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Prefață.. | ones al

La anul se vor împlini 40 de ani, de când obținusem ceeace
7
“se chiamă >Venia legendi» la facultatea filozofică a universităţii ..
“din

Viena.

Să vorbesc

să-mi -

înțelesul tuturor: -eră vorba

pe

fie îngăduit a ţineă prelegeri cu privire la limbile romanice,
sau, folosindu-mă de o vorbă tehnică, să mă abilitez ca docent
pentru

specialitatea

Da

.

aceasta.

|

„“, Pentru aceasta mi se cereă: 1) să fi obținut, şi încă de.
- doi ani, gradul de doctor în filozofie; 2) să presint o lucrare,
fie şi manuscrisă, despre vreo întrebare care Sar ţineă de -specialitatea aleasă de mine, şi pentru scopul acesta am prelucrat
aşă numita

Psaltire

din Oxtord

în vechia

limbă .îranceză; 3).să

_mă supun înaintea -colegiului de. profesori unui. examen sau
" colegiu; şi 4) să ţin înaintea unui auditor. compus din profesori
şi din studenți, o conierință, din care să se vază, dacă am însuşirile trebuincioase pentru prelegeri. Cu conterința lucrul se.
face aşă, că candidatul, imediat dupăce a făcut: cu succes examenul, propune colegiului de profesori trei teme, din cari cel
din urmă își alege una, şi la şedinţa cea de mai aproape trebuie
NE
!
e
..
să-şi ţină conferința de probă.
însemnătatea
" “ntre cele trei teme eră şi'una:. «Despre.
studiului limbii române pentru studiul celorlalte limbi romanice».
in .comisiune găsindu-se profesorii Miklosich. şi Mussafia, -cu- .
__noscuţi amândoi prin studiile lor asupra filoiogiei române, se .
„înțelege. de sine, alegerea căzii tocmai pe tema citată., După

prelegere, iată, mi se înfăţişază un domn necunoscut, care mi se.
prezintă ca redactorul unei. reviste numite: «Der Osten» şi-mi
cere manuscrisul conferinţei, vrând s'o' tipărească ca foileton .

în foaia sa. Am primit bun bucuros, şi întradevărîn numărul ”
44 din 1878 articolul s'a şi tipărit. Dar nu numai atât: pomenind eu

din întâmplare planul meu de a face în primăvara anului viitor o

mi s'a îmbiat că are să-mi procure

călătorie în Ţara Românească,

un bilet gratuit pe vapor până la Verciorova, obligându-mă din
parte-mi să-i

trimit

vreo

câteva

răvașe

despre

mea...

călătoria

— Cumsănu îi primit cu dragă voie? Doară de astădată n'am cerut
nici un ajutor dela. Minister, . ne având alte mijloace de traiu, ,
decât leafa” mea: de proiesor, din care trebuiă să trimit jumătate
nevestii, care rămase la ţară cu cei doi copii nevârstnici...
Şi bine am făcut de m'ăm îndatorat să fac astiel, deoarece
altfel de sigur nu scrieam cele opt răvaşe din călătoria, mea.
Eram

destul de ocupat cu.fel

de fel de studii,

şi prin

urmare

maș îi găsit vremea trebuincioasă, pentru ca, afară de scria
sorile trimise nevestei, să-i fi scris şi redactorului.
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Odată însă primind dinainte plată, în forma de bilet gratuit,

țineam
de datoria mea să mă ţinde cuvânt, şi aşă s'a înjghebat

această mică colecţiune de scrisori, pe care îmi
"-prezint cetitorilor în traducere românească.
; Să

nu

mi

se

iee în nume

de

rău, dacă

iau voie so.

fac una ca aceasta,

ca şi cum aceste scrisori ar aveă o- valoare din cale afară de
mare. Știu eu cât se poate de bine, că nu-s cine ştie ce, şi
dacă

totuş.am

făcut

încercarea,o

lămuresc

în

modul

următor:

De traduceam bagatelele acestea chiar atunci, cine le-ar îi băgat

în seamă, numele meu ne fiind cunoscut decât în nişte cercuri
foarte restrinse, pe când acum, dupăce am tipărit în anul 1909
în «Convorbirile Literare», sub. titlul de <Driumul pe care am
mers», o lungă autobiografie a mea, şi dupăce în timpul din
“urmă mi sau tipărit vreo 30 articole în câteva îoi din Ardeal
şi din Ţara Românească, pot să mă măgulesc cu nădejdea, că
numele meu le este bine cunoscut Românilor de pretutindenea.
Ş'apoi, poate, .este destul de nimerită asemuirea acestor răvaşe
ale: mele

cu

vinul:

ştiut. este,

că

vinul

valoare, pe când tot acelaş vin prost,
delungaţi închis

în butelci,
se face

cunoscătorii.

:

cel

dupăce

bun,

nou

fiind

a

|

nu

prea

are

a rămas ani înapreţiat

de toți

e

- Şapoi, dacă e vorba de nişte vechituri, cum sunt aceste
- scrisori, să nu se uite, că este o altă lucrare a mea cu doi ani.
mai în vârstă, care deasemenea s'a .tipărit în traducere română,
"făcută tot de mine. Vreau să vorbesc despre articolul de pro-

- gramă a şcoalei

reale

din Viena, la care

anul 1877: Sprachliches aus rumăniscken
traducere a apărutîn numerile 5—8 din

eram: profesor,

din

Volksmărchen, a cărui
anul 1913 ale revistei

folklorice «lon Creangă» din Bârlad.In ce priveşte scrisorile
ce le trimeteam

„nici

ele mau

în

rămas

1576

logodnicei,

și

în 1819

nevestei

mele,

nefolosite: căci fără ele oare aș îi putut, ca -

“după treizeci şi mai bine“ de ani să fi dat nişte 'amănunte atât
de exacte în seria de articole biografice din «Convorbirile
Literare« ?.
|
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„În sfârşit, dacă e vorba, că ce însemnătate au aceste nimicuri
pentru mine,

oare este de lipsă s'o mai spun? În privinţa aceasta

„este de ajuns să-mi aduc aminte, că atunci, când sau tipărit
articolele de faţă în revista «Der Osten», eram de 30—31 ani,

pe când acum, când mă pun să le tălmăcesc în limba devenită
mie atât de dragă,

numărul anilor vârstei

mele e de două ori

şi mai bine aşă -de mare. Tipărindu-se, deci, aceste scrisori
împreună cu conferința mea din anul 1878, mă găsesc ca şi

transportat în vremea când: mă aflam în toiul năzuinţelor mele
filoromâne, având înaintea mea vreme îndelungată, după cum

_mi

se păreă atunci, chiar nemărginită,

ca să pun

în lucrare toate

planurile mele îndrăzneţe. Pe când acum, trecând anii unul câte

“unul ca fulgerul, mă găsesc trecut în breasla moşnegilor, un
bărbat, care şi-a trăit traiul, cu puterile. trupești şi sufleteşti
slăbite, căindu-mă amar și părându-mi rău de tot, că n'am putut,

=
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din

parte din vina mea, să aduc la îndeplinire multe

mi le propusesem.

Români

aceasta, . câţi dintre

să fi făcut traducerea

Fără

cele

ce .
ar

îi avut cunoștință de scrisorile mele din revista de odinioară..
«Der Osten», care nu va-fi fost tocmai mult răspândită?
Eu unul am strâns toate aceste articole laolaltă, dar din
nefericire le voiu îi imprumutat cuiva, fără ca să mi se îi înapoiat.

Mi-am împrumutat deci volumul din biblioteca Universităţii diu

Viena; când colo ce să vezi? Exemplarului îi lipsesc cele 10 nu„mere din urmă. Mam adresat atunci la Biblioteca Curţii, care, E
trimiţându-mi exemplarul ei la Praga, îl găsesc că-i lipsesc 8 nu-. meri; deci pentru.-restul scrisorilor am luat revista cehă, numită

«Svătozor> din anul 1882, unde scrisorile s'au tipărit sub titlul:.

Amintiri din petrecerea: mea între Români..Nu pot, însă, să ga-

_ rantez autenticitatea celor scrise sub Nerii VII și VIII, fiindcă
se prea poate, că redactorul revistei cehe ici-colea a presciirtat

traducerea mea, făcută după original.
.
vreo
acum
bă
cărorlim
a
Du-te deci, cărticico, la ăcei, cu
Franţei,
'capitala
în
cesc
îndeletni
mă
să
început
40 de ani am
putând astiel să-mi serbez nunta de aur cu această logodnică a mea.
.

+

Bucu reşti, 12 Maiu 1679. -
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De mult dorisem să călătoresc pe Dunăre în jos cu vaporul, .

