi că dar din averea Cârligească trag de o potrivaşi urmaşii după fele, cit şi
cei după. singurul băiat Matei Cirlig. Aceşti urmași erau:

lordahi Dimachi, M. Cocris şi 7. -Bantăş; iar după
-” Matei Cârlig erau lordachi Boghian popă, V. Wiţul, V.

„Popa şi alt Iordachi Boghian.
Anaforana, după obiceiul timpului aduce pe scurt cuprinsul tuturor actelor infățoşate la proces; din cuprinsul
lor reeşia o mică nepotrivire în spiţă, ceia ce dă prilej di-

vanului să îndepărleze unele acte ca lăurite. Cuvintul cel
mai tare îl aveau piriții că jaluitorii nu stăpinise de fapt
moșiile lor de mai i bine” 40 de ani și că dar nu mai pot
99.
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cere acum

parte în moşii, căci li sa

trecut

vremea.

Pe -

acest temei al pravilei judecata din 1814 dăduse ciştig de
cauză părâţilor, dar divanul luind. din nou în cercetare
pricina în 1$15 vede că pontul pravelii nu se potriveşte
în câzul de faţă, şi câ dacă pârâţii s'au pus de au vândut
unele moşii ca Os.căuţii stolnicului Enaki Codrescu şi Pun:
genii lui T._Carp ban, rău şi fără cale s'a făcut,
Pravila a avut şi are în vedere moşii intregi, iar nu
lrupuri răzeşeşti care de obiceiu stau neimpărţite. Dar iată
textul actului.
„Măcar că judecata divanului din anul trecut. in pontul holărârei pravilei întemeiază pe părti şi hotărăşte că
jăluitorii să nu aibă nici o impărlăşire din moşiile din Mol:
dova, depârtindu-i că dacă în curgere de 40 de ani n'ar fi
avut stăpiniri, acum după 40 de ani i-ar fi oprit pravila;
dar cu aceste cuvinte nu se poate depărta pe iăluitori
întăi că asupra cuvintului pravilei măcar de şi depărtează
pravila pe acei ce n'ar stăpâni 30 sau 40 de ani, însă după
obiceiul păzit în păminlul acesta şi urmare judecăților în
asemănale pricini, precum condicele divanului dovedese...
la pricine de răzăşii ori după câtă vreme şi-a cerut vre-

un răzăş parle, nu numai că n'a fost
“a dat
tărărei
lucrul
răzăşi
avul

depărtat,

ci încăi

în stăpânire....; cum și pentru cuvântul asupra ho- :
pravilei că după 40 de ani w'ar -mai putea nimerea
nestăpinit sâ-l cee această horâre nu numai că la
nu s'a păzit, ci încă nici la impresurări pravila n'a

temeiul

ei. ci împresurarea

ori

după

câtă vreme

s'au

luat locul împresural cu ră credinţă şi:s'a dat în stăpâni:
re celui cu hrisoavile; ce temeini pravilii în pământul
acesta s'a păzit numai la pricinele de clinoromie şi la cei.
- ce întreaga moşia lor au lăsat-o în stăpânire străină şi$
după 30—40 de ani n-au putut căuta...
lală cum judeca divanul chestia proprietalei răzeșeşii, .
şi cum interpreta pontul legei civile cu referinţă la răzeşii,

.
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obiceiul pământului covârşia aici lilera legii şi dacă divanul
“din 1S1% “sa alunetat u da o hotărâre alta, pricina era
lipsa hârtiilor despre felul clironomiei ; se îngloba - moştenirea îndivisă răzeşască in proprietatea mare devisă. Divanul din 1815 vine şi îndreaptă greşala, dar ne arată că
atunci când cei de jos aveau dreptatea cu ei se duceau |
cu peptul deschis inaintea lui Vodă și... o 'căpătau.
„Evenimentul“

N, 9269.

101.

Nu

mânca

ciuperci

Sânt animale şi plante; cariau
tre mai

mânul

mult

în

inima

cuvântul magar;

românului.

lost sororite

Cât de

des

nu

să. inzice

ro-

d'apoi pe porc îl lasă mai pe jos,

Doamnă fereşte! Şi câinele şi midâța 1şi au rostul lor. De
pildă scrii ceva aşa ca să'ţi dai şi tu părerea ta ca om,
îndată
cari

vezi că sare un cățel
şi vrea să te muşte,
Dar la.coteiu dai cu bătul şi te aperi, căci
e
rari sânt
dau prin băț la om, ori: cal de giterali av fi ei în e-

ducaţia lor. .
Trecând la paseri, reptile şi peşti găsim iarăşi favoruri, că. aşa”i românul făcut să lină la nepotism, să fie păr-

linitor. Ce să'i faci! Aşa, de pildă, cum să-nu'i zici lui
Vasile că stă caro între ai'lui de aceiaşi teapă; cumsă nu'i
spui altuia că se gudură când colo, când dincolo, lingând
mâna celui ce a voit să'l lovească. D'apoi când vrea să!
facă pe: peştele; doar şi psalmistul spune ia psalmul 103
că sânt jivine târâtoare pe pământ şi sub pământ.
“Ce favoare n'a
căpătat la român.fasola;
așa celui