În sfârşit veni ziua de mult dorită. După cum însă se întâmplă
- adeseori în vieaţă, că tocmai cele dorite de hoi de mult:şi tare
nu

aşă s'a întâmplat şi acum:

se îndeplinesc,

se vede,

făcusem,

socoteala: fără birtaș, care de astădată se chiamă lupiter Pluvius. :
Chiar. Duminecă des de dimineaţă, când pe la şapte ceasuri.
mă urcai pe vaporaşul, care aveă să ne: ducă dela staţiunea din

Viena a Societăţiide navigaţiune dunărene până la vaporul cel.

mare, care ne adăstă la Freudenau pe Dunăiea a mare, începu .
să 'stăm pe pod,..:
să plouă așă de tare, încât noi, cari preferisem

numai

cu greu

puteam

să 'ne

ferim

de

început

La

ploae.
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putin ne păsă, nădăjduind, că peste zi vremea poale: se va
“ schimbă înspre bine; nădejdea noastră însă: ne-a înşelat: plouă:
mai neîncetat, şi în puţinele pauze “se porniă un vânt atât de.
nu prea
pe podul corăbiei
puternic şi” rece, încât petrecerea,
ă prin
uitându-m
decât,
făcut,
de
alta
rămâneă
Nu-mi
plăcută.
eră

societate,
norocul

să mă alipesc

să descoper

„ambasadei

otomane

între

din

de: cineva,

să-mi ţie de

tovarășii -de

călătorie

Londra, Behgef. Bey,

urât.

pe

Avuiu

.

secretarul - -.

cu care..în tot -

. -cursul călătoriei cu vaporul mi-am petrecut foarte plăcut, slude.
d-sa.
Fiind
tălmaciu.,
de
şilipsă,
eră
jindu-i, de câte ori

în vremea
neam albanez, vorbiam despre limba albaneză, cu care într'ac
eeaş
ndu-mă
folosi
câtva,
în
din urmă mă îndeletnicisem
despre
vreme de prilejul acesta, să-mi procur câteva intormaţiuni

cuvintele turceşti trecute în limba română.

—
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Se ştie, că asemenea cuvinte, chiar de nu sunt cunoscute
-la-fel în toate ţinuturile în “cari se vorbeşte româneşte, se găsesc

în limba românăîn număr

destul -de

mare, “şi este lucru

de

„ sine înţeles,
cumcă aceste cuvinte m'au trecut nici de cum în
limba română din cărţi, ci în urma unei convieţuiri a celor două
“popoare. In limba turcească este, după .cum de mai multe ori

avusei prilețul s'o văd, o mare deosebire între felul de a scrie

Şi între cel de a pronunţă cuvintele, şi se vede că scrierea rămâne

„ “una Şi aceeaş, pe când

pronunțarea,

aşa

numită

turca vulgară

- sau de obşte, este adeseori tare variată. Se pricepe foarte bine, că

-. cuvintele: turceşti, cari s'au primit într'o vreme destul de târzie,
au păstrat mai totdeauna aceeaș formă, acelaş accent, ca în liniha
originală. lu ce. priveşte accentul, partea cea: mai mare a oxitonelor (a celor accentuate pe silaba cea din urmă) turcești cu “un a la urmă, aşă de p. basmă, cazmă, cealmă şi a. se recunosc
" îndată ca atari tocmai din cauza pronunțării lor oxitone.
Se:
„ întâmplă însă la unele din aceste cuvinte, că pronunțarea vulgară
pare

a: se-deosebi mai mult

aşă încât

am

tot

făcut nişte

ar

fi.

puteă

să

sau mai puţin de forma românească,

presupunem,
schimbări

cumcă

cu. privirela

Românii

ici-coleă

forma .lor

tur-

„“cească, Se poate. deci pricepe foarte lesne surprinderea mea,
„văzând că tocmai. în aceste cazuri îndoelnice pronunţarea: to"varăşului meu de călătorie eră cu totul la fel cu forina cu-.
vântului cu pricina din limba română, așă încât eră vădit, cumcă
tocmai. această pronunțareşi nu. vreuna alta a fost hotăritoare

la primirea cutărui cuvânt turcesc în limba română...
„La Verciorova

am

văzut sub. strașina
'care acoperiă

vama,

un .turc din Ada-Kaleh, care pe o vatră împrovizată pregătiă o

.

„ adevărată
cafea turcească. Am pus să ni se dee şi. nouă, şi
drept aducere a minte, cum că aceasta este întradevăr o cafea
neagră turcească, am ascultat, ca un fîel:de muzică de masă, o.
„convorbire a amândurora — a secretarului cu. cafegiul — în
„limbă turcă.
Intraceeaş vreme făcui cunoștințăcu raportorul

„unui jurnal englez, d-l |. Lewis Farley, care se duceă la 'Tirnova,
cu scopul să raporteze despre-serbările cari se puneau la cale
aco!0.:.
.
e
i
Cătră sfârşitul călătoriei noastre, sau mai bine zis, călătoriei

inele cu vaporul, cerul se răsbună, şi soarele lumină tocmai ținutul
cel mai frumos înaintea și îndărătul” Verciorovei. Vântul suflă ...

“însă cu putere şi numai puţini îndrăsniau să iasă pe pod. Cu
„O zi mai înainte făcusem cunoştinţa unui negustor român din
“„Bănat, un bărbat de opizeci de ani, care petrecuse câteva zile

la Viena. Vorbiam cu d-sa despre limba română şi din întâmplare
„veni vorba despre- curățirea limbii de cuvintele cari:nu sunt de
“obârşie latină, ci-vin

„de cuvântul

din vreo altă limbă, M'am folosit, vorbind,

a împodoti;

numitul

domn

zise, că nu trebuie să mă folosesc de

însă, îndreptându-mă,

cuvântul -slav,

ci de cel

curat român: a înfrumsefă. Aflându-se aceste două cuvinte în
„limbă, cu :toate că amândouă vor îi având: nuanţe de înțeles

- 1 =
stă

treaba

cunoscut

cu

poporului,

sau

maghiar

turc,

d-sale

ideile,

pentru

există

Doriam

cun
cuvânt

un

nici

slav,

unul

numai

ci

de - obârşie latină,

grec.

aşa -numita

despre

nu

cari

însă,

Intrebai

că are dreptate.

am recunoscut

deosebite,

să ailu, care este părerea

curăţire a limbii,

cu

alte -cuvinte,

de-

de obârşie străină, cu
spre aceea metodă, după care cuvintele
înlocuesc prin altele
se
întreg,
toate că sunt înţelese de poporul
şi neînțelese. Am
necunoscute
totul
cu
sunt
îi
Jatineşti, care
de rău, că el s'a mărturisit a se țineă de apărătorii
aflat cu părere
acestei metode curăţitoare, adăugând, că de'câte ori un om din.
.
“popor nu va pricepe ceva, el va întrebă pe altul mai învăţat,
putem
ne
e
deopart
însă,
să-l lămurească. Cu privire la aceasta
îndoi, dacă celălalt va fi mai procopsit, și apoi ne putem întrebă,
dacă 'cineva.va aveă răbdare să cetească vreme mai îndelungată
o carte scrisă întro limbă străină lui şi întrun. stil tot :străin,
.
necetită.
parte
o
la
piie
so
mare
dacă
sau
Afară de aceasta nu trebuie pierdut din vedere ceeace
- nişte lucruri
urmează. Românii în vreme scurtă au înfăptuit

alte po-

“de mirat, au îndeplinit cu .o iuţeală uimitoare ceeace

poare mau pus la cale decât în. veacuri de o lucrare pacinică şi:
-sârguitoare, Se înţelege deci lesne, că în genere poporul numai
cu mare greutate este în stare să urmărească “într”o măsură co-
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respunzătoare

progresele

claselor mai culte,

va îi însă

“Cum

„aceasta cu putință, dacă limba menită să mijlocească însuşirea
de
acestor progrese din partea poporului,. se deosebeşte atât
a
ă!..
înțeleas
mult de aceea, care îi este
y
.
.

urmă vreau să amintesc un mijloc foarte drastic şi
La
scopul
îndemânatec, de care se folosiă tovarăşul meu de drum, cu străină,

“să
“sau
- să
de

se desbere de un mare număr de cuvinte de obârşie
mai bine zis, să le asimileze astfel, ca -să nu fie de lipsă:
se sfiească a le folosi în. vorbire. Intemeindu-se pe numele
Daco-români, întrebuințat pentru Românii de nord, susținea .

sus şi tare, cum

că în limba română

sunt. mai

multe

mii de” -

cuvinte, cari nu se găsesc.niciîn limba latină, nici în vreuna
din limbile. romanice, “şi toate aceste cuvinte, după părerea sa,
ar fi de origine dacă. Imi adusei, auzind acestea, cu. mare vioi-.
t
ciune aminte de atacurile îndreptate în contra unui însemna

linguist român, care s'a încumetat a revendică vreo câteva cu-

vinte pentru obârşia. dacă, pe când acum în gura acestui domn
|
.:
.
acele câteva cuvinte sau urcat la câteva mii.

d-sa
Pentru mine a fost oarecare mângăiere, aflând ciimcă prose
să
t
putu
n'a
ii
orești
cir
negust
sale”
din cauza îndeletni
_ copsească mai cu dinadinsul în cele literare,. nerămânându-i alta,
sar fi putut
„decât ca ci-coleă să guste şi să fure câte ceva. „De bucuros
şi-ar . ci-căre
înfăptui
cărei
a
împlini dorinţa lui, pentruom
un
devie
să
zi
O
îi dat întreaga lui avere, ca numai pentru
mii de învăţat,

un

scriitor,

atunci

cuvinte ar îi scăzut în mod

de

bună

seamă

cele

, aşă ca
însemnattot

câteva

în

cunoscuta

e vulpea cu coadă
snoavă despre vânătorul cel mincinos şi despr

_
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" lungă de cinci stânjini. Tot aşă, după cum aici vânătorul strigase
cătră servitorul său, care-l ademeniă

din: lungimea

coadei:

«Cum!

să

scază

vrei. să-mi

puţin câte

rămână

vulpea

puţin

fără

coadă ?», — ar puteă şi el'să oprească mintea sa, care din cuvintele ţinute de dace, ar revendică din ce în ce mai multe
"pentru

alte

limbi,

cam în modul

următor:

«Ce?

oare.vrei

tu,

să ne numim Daco-Români,
fără să posedem
.un singur cuvânt
dac în limba noastră!»
|
aa

Cu mare amabilitate mi se îmbiă d-sa, să-mi facă pe călăuza
la niște remăşiţe de zidiri romane din locurile prin care -treceâm. |
“Din. păcate vântul cel puternic nu-l îngăduiă decât arare ori să
stee pe pod şi astiel mă vedeam silit, să mă las pe dumiririle : mele personale şi pe indicările altora, cari încă nu erau mai
procopsiţi decât mine. Despre aşa numitul Papagal, o stâncă care
se ridică în mijlocul: Dunării, îmi povesti totuş o istorioară, pe
care o cunoșteam de' mai nainte din colecţiunea fraţilor Schozz.
„__._“Ci-că fusese odată o nevastă rea, căreia nimeni nu puteă
„Să-i facă pe voie, şi care nu făceă alta, decât mereu se certă Şi .
înjură. Săturându-se cei din jurul ei de atâta ceartă şi cicăleală, .
"o puseră într'o luntre, şi plutind spre stânca singuratecă, o coborâră acolo, cu toate rugările şi amenințările ei, şi dându-i o
„bucată
de pâne de mâncare, o lăsară acolo singură cuc. Numai
a doua zi, dupăce s'a jurat că se va îndreptă, au luat-o de acolo,
şi întradevăr nevasta îşi lăsă năravul şi se dete pe brazdă.

Această istorie explică

numele

stâncii,

cum se aude

în gura

„poporului: Babacaie, şi nu papagal. Poporul desparte cuvântul
în baba şi caie, în loc de se căiește, din a se căi.
|
Din vestita Poartă de îier mam văzut absolut nimic, deoarece apa eră foarte urcată, acoperind toate stâncile cari alcă-

- tuesc această poartă. De altă paite apa eră şi foarte tulbure, și
„astfel nu ne rămâneă alta, decât să ne mulțămim
ne aflăm în locul cel faimos.
|
La Turnu-Severin am părăsit vaporulşi pe

cu ştirea, că
a
a
tovarășii mei

de călătorie, vrând ca de aci încolo să urmez călătoria mea la

Bucureşti cu drumul de fier. Timpul nu-mi îngădui să cercetez
orășelul, care ci-că nu există decât de vreo douăzeci
de ani Şi
de. aceea: ofere o priveliște foarte plăcută, Aici'se găseşte, într'o
* grădină publică, turnul lui Sever, şi pe celălalt mal remășiţele
cunoscute
ale podului lui Traian; altmintrelea văzui amândouă

- aceste

lucruri,

trecând ceva

mai

târziu cu trenul printre cele

două monumente... Vrând să duc calabalâcul meu dela” locul de
debarcare la gară, am tocmit trei băieţi, din cari unul, voind să
„arăte iuțeala cu care am să sosesc la Bucureşti,. zise următoarele:
.

_.<Vă suiţi acum în tren, şi.la cina: boierească veţi ajunge la
“Bucureşti». Locuţiunea aceasta datează din vremea, când oamenii cei
„au

bogaţi, lăsându-se de rânduiala de mai înainte a mâncării,
primit împărțirea franceză. .Să spun însă: drept, lucrul ma

mers atât de iute, cum ma încredințat băiatul:: trenul, care a
părăsit Turnul-Severin după şase ceasuri seara, nu merse de-

—.9

2

(cam a treia parte a drumului

decât până la. Craiova

ocamdată

la Bucureşti),

capitala

e

dimineaţa.

11 ceasuri, stând acolo până

pe -la

ajunse

- unde
districtului : Doljiu,

Mergând cu drumul de fier, avui prilejul să văd nişte lucruri; de cari nu mai dădusem nicăiri. Vagoanele - erau aseacelora de cari ne folosim şi noi pentru drumurile de .

menea
trenul
fier locale. Spre marea mea mirare văzui, că, pe când
de
mergeă, mai. mulţi. dintre pasageri eşiau pe platforma -cea
trepte,
pe
aşezau
se
sau
ui,
vagonul
dinaintea sau. de dindărătul
deşi că toate acestea se întâmplă cu îngăduirea conductorilor,

"oarece aceştia veniau în fiecare moment, trebuind să şi îacă loc
ea
printre oamenii înghesuiți pe, platiormă. Urcarea şi coborir
călătorilor, -pe când trenul este în mişcare,

Odată

obicinuit.

văzui

doi

pe

chiar

este, cum se pare, ceva

îndrăsneţi, trecând

flăcăi

ju“dela un vagon pe treptele altui vagon și alergând până la unei
lor
le
ovaţiuni
ofere
să
mătatea celui din urmă, cu scopul
cred,
fete îrumoase

pe fereastră. Aşă ceva

din sat, care. se uită
mar

conductorul

că nici

de ar îi văzut-o,

fi suferit,

căci

un mo-

doi
ment mai târziu văzui pe şeful de tren cum ameninţă pe cei
până-ce
înafară,
u-se
plecând
ă
scândur
pe
stau
mai
tot
cari
flăcăi,

amândoi sau retras pe platformă, cumpănindu-se oarecum.

Imi păreă lucru cam ciudat, văzâud în mai. multe staţiuni
întâi şi a
pretutindeni numai o sală de aşteptare pentru clasa
iovarăşii.
dela
i
înforma
Mă
nu.
însă
treia
a
clasa
pentru
„doua,
a treia,..
clasa
pentru
şi
e
de călătorie, dacă sunt săli de aşteptar
găseşte - se
nu
ceva
caşă
eu
d
„Spuin
v.
negati
s
şi căpătai răspun
ât 'de
este.at
nu
l
poporu
la noi, mi s'a răspuns, cum că aici
aştepte
să
uşor
deci
putând
noi,
la
ca
,
gingaş, atât de delicat
că tot
_ sosirea trenului şi afară. Cu toate acestea părerea mea,
re
aştepta
de
sală
ă
singur
o
ească
alcătu
ar fi, poate, mai bine să se
clasa
pentruuna
schimb
în
făcând
doua,
a
şi
întâi
pentru clasa
a treia, găsi aprobarea vecinului meu, — și iată! câteva staţiuni văzui
după Craiova (pare-mi-se, în staţiunea Leordeni) îmi!

Cu

de aşteptare,

săli

privire la aceste

o

a

a

dorința împlinită.

vreau

să amintesc

:
un lucru, care pe mine, ca filolog, m'a interesat din cale afarăde

-erau

inscripțiunile,

aşteptare.

cari

e

se

găsiau

de-asupra

întrării : sălilor

e

astăzi
-Va fi îndeobşte cunoscut, cum că: Românii pănă
primit
sa
nu
care
fii,
ortogra
unei
ale
rele
sufer de urmările
amintite ne
pretutindeni şi nu s'a aplicat consecuent. Inscripţiile
“Dacă se

arată un fel de ilustraţiune a acestei stări de lucruri.
despre care
scrie în mod fonetic, conform pronunțării, inscripţia,în câteva .
evăr
întrad
şi
să fie: Sala de așteptare,
e vorba, trebuie

staţiuni văzui acest

fel de scriere,

asceptare şi mai

Mai înainte văzusem

corectă.

care se poate socoti ca singură

târziu așceptare,.

cel din urmă confom
și întradevăr vecinul meu a cetit cuvântul înrâur
eze asupra prosă
poate
a
scriere
scrierii, o. dovadă, cum
acestui cuvânt
i
scrieri
nunțării. Cu aceasta credeam, * că felurile
2

”

!