„ moftangiu care se farafastâcește. i se zice: ia! nu
soli, că-ie ştiu eu!
Chiperul a ajuns
chiar dacă nu'i sare aşehia cui va aşa
că se face golcă,

|

si se

înroşeşte

ca

le fa-

să fie la modă,și
de-o dată il vezi

ardeiul,

Sfânta mămăligă—budincă. (ărănească— incă nu s'a
, lăsat mai pe jus. Ori căi mămăligă anoafe, ori că a prins
mămălign conjă, dar îi dai și cu mămăliga şi cu terciul
ei, dacă nu-chiar cu făcălețul,
până ce li se înfundă cu
anelesteu/ sau cu culeşerul,
E

-
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,

Bobul inflorit arată bucuria ; chiperul arată minia;
fasola arată fudulia; nănăliga arată beșlegia şi rar de lot
dirjia,
|
Dar la toate le-a pus virf ciuperca ; nu de geoba se
zice:
.
Mănăstire ?ntr'un picior
Ghici, ciupercă ce'i?
,
"Și cum dracul n'a făcut mănăstire, aşa şi oamenii
nau" mâncat ciuperci, fără să nu fi spus minciuni.
Ă
Şi cel care mănîncă ciuperci, şi celui. căruia îi zice
să

na

mănînce

ciuperci,

tot minciuni

spune ; şi

cu

toate

că şi minciuna” vorbă, dar eufemismul graiului cere să'i
spui mai pe'nconjur, nu aşa apla, ca la uşa cortului.
Și adecă de ce rominul să lege minciunele de ciuperci?
Mamele cunose pe copiii mincinoşi, ori făcîndu-i să scoată
limba afară, ori îi caută Ja ceală, căci acolo e gazda min
ciunilor.
Şi al dracului a fost şi românul că a pus gazda minciunilor la ceafă, nu in față, căci după faţă nu le poli

cunoaşte.

-

i

Ciuperca dar e înșălătoare şi trebue să aibi multă îndemănare de ochi şi de pipăit ca să poţi deosebi o ciu-

percă bună de alta rea. Şi cum 90 la sută sunt rele, bietele cele 10 au tost înăduşite de

"făcut chisăliță

din

toate

celelalte,

căci

şi le-a zis că mănâncă

vorba

a

ciuperci

cine spune - minciuni:
Deci cum frica păzeşte bostăânăria, şi paza bună trece
primejdia rea, natural că cel păţit cu ciuperci rele şi otră-

vitoare ajuivgind priceput,—căci nevoia învaţă pe
şi deşteaptă pe cărăuş,—să.cer eadă de cuviință
stare de veghe pe cel ne-iscusil în arta de a
_perci bune de cele rele. Cât de greu e de-a
omul

bun şi cinstit de ciupercile celelalte!
Și atunci: în nedumenirea

recomandare

ta, să fii silit

om minte
să pue în
alege ciu-.
alege pe
.

ca

la ori-ce

de ciupercă bună,să zici : ia cată'ţi de treabă,

nu mânca ciuperri!; ce mănânci ciupe:ci!

toti iş o apă,
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cum e Tanda şi Manudo, căci cine se aseamănă se aduni,
şi ciupercile uu pot creşte de cit în gunoae.
Au răsărit. ca ciupercile după ploae; nue plantă care
să aibă infăţişare mai deosebită faţă -cu locul de unde
creşte.—Si cu toate acestea ce mindră e, dar cite din: ele
nu se fac iască şi pulbere, cînd se coc.
„Tot

ce

e sec,

fantaron, mincinos, lăudăros,

infumurat,

- grahdoman, nimica-toată, romînul "l-a asemanălcu ciuperca. .
Si vă veți întreba de ce tocmai vorba cu ciuperca să n'o
desvolt după metoda obişnuită.
Si ciuperca se abate dela celelalte. E un criptogam,
e boștiuroasă şi înşălătoare la infățişare, de acea am început

cu

partea

“morală

ca

să

ajung

la acea

am purces'o de li efect ca să mă ridie la
ceput cu omul, ca să ajungla cel propriu.
înteresa la ciupercă făplura ei în sine.
ciupercă, căci o înlâloești pe unde nu "ţi-e
poi n'a mâncat ciuperci aşa cum se mânâncă
prăjite,

fripte,

cu

sau fără

sos,

căci

materială

preparatul

ciupereilo+

"e varial; dar partea interesantă la ciuperci e haina ce
"i-a dat-o poporul.
Pe aceia so prindem întăi, căci ea”i a
rominului.
Ciuperca ca ciuperca e cosmopolită, căci creşte
pretutindeni ; dar

ca minciună

e numai

românească.

Ro-

miaul a şi boerit-o,
Au nu avem
boer pe Ciupercescu ?
Au nu e un baron de.- Ciupercovici?
Ce adică dacă ciuperca Sa dus îmbrăcată la: minte, n'a putut fi „primită de
împărat la curte şi'să i se dea rang și cin?
Ciupercă, Ciupercescu, de Ciupereovici ! Boeri vechi
şi drepţi. creştini! Boerii purlau şi Slicuri în cap, Or fi
fost ele bune sau rele; cite însă nu s*or fi ponosit de
vreme, mai ales la boerii fără boerii, şi dacăla Duci Sarab
“era cuşma din cap, slicul ponosit a ajuns ciupercă, căci
nu, de geaba stu zisşi Se zice; cia- -zi ciuperca ceia din cap».
-

„Evenimentul“
FINE.

;

cauză; am înCăci ce var |
Cine n'a văzut.
voia !; cine a:- coapte, ferte,
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