=
„Sau sleit,:
Dar ce folos: omul propune şi orto
= sau, mai bine
zis, cacografistul român dispune. Dela Craiova până la Bucureşti,
iată, mă trezesc de_năpraznă cu inscripțiunea Sa/a Je asteptare,
ceeace scris foneticeşte nu este altceva decât asteptare şi nu
așteptare, după. cum cuvântul trebuie să sune şi după cum în
deobște se şi pronunţă.
.
„În

“în vârstă,
spuneau

vagonul

cam

unde

ședeam,

ameţit

oamenii.

se află

de: beutură,

Acesta,

până

«un

şi

un

bărbat

boier cam

la Piteşti,

unde

ceva

mai

beat»>,. cum

se scobori

din -

tren, nu închise gura, spuind mereu la poveşti, cântând la cântece
şi piperând vorbirea sa cu fel de fel de proverbe și locuţiuni
populare,
din cari voiu cită numai un exemplu: «Dacă are .omul
noroc, îi iasă și dracul cu plăcinte>.
a
Ie
Apoi se acăță de un preot .din vagon, pe a cărui socoteală contribui la veselia generală; la urmă, însă, printr'o sărutare
de mână a îndreptat toate.
_„_-. Nu departe de București, în staţiunea numită Titu, mai

fiecare călător îngriji să-și procure un buchet mai mare ori mai

„mic

de lăcrimioare

-(clopoţei), cari se vând

aici cu duiumul,

şi

- astfel în sfârşit, la 5 ceasuri seara, după o călătorie de. aproape .
patru

zile,
'am ajuns

la Bucureşti,

unde

o birjă (căruțele cu câte

un cal nu-s .cunoscute aici) mă duse la hotelul «< Concordia»,
a

e

București; sfârşitul lunei Iunie.

|

Il.

Târgul Moșşilor,

:

Si

„- Este nostim, că cel dintâi răvaş pe care-l scriu despre petrecerea' mea .de aici,-nu vorbeşte “despre. înşişi Bucureştii, ci
despre un lucru, care se petrece, sau mai' bine zis, s'a petrecut
afară de oraş. Este vorba despre aşa numitul Târgul Moşilor,

un. mare” bâlciu, care se ine în toți anii în săptămâna dinaintea

„Rusaliilor. Inainte de toate ceva. asupra numelui acestuia ciudat.
„. Sâmbăta dinaintea Rusaliilor este închinată mai cu seamă amin.

_tirii morţilor, strămoșilor; în genere toate Sâmbetele sunt menite

spre scopul acesta și astiel se desluşeşte o locuţiune românească
expresivă: mi-a purtat Sâmbetele. In ziua aceasta este. obiceiul,

„ca oamenii să-și dee de'pomană fel de fel de-plocoane, şi ca
lumea să aibă prilej de „cumpărare, Sa înființat bâlciul acesta .. într'o vreme, când comerțul nu eră atât de desvoltat, cum este
astăzi. De aceea: strada, pe care se poate ajunge la locul cu
pricina şi cu tramvaiul, se numeşte
originea acestui târg se deslușeşte și
că el: sar îi înființat spre aducere
care Muntenii au repurtat o „asupra

Ca/ea Moșilor. Intradevăr
altfel; unii povestesc, cum
aminte deo izbândă, pe
Moldovei.
Desluşirea cea

- dintâi pare însă a fi cea adevărată, fiind sprijinită şi de faptul,
că la târgul, despre care e vorba, se vând luminări. de
ceară
în cantităţi enorme,
|

— 1 =
"Locul, unde se face târgul, are înfăţişarea unei mari eclipse, - în patru bucăţi prin două şosele, ce se încrucişează,
împărțite
.
Aici vezi nişte șandramale mai mici și mai mari, în .cari se vând

damă, de
" turte dulcişi alte bunătăţi; şetre, în cari se văd: o
vinde
care
turc,
un
pitic,
un
,
apropie
se
să
poate
nu
care nime
pamulte
mai
şi
păpuşi
de
“brățări de sticlă; dincolo un teatru
Saraluarea
priveşti
să
poţi
bani
de
50
“ norame, în cari pentru

la eşire,
evului şi luarea cu asalt a redutei Griviţa, primindcadou.
La un
încă
ra
de-asup
,-pe
după biletul tras la întrare
chiar.
ve,
primiti
tot
de
mese
nişte
pe
stofe
găsesc
dreapta se
pe pământul gol; cele mai multe bucăţi sunt desvăluite şi umilate
cu scopul de a ademeni pe mușşterii. Mai

încolo, atât la dreapta -

şi
cât și la stânga, vezi felurite lucruri de lemri, dela butuci ciopliţi
dintâi
cel.
în
stânga,
La
e.
scânduri până la linguriţe. elegant
al eclipsei, se găseşte secțiunea olăriei (ceramicei). Locul .pătrar
întreg este însemnat

în culori. naţionale.

cu nişte

|

pari, de.pe cari fâlfăesc -steaguri

|

a

-

.

ţinta
Vrând acum să vorbesc despre uriele dintre mărfuri,
t,
comple
puţin
mai
sau
mult.
mea nu este șă fac un inventar mai
lucruri
câteva
la
minte!
a
luarea
atrag
să
numai
ci 'am de -gând
de cele cunoscute
ce stârniau interesul meu, ca deosebindu-se
nişte lăzi îmsunt
toate
de
- pe la, noi. Intre lemnării înainte
lor, ca şi
urile
pânzăât
ză
păstrea
îşi
mari
fetele
-cari
în
pestrițate,
mândria a
întreag
lor,
hainele făcutein mare parte cu înseși mânile
alaiu în
lor; — acele lăzi, cari după nuntă sunt. duse cu mare
stejar şi
locuinţa. mirelui. Cu toate că sunt făcute din lemn de

.

ele sunt din cale afară de ieftine: am văzut.
destul de massive,
mari, al căror preţ nu eră mai mare decât
de
nişte lăzi destul
rode 2—3 lei. - Ciudate sunt şi nişte mese de tot scunde şi
use
întrod
fost
au
Turci,
dela
seamă
bună
de
venind:
- tunde, cari
la țăranii de aici şi pot întradevăr -să îie de îolos, de câte ori,
mâncarea se ia la câmp. - Doniţe se găsesc în masse şi se şi.
vând.în masse; aceste par a se dărui adese ori de-pomană,

căci de mai multe ori văzuiu

câte 5—6 încărcate. în o singură

căruţă. Caracteristic” pentru ele este, .că atât capacul cât şi paitea
de sus a lor.sunt impodobite cu nişte linii şi puncte negre,

cari se produc cu un fier înroşit, Foarte îndemânatece.mi s'au .
părut nişte vase de- lemn scunde, cari în partea de jos sunt cu
mult mai late decât în cea de sus și a căror menire la început îmi dete de furcă, deoarece vasele aceste sunt din toate părțile

.

", închise pe deplin, numai de o parte se vede siredelită o găurice,

„Intrebând, la ce se foloseşte vasul acesta, mi s'a răspuns, cumcă
prin,

. ori mai .mare,
în capăt se face:o deschizătură mai mică
oamenii pe câmp şi -.
iau
îl
vasul
ru;.
înlăunt
care se toarnă apa
ătă şi rece decât în vreo ::
apa se ţine în el cu mult mai proasp
.
se pune la gură şi aşă se.
mică
năstrapă deschisă; găuricea cea

cunoaște obiceiurile
„bea. Tot aşa trebuie să uimească pe celce.nu
te, boite cu
mormin
de
de aici, văzând că se vând nişte lemne
ci nişte pari
te,
mormin
de
cruci
de culori. . Nu sunt

_fel de fel

Ba

aa

“aţi de stejar,. crestaţi sus și boiţi pestriţ.. De amintit este şi
“. mulţimea uimitoare de coşuri. Mi sa părut .peste putință să se
„ Vânză toate; mi se asigură însă, că târgul fiind bun, proviziunile
aduse nici nu sunt de ajuns. Şi întradevăr, văzui' eu însumi:
chiar Joi, va să zică într'a patra zi a târgului, 'cât de .mult au
scăzut grămezile, şi se poate presupune, că şi de astădată vân„ zătorii Sau întors cu carele goale, dar cu buzunarele pline.
„.
Succesele Românilor. în cel din urmă răsboiu! sau folosit
- de

oameni

întreprinzători,

dibaci

să

dee articolelor

un

farmec

mai mare; vedeam pe nişte coase cari veneau din Anglia, nume „ca: Independența, România, Rahova, Plevna, Griviţa; tot așă şi
pe nişte blăni, cari şi ele se vând cu duiumul, nişte inscripțiuni

ca: România Liberă; aici simbolul unei Românii libere cel puţin
Sa îost ales dr- tot-potrivit.
i
Si
DR

Dintre toate
. celelalte lucruri, cele 'ce merită o amintire
- deosebită, sunt olăriile: -atât cantitatea în care le -vedem aici —
nişte baricade întregi s'au. făcut din ele — cât şi 'calitațea soiurilor. mai îrumoase este din cale afară de remarcabilă. Vedem

aici nişte borcane. pântecoase, cari ne aduc

lui Schliemann

din

Grecia

şi cele

maiolica,. şi -mai trebuie amintit,

din

cum

Italia;

aminte

săpăturile

lustrul lor este. ca

că aceasta

nu

este vreo .

imitare precugetată a unor asemenea săpături, ci olarii se țin
de formele tradiţionale, plăsmuind tot aşă, cum văzuseră pregătind
„ Strămoșii lor. In ceeace priveşte proveniența mărfurilor, toate .
lemnăriile vin de pe la munți şi tot aşăşi partea cea mai mare
a olăriilor.
A
|
N
Dupăce am spus câte ceva despre obiectele de vânzare

„cari se întrebuințeazăîn gospodării,

trebuie

să amintim

şi lu-:

crurile. cari se consumă pe loc, deci mâncările şi beuturile. In
masse este. grămădită aici pita'cea albă, care se mânâncă aici:
în țară; gogoşi se fabrică, pe 'loc,.aşa în cât putem să privim
procedura întreagă; nici. de peşte nu ducem dor; în deosebi

pare căutat un soiu de cărnăței, care se deosebesc de ai noştri

prin aceea că m'au nici o pieliţă, ci constau din carne tescuită,
- amestecată foarte mult cu nişte dresuri (aromate), .şi pe lângă
aceştia
așă numita fleică, care nu este alta decât.o bucată de „carne de vacă de pe la 'coaste, care, întocmai ca cârnăţeii, se îrige pe grătar.
Ne
|

Nu spre a te sătură, ci ca un fel de gustare şi spre a omori

vremea(a trece de urât), se mânâncă așă numitele floricele. De

mult doriam să aflu, din ce şi cum se
mici, nu puţin sămănătoare cu niște flori.
„ dejul să văd lucrul “acesta de aproape.
“ia un pumn de un soiu de .porumb,

fac aceste: lucruri albe,
Acum, la târg avui pri-.
Este simplu de tot: se
numit porumb moldo-

venesc sau porumb de floricele, și 'se pune

întrun ceaun atârnat
de-asupra unui îoc mic, în care ceaun sa pus şi puţină sare. |
„Sarea se urneşte fără încetare cu ajutorul aşă numitului făcăle?

-* Din anii 1877—78. “Red,
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.
(o bucată de lemn, care joacă un rol important şi la pregătirea
aruncate
grăunțele
ca
minute,
două
mămăligii), şi sunt de ajuns

* înlăuntru să plesneasă, astiel ca mijlocul să se toarne pe 'din..
„afară şi aşă se plăsmuesc floricelele amintite, albe ca zăpada.

Eu singur, ce-e drept,

mam

putut de loc să le găsesc vreun.

unul
gust; m'au, să spun adevărul, vreun gust rău, dar n'au nici
a
gust.
un
nici
bun; mau, după mine, absolut
Dintre beuturi locul cel dintâi îl ocupă, dacă nu cu privire
la cantitate, așă numita frică, un soiu de rachiu de prune. Aceasta”
se aduce aici în niște butoaie lungăreţe şi se vinde în cantităţi
mai mari sau mai mici. Altmintrelea “această beutură nu este
căutată numai la acest târg, ci peste tot la Bucureşti, şi o porţie
mică de-țuică se bea de obiceiu înaintea mâncării. La locul.al
doilea, dacă nu la cel dintâiu, merită să fie numit vinul de aici,

care se vinde destul de ieftin şi în: calitate destul de bună. -..
In. sfârşit trebuie:să mai

amintesc

două feluri de beuturi,

cari în clima caldă de aici în genere, şi la târg cu

_

joacă un mare
ghiaţă), pe care
- din urmă, care
Este întradevăr
mirea recoreală,
A doua beutură,
bucură şi ea de

deosebire, -

rol. Una este aşă numita /imonadă rece (cu
strigând-o, se. pune accentul pe cuvântul cel :
ori una după alta.
se și repetă de mai multe
recoritoare a și merită cu. toată” dreptatea: nucu care vânzătorii o numesc foarte potrivit, care, socotind după numărul cumpărătorilor, se. ..:
mare căutare, este braga, tot cu ghiaţă. Este

un îel de bere pregătită din meiu, a cărei bunătate, ca de obşte,
mai cu seamă cu privire la mâncări și beuturi, este o idee foarte
“relativă. Poate să aibă gust bun şi efect plăcut, dupăce sa în-

ghiţit; la -adeverirea acestui lucru. însă mam putut ajunge cu toată bunăvoința mea, şi de bună seamă mam să mai încerc,.
deoarece numai de. dragul plăcerii să văd ce gust are braga
şi ce. urmări, mam poită să-mi atrag niște friguri, cari până
acuma, lucru de mirat, mau îost cruțat. Mi s'a spus,.că unul
- acela, că oamenii, .cari O ' beau, :se
din “efectele -bragei este

n
De
îngrașă.
. Până acum am vorbit numai despre lucruri; acuma să ne

întoarcem

privirile şi la oameni. Aici mai

cu seamă îmi lipsesc

mijloacele să descriu cele văzute şi auzite. Unuia din Ţară priveliştea nu i-ar face o impresiune-atât de mare ca- unui străin,

care sau ma avut prilejul să. vază de

loc, “sau

ma văzut

decât

un număr neînsemnat de țărani. româniîn Ardeal. Se văd aici
Români din fel: de fel de ţinuturi, şi prin urmare şi porturi şi ” .
chipuri deosebite. Acela, care se pricepe, -esteîn stare, luându-se

“după o :însuşire sau alta, să hotărască îndată, de unde se trage
şi tot
viţa cutăruia şi cutăruia. Se văd printre ei figuri mândre,
;
stabile,
:
locuinţe
având
şi
aici
aşezaţi
cari,
Țiganii,

__așă şi printre
ofer în număr mare mărfurile lor spre vânzare. .
domneşte o mare larmă;

n

nu sunt însă oamenii

Pe tot locul
face mai. cu
cari se tocmesc sau ofer: mărfurile lor,ci larma o Mai fiecare =
,
„măsură
mare
în
aici
aude
muzica, care se.

_._“

seamă:

ua
şatră, unde se vinde ţuica sau vinul, are muzica sa proprie, care,
puţin

sgomotoasă.

Așă

- într'o. şatră foba şi cimpoiul fac toată. orhestra,

deşi
- simplă,

în alta sunt:

dae- -

"reaua

nu este pentru aceea mai

turcească

(un fel de tobă cu o singură piele), cobza (un

„fel de ghitară) şi vioara; în altele numai cele două din urmă ş.a. .
|
“Acum vom părăsi târgul, îndreptându ne. pâșii spre gră- dina Heliade, grădina, care fusese odată a părintelui literaturii .
româneşti mai nouă, şi unde el însuș a locuit. Casa însăş, dupăce
acum câţiva ani arsese, se nărueşte; grădina cea mare însă în -

decursul anilor se făcă şi mai frumoasă, oferind umbră bogată

şi plăcută, Până a nu îi întrat în grădină, trecem peste un loc:
mare, unde nu-s nici şandramale nici şetre, şi unde, mai cu!
„ „seamă Joia, când târgul. se găsește în toiul lui, se văd cercuri.

— cercuri de flăcăi şi de fete de ţărani, cari joacă jocul naţional,

hora. Aceasta nu e un joc cum îl cunoaştem noi: trei paşi
înainte, trei paşi îndărăt, făcuţi mai.mult sau mai puţin în sărituri.
şi cu .mai muită sau mai puţină graţie, şi aşă. merge fără în-

cetare. - Se înțelege

de sine, că nici muzica nu -se deosebeşte

prin variaţiuni prea mari. Şi nici nu'e de lipsă ca bărbaţii şi
nevestele să joace laolaltă. . Adese ori nu joacă laolaltă decât

- bărbaţii,şi dacă se alătură şi neveste,
nu are fiecare jucător pe
jucătoarea sa:lângă sine, ci fiecare se întroduce acolo, unde
din întâmplare. nimerește.
e
|
Un alt joc, care se joacăde oameni anume pregătiţi, este
jocul aşă numiţilor căfușeri.. Nu mă ocup azi de etimologia . mult contestată a cuvântului, după. care numele de, căluşeri ar

fi venit dela collis Sălii:şi jocul“ar îi.o. aducere aminte de
„răpirea Sabinelor. Căluşerii sunt.câţiva bărbaţi provăzuţi cu bețe

“şi având clopoței la: picioare, al căror conducător poartă o sabie

de lemn, lădişoara cu banii şi de obiceiu şi o mască. Se preface
că e mut, organizează jocurile, face loc, din vreme în vreme
loveşte cu sabia

şi joacă şi el. cu ceilalţi.

In mijloc

stau

doi

sau trei muzicanți și la sunetele muzicei se face un joc, a cărui

descriere « cu. atât mai grea, cu cât jocul nu este totdeauna
acelaş, ci' din contră are “diferite figuri. Fiecare din aceste. cete
de căluşeri are steagul său propriu, care' în .vremea: jocului se
înfige în pământ şi după care chiar din depărtare se vădeşte
prezenţa căluşerilor. . |
e
_

Acum întrăm în grădină, la poarta căreia nişte călugări
vând mătănii siințite şi linguriţe de lemn delicat lucrate; cumpărai, spre aducere

a minte

de Moşi,

patru din cele din urmă,

tuspatru cu un leu. - Grădina în toată întinderea sa este ticsită
de lume, Pe drumul cel larg din mijloc umblă: Şi ţăranii; la
mese însă, sau.pe rogojini întinse pe pajiște, sau chiar pe .

iarba

verde

sunt aşezate

familii

clasa mijlocie a. Bucureştenilor,

„propusul

să cumpere

sau

grupe

de

cari vin la târg

ceva, -şi mai. mult

sau pomenit, de -când erau copii.

din

cunoscuţi

din

mai puţin cu .

obiceiu,

căci aşă

Grădina întreagă este plină

de lăutari, cari merg dela o masă la alta, îmbiindu-se -că vor
a

s.

-
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numărul lor trebuie să fie

- cântă pentru o mică răsplată, Cumcă

cât se poate de mare, se vede şi din aceea, că în Bucureşti se
poate vorbi despre mahalele întregi, locuite numai de lăutari.
Orişicine își poate închipui, ce armonie se naşte, când un numărşi
atât de mare de diferite instrumente sunt puse în' mişcare
“când o sumedenie de diverse melodii într'una şi aceeaş vreme

ne ating urechile! De o.parte răsună cântecul strident al Țiganilor, de alta o doiră naţională, cu aceste se amestecă sunetele
-de danţ, ca şi singuraticele ciuitiri sau chiote ale jumuzicei

cătorilor, şi pe de-asupra

cari cântă nemțeşte

nişte harfişti şi harfiste
la dorinţă

şi ungureşte,

însă

din Boemia,.

şi boemeșşte.

__“- Vinul se ofere aici în nişte ulcioare, aşă încât orişicine îşi

poate permite plăcerea, şi întradevăr o şi face, de a
- de pământ, dupăce sau golit. Se înţelege de sine, că
aceasta privată trebuie plătită; fiind însă ulcioarele
afară de ieftine, nu se poate spune, că. şaga aceasta.
prea

mult.

în toată

larma

aceasta,

însă,

nu

se 'vede

le trânti.
plăcerea
din: cale
ar costă

nici un om.

care să fie beat, şi dacă vedem pe unii cari strigă şi lărmuesc,
de sigur aceştia nu sunt țărani, ci persoane din clase mai bune.

"

Avui prilejul să fiu față și la o mică răscoală.. La capătul -

celălalt al grădinei este o portiţă,

prin

care

se poate trece pe

şoseă şi de aici în alte grădini. Deoarece grădina «Heliade» eră

ticsită de lume, m'am dus, cu amabilul meu tovarăș, d-l Slavici, autorul unor novele şi basme fermecătoare, prin o portiţă întro'

altă grădină, unde întradevăr am găsit un locşor. Scurtă vreme - :
.
după. aceea, iată, auzim nişte bătăi surde şi larmă.: Curiozitatea

Proprietarul
noastră să aîlăm ce este, a fost iute satisfăcută.
Rădulescu,
Heliade
-lon
itului
“susnum
“ grădinei <Heliade», fiul
deschisă.
e
rămăses
care
portița,
închidă
se
să
veste
fără
pusese
pânăla
zi
această
în
și
ci
fără încetare nu numai în alte zile,
5 ceasuri, şi nu ştiu nici până în ziua de astăzi, de ce făcuse
aceasta. Lucrul acesta amări lumea cu atât mai mult, deoarece

-

Sa întâmplat în multe cazuri, că bărbaţii au rămas în' lăuntru,
“s'a luat îndată...
iar nevestele lor afară, sau vice-versa. Hotărirea

Din lăuntru “ca şi din afară începură a curge bătăi după bătăi
în portița. care închideă drumul spre raiu; scândurile se imprăştiau ca pleavași într'o clipă această mică Plevnă (sit venia .
verbo!) fu luată cu asalt. Până să sosească gendarriii, lucrul - :

cel mare fusese dus la îndeplinire, şi pacea şi buna

fusese restabilite. de mult.
Dacă cineva greșeşte oarecum,
furilor prea

ridicat,

sau

dacă

dacă

vânzătorul

rânduială .

Si
ai
găseşte preţul măr-

vrea .să deslușească..

prețul din cale afară de scăzut al măriurilor, totdeauna se citează

“-

“Moşii
„aceea

de lămurire, şi de
. şi e
ca un fel de motiv de 'desvinuir
am să fac şi eu tot aşă, cu.toate că ştiu,că pe la noi:

auzul nu prea se va aplecă la o astiel de scuză. Atâta însăgate,
sigur: dacă am scris despre Moşi un răvaș" atât de îndelun
de.
şi de plictisitor, aceasta se desluşeşte din Moşii înşişi, căci
sar
nu
rânduri
aceste
sigur
de
”
nu eră Târgul Moşilor, atunci
a
i scris...

bi
|

Bucureşti, luna Iulie 1879,

HI

|
* Obiectul răvașului -meu de astăzi ar fi o temă din cale
afară:de ademenitoare pentru acela, care, stăpân fiind pe graiul
poetic, ar fi în stare să-i dee lucrării. sale lustrul poetic, ce i se

cuvine.
Cu toate că. nu: mă încumet de a-mi atribui calitatea
“aceasta, lucrul se- ține atât de strâns de scopul venirii mele
aici,
încât nu mă pot opri să nu spun ceva şi despre el.
să
„Vorbesc, adecă, despre seratele literare, la care am avutVreau
prilejul
-să asist la Bucureşti în casa domnului 7zzz Maiorescu,
cunoscută prin ospitalitate şi pentru întrunirile interesante
literare
, |
„ce se petrec într'însa. Numele. acestui domn este
şi în străinătate atât. de bine cunoscut, încât'nu trebue să vorbes
c mai
pe larg despre dânsul. Numai o parte a activităţii sale vreau
să o amintesc, de.

am să spun.

..

oare-ce

aceasta

o

se

ține

strâns

de

cele

ce

Se

Venind domnul Maiorescu la sfârşitul anului 1862 la Iaşi, înființă, în 1865;împreună cu câţiva alţi domni, din cari unii vor fi nu„miţi- mai la vale, un cerc literar, care îşi dete numele «Junimea»
şi care. dăinueşte până în ziua de astăzi, sporind din ce în
ce,
Societatea, al cărei organ este revista” «Convorbiri „Literare»,
redactată de lacob Negruzzi, îşi puse ca scop principal, ca,
lu-

- ându-se în consid. era
stricăcre
iunea limbei din ce în
mai
„mare prin. împrumutări din franceza sau din latina, 'cu ceprivire
la

desvoltarea limbei române, ca limba literară, să iee de model.
limba poporului. Acesta 'este singurul principiu corect, pe
care
„ „societatea, -cu un zel demn de laudă și Cu succes mare,
il şi pune
„în lucrare; din.ce în ce se măreşte numărul acelora, cari
apucă
pe această cale, din ce în ce se recunoaşte, că aceasta
este
Singura cale pentru a duce limba pe drumul cel bun.
In fie-

care săptămână membrii se întrunesc,

crările lor, şi cele ce se găsesc bune,

cetind şi desbătând

lu-

se tipăresc apoi în revistă.

„Membrul cel mai eminent al, societăţii
“este
nici o îndoială Vasile Alexandri, -poetul: coronat la concursfără
ul din Montpellier, înaintat în ani, în ce. priveşte
însă puterile sale sufleteşti

Şi trupeşti, sănătos şi voinic.

Dintvaceasta

se vede,

cumcă nu-.
mele «Junimea» mare de loc înțelesul, că numai bărbaţi
i tineri
de ani
s'au întrunit aici, ci are numai menirea să
societatea urmăreşte nişte tendinţe nouă, tendinţ arete, cumcă.
caracter juvenil, însușire caracteristică a'tinerimii. e, cari au un
Avui prilejul să
fac cunoştinţă personală cu unii din cei” mai
de seamă membri
ai acestei societăţ

i aici la Bucureşti, de
fiind ei întraceeași vreme deputaţi în cameră, petrec oarece
acum în capitală, Intre
ci trebue numit înainte de toate redactorul
însuşi, lacob Negruzzi, şi frate-său. Leon, amândoi îii ai-lui
Consta
ntin Negruzzi,
„unul din scriitorii României cei mai eminenți
din
vremea renaşterii literaturei române în cele dintâi decenii
ale acestui secol,

Constantin Negruzzi este în Moldova aceea

ce fusese pentru

A

“Muntenia Heliade, al cărui nume -a fost amintit de-mine în răvaşul meu

cel din urmă,

-

Impărtăşind de mai mulţi ani, după ce m'am fost informat
.
despre scopul de căpetenie şi spiritul ce domneşte'în societate, . .
pe deplin aceleaşi idei, ori-şi-cine îşi poate închipui, cât de în-. .
„cântat am. fost, aflând că întruna din aceste întruniri.ale «<Ju-

„nimei» .Alexandri are să cetească într'o seară la domnul Maio-

_rescu drama sa cea mai nouă: Despot Vodă. :Chiar de ar fi
fost un .poet.de mai puţină vază, vestea aceasta mar îi umplut
de bucurie, de oarece până atunci m'avusesem prilejul să îi auzit

pe un poet român recitându-şi însuşi lucrările sale, necum pe
Alexandri, a cărui cunoştinţă personală .o făcusem cu.câteva

zile mai nainte.
|
ae
“Către -opt ceasuri seara saloanele spaţioase ale domnului
Maiorescu începură a se umpleă; stăpânul casei şi soția sa.primeau cu mare prevenire pe oaspeţii, al.căror număr s'a urcat
până aproape de cincizeci. .
pi
Veniră doamne şi domni, cei din urmă de fel de îel de ranguri, atât pământeni (vreau să: zic, de aceia, cari locuegcîn Bucureşti), cât-şi străini, cei' mai mulți însă.născuţi Români. Fie-mi.
îngăduit să numesc .pe câțiva din cei de faţă. Inaintede toate
amintesc un grup de bărbaţi, cari au sosit aici din Austro- .
Ungaria cu prilejul sesiunii Academiei (despre care am să scriu -

“câte ceva în răvaşul meu viitor), ai cărei membri ordinari sânt,
'şi anume: cunoscutul jurnalist George Barițiu, -acum redactorul

« Observatoriului» din Sijbiiu, Alexandru Roman, profesorul limbei româneşti la Universitatea din Pesta, Vincențiu Babeș, tot
din Pesta, Dr. losit Hodoș din Sibiiu, apoi profesorul filologiei
_comparative la universitatea din București, cunoscut şi în străinătate, Bogdan-Petriceicu-Hăjdău, profesorul limbilor romanice
-Frollo,

mână

profesorul
de. matematici

lrimie Circa,

vire

la gramatica

cunoscut

Haret,

profesorul de limba ro-

pentru câteva idei bizare

şi ortografia

românească,

apoi

.

cu. pri-

diplomaţii:

. Teodor Rosetti, Carp, principele Cantacuzino, amândoi Negruzzi
precum şi câțiva dintre membrii
mai tineri ai.Junimei, domnii:

Slavici, Caragiale,

Eminescu, -cel din urmă

redactor al «Tim-:

pului>. Cercul damelor s'a format: din stăpâna casei, amabilaei
fiică, d-na. Mite Kremnitz, soră cu d-na Maiorescu, cunoscută

prin lucrările sale literare, mai cu seamă, prin «Rumânische '
Skizzen» (nişte traduceri de model ale câtor-va novele eminente
din românește)

apărute

anul trecut, doamnele

după

majoritatea ascultătorilor venise,

Negruzzi, sora profesorului Haret,
- d-na Negruzzi,
|

In sfârşit,

ce

începi cu vocea sa simpatică
că ma

acte;

putut'să

pentru

pentru

Rosetti şi lacob

şi d-şoara Rosetti,

şi dulce

recitarea.

citească tot, fiind aceasta o lungă

public așă: ceva de sigur n'ar

soră cu
poetul

. -

Se. 'nțelege,

piesă în cinci.

îi fost: ostenitor,.., .

poet însă da, de aceea nu ceteâ decât unele din scene,...

- îngrijind prin niște povestiri pe scurt ale 'unor părţi,
torul să nu piarză firul.
e
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AT It
" Cuprinsul piesei este pe scurt următorul: Despot se trage

dintro familie
.- gat,

grecească săracă din insula Paros., Un grec boDespot, “îl

cu numele

ia

cu

sine

unde

la Roma,

se

adă-

După
postise dinaintea Turcilor,: dându-i o bună creştere.
moartea lui Despot, tânărul ambițios pune mâna pe hârtiile lui,

şi pricepându-se de minune de a contraface

altele, se

de

dă

fiiul lui şi e şi recunoscut ca- atare de către împăratul Carol V,
întra cărui oaste a luptat în contra Francezilor. Apoi se duce,
căutând un teren priincios pentru planurile sale ambiţioase, în
Moldova, unde atât poporul cât şi boierii sânt nemulţumiţi cu
Până a nu se
domnia principelui Alexandru Lăpuşneanu.
duce însă acolo, caută să câștige pentru cauza sa pe un magnat

in-

polon, numit Laski, ceea ce-i şi isbuteşte; pe.lângă. aceasta

suflă dragoste nevestii celui din urmă, Carmina, și merge la
curtea domnitorului, dându-se de rudă a nevestii sale. Acesta
- simte însă planurile lui şi.se hotăreşte să-l răpue. O incercare
de otrăvire nu isbuteşte, de oarece. Despot este provăzut cu
|
a
teriacul (contra-veninul) potrivit.
Despot este apoi aruncat în temniţă, din care scapă prinPun şiretlic. - In temniţa, în care tânjește, vine un nebun, cunoscut subt numele de. Ciubăr-Vodă, o personalitate nu istorică,
ci legendară, care şi el râvneşte la coroana. domnească, este
însă cu totul inofensiv și domnitorul îl trimite „lui Despot, ca

“să-i fie tovarăș, Subt pretext.că lumea vrea să-l aleagă de domnitor pe Despot, iar dânsul-m'ar fi aplecat.a primi demnitatea

„aceasta, el înduplecă pe nebunul să schimbe hainele sale cu
- ale lui, şi astfel scapă. Fuge la Laski, e descoperit insă, şi scapă
numai aşă, că se face moit. Apoi se întoarce cu oasteşi isbu-

teşte a câștigă pentru sine pe unul dintre boierii nemulţurniţi,

pe Moţoc, făgăduindu-i că are să facă doamnă pe fata lui, Ana. :
Ceilalţi boieri se supun, numai unul, numit Tomşa, nu'
vrea 'să audă de veneticul şi se retrage supărat. Despot isbutește: a goni pe domnitorul Alexandru Lăpuşneanuşi a se. aşeză
însuşi pe tron; după trei ani, însă, de o domnie risipitoare stârneşte şi el 'ura supușilor săi::După
ce în sfârşit refuză să-şi ţie
cuvântul dat şi nu vrea'să se însoare cu Ana, pe careo iubise
odinioară,

ci

cu

o

fată

dintro

familie

princiară,

peirea

lui

e

„hotărâtă, de oarece îl părăsește chiar părtaşul său cel mai cre„dincios. Tomșa pătrunde cu mica, dar inimoasa sa ceată până

la Suceava, capitala. țării. Despot- merge în contra lui,-e însă
învins şi respins în oraș, care acum este asediat de Tomşa.
Acum vine- Carmina, care nu-l. văzuse pe Despot vreme
:de trei ani, crezând că inima lui este tot numai a ei, şi întră
în odaia lui. Auzind că vin oameni, ea se 'adăposteşte în capelă, devenind martoră unei scene, care o uimeşte şi o indig-

nează din cale afară. Vede pe o călugăriţă, care în numele ora-

şului imploră pe Despot, ca din dragoste pentru oraşul nenorocit să nu se mai opună puterii lui Tomşa. Despot aude glasul

ce i se

pare

cunoscut,

ridică vălul

celei ce-i vorbeşte şi re.
x

cunoaşte pe fosta sa logodnică, Ana, care atlând despre tetusul
lui hotărât so iee de nevastă, luase vălul călugăriei.. Văzând-o
acum

din nou şi luând

în samă

situaţia grea în care se

găsiă,

dragostea sa se aprinde din nou şi-i dă zor să-l iubească. Ana,
care nu incetase de a-l iubi, nu .mai resistă, făgăduind a de“veni a lui. Atunci se ivește Carmina şi din gura ei află Ana
sdrobitoarea veste, că Despot a înşelat-o, şi astfel se depărtează,
fără să-l îi învrednicit de un cuvânt sau de o privire. După.
“ce-i adresează câteva mustrări, întră Laski, soţul ei, căruia dânsa
nu-i tăgădueşte crima sa, provocându-l so omoare, și spuind, .
că este cu atât mai mult indreptățit so facă, de oarece ea mai
simte iubire pentru Despot. Laski'o omoară şi dă busta afară,.
vrând să părăsească îndată cu ai săi oraşul, lăsându-l aşă pe
Despot pradă unei peiri sigure.
o
Adânc sdruncinat de cele: întâmplate, Despot începe a se
înălță în ochii săişi ai noştri: ia trupul Carminei şi-l pune pe
tronul, pe care dânsa îl ajutase să-l obție şi pe care nu putuse .

“să-l împărtășească cu dânsul. Apoi trage perdeaua înaintea tro-.
nului, se îmbracă în haine domneşti și aşteaptă pe duşmanii
săi: pe Tomşa şi pe boierii cei rebeli. Sosesc; Tomșa însă e
neliniștit. de soarta băieţelului său, pe care domnitorulîl luase

zălog.

.

Văzând însă,că Despot îi restituește băiatul nevătămat,

şi după ce acesta ţine o cuvântare plină de demnitate, Despot
„este iertat la rugările- poporului adunat. Nu i-e însă dat să se
bucure de aceasta, căci un călugăr fanatic, acelaşi Ciubăr-Vodă,
de care s'a amintit, tăbăreşte asupra lui şi-l străpunge cu un:
pumnal. Atunci şi Ana, care în ciuda celor auzite tot mai iu“beşte pe Despot, cade moartă pe cadavrul! lui, lăsând în durerea
cea mai crâncenă
.pe tatăl-său, căruia Tomşa îi strigă învățătura:

«Cela ce-şi vinde ţara,:îşi pierde neamul săub
lată

pe

scurt

cuprinsul -piesei

acesteia,

o.

care.

în

sesonul

viitor. are să îie jucată în teatrul național de aici și care spre
scopul acesta 'se și studiază. Nu vreau şi nici nu pot să tăgăduesc, că în contra unor situaţiuni şi scene s'au pronunțat oarecare scrupule, nu mă simt .însă îndreptăţit să le rostesc: întâi,

„de oarece majoritatea lor.izvoresc numai din împrejurarea, că
din piesă nu sau cetit decât numai câteva părţi, şi al. doilea,
de oarece

numai

o representare

pe.scenă poate

să

arete

va-

loarea adevărată a unei piese dramatice în genere şi aşă şi a
acesteiaîn deosebi, Ceeace pe mine 'ma interesat aproape esclusiv, a fost limba afară din cale de frumoasă, şi în această
privinţă acordul ascultătorilor a fost unanim. Numai către unul
după miezul nopții cei din urmă musafiriau părăsit casa ospi-

talieră şi iubitoare de arte.

-.

a

n.

,
Trebue să mai amintesc o serată literară, la care n'au fost,
ce e drept, atâţia ascultători, dar care pentru .mine n'a fost mai
puţin plăcută. Cu câteva zile mai nainte un tânăr poet dramatic,

domnul Caragiale, a cetit cea dintâi comedie a sa: «Noaptea
furtunoasă». De varece am dat cuprinsul „piesei lui Alexandri,
am să dau şi pe al acesteia, dară ceva mai pe scurt.
r

»

.
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Un

negustor chiabur dintr'o' mahala: a Bucureştilor,

a luat o nevastă tânără şi îrumuşică,

o

nesocotește,

care

dându-se.

cu.totul politicei şi gardei naționale, al cărei membru este. Ţiind

însă mult la onoarea casei sale, o încredinţează pe nevastă-sa
“omului său de afaceri, Chiriac. Amândoi însă: se îndrăgostesc
şi înşală
pe negustorul lesne crezător, care nu bănuește nimica.
La început negustorul povesteşte prietinului său, că de două
ori, aflându-se: cu nevastă-sa şi cu sora ei Zoiţa într'o grădină,
“mergând acasă, au fost urmăriți de un tânăr. Işi dă cu părerea, că
aceasta priveşte pe nevastă-sa
şi-i jură tânărului marţafoi răsbunare. Dară şi Chiriac auzise despre lucrul acesta şi numai.

cu anevoie isbutește Veta să-i dovedească
bănueli.
e
i

|

Abiă s'a retras

culcare,

iată,că

Chiriac, şi pe

un tânăr,

care

când

urmărise

netemeinicia acestei
a

Veta

se pregăteşte de

societatea, măvăleşte în

odae,. declarându-i în semiîntunerecui
-care domniă în odae, iu-.
birea'sa. Din vorbele sale reese, că se înşală cu privire la per„soană şi că mărturisirile sale de dragoste sânt menite surorei
sale Zoia. În momentul însă, când şi el bagă de samă greşala,
vine negustorul acasă şi zărindu-l la fereastră, începe să facă
larmă. - Tânărul

dă

săfugă;

Chiriac. năvălește

furios,

şi după

„multă :căutare, Rică, astfel îl chiamă pe tânărul, este descoperit *
şi are să-și capete o pedeapsă exemplară. Atunci însă intervine
„prietenul negustorului: el cunoaşte pe tânărul, ca pe autorui
unui articol de jurnal, pe care amândoi în cea dintâi scenă îl.
"“cetise cu însufleţire; vine şi Zoiţa, ghicitoarea se desleagă, şi

negustorul este pe deplin

încă atât de ieftin.
sa în: Chiriac,

chiar

Nimic
atunci,

fericit: ca scăpat
nu

e în

când

cu fața curată
şi.

stare să clatine încrederea

găseşteîn odaia

nevestii

sale

un-guler, care eră al lui Chiriac,
Ceea
este
ce
mai bun în această piesă, este limba ei: este

un lucru cu totul pământean,

îndeosebi bucureştean, care trebue .

să facă o impresie cât se poate

„cari, după

cum

de

se întâmplă şi azi,

favorabilă: asupra . acelora,

nu văd

şi nu aud

la teatru

decât marfă străină, mare parte franceză, unde originalul face
: prevaleze şi cu privire la limbă. Luându-se în samă că piesasă aceasta n are lipsă să-şi aștepte succesul pe scenă, de oarece s'a
și. dat de

patru

ori,

totdeauna

cu

mare

succes,.e

de

dorit,

ca

domnul Caragiale să nu rămâie pe lângă această dintâi încercare.

lată cele două.mai eminente serate literare, la: cari am asiscăpat-o...
“In Dumineca Rusaliilor domnul
- Nicolae Gane, membru al: Ju- :
nimei şi dânsul, a cetit novela sa 'cea mai -nouă:
«Sfântul
" Andrei»,
i
Si
stat; una, din păcate, . fiind în ziua -aceea absent, 'am

:Dară-şi în alte seri se țineau nişte petreceri literare
interesante, şi trebue so spun cu părere de rău, că de o parte
nişte

întrebări politice cari cuprindeau toate spiritele,
iar de alta căl„urile.
din ce în ce mai mari, au împiedecat desvoltarea deplină
E

Î
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___a acestor serate, după cum aceasta ar fi avut loc în alte îimpre- jurări.şi întrun alt anotimp...
:
a
Ea
|

La urmă

încă

ceva

despre

-. caracter 'cu totul deosebit,
publicul

se compune

de

nişte

şi anume
obiceiu

petreceri.

literare

despre acele,

dintro

singură

de un

la cari tot
persoană,

va

.

să zică din mine, pe când
doua, şi încă persoana activă, este
proprietarul “unei tipografii. de aici, domnul Pere /spirescu.Acesta este un adevărat copil bucureștean, născut într'o mahala
a Bucureştilor şi păstrând până azi vigoarea deplină. a unui
bărbat din popor.. Dânsul, acum câţiva ani, la îndemnul unor
- bărbaţi însemnați, ca Hăjdău, Odobescu ş. a., începi să'adune și să publice basme poporane, proverbe, ghicitori şi locuţiuni
poporale. Smerit, cum este, nici nu se numeşte pe titlu, ci.se
iscăleşteca <Un culegător-tipograf».
Sa
Aceste culegeri, cari din întâmplare acum doi ani mi-au
căzut în mână, mi-au plăcut din cauza limbei curat poporane
în care 'sânt îmbrăcate, astfel, încât ma îndemnat să scriu o
mică lucrare, întitulată: «Sprachliches aus rumânischen Volks“mărchen» (Ceva despre limba basmelor poporane româneşti)!
Sosit la Bucureşti, am căutat să întru în relațiuni mai de aproape:
cu d-sa şi-avui plăcerea.să
văd Cam isbutit. De când stau aici, am fost în mai multe seri -la el în tipografie, unde, după ce
ziua întreagă avusese. de lucru cu corecturile şi cu atelierul său,
nu pregetă niciodâtă a-mi ceti lucrările sale cele mai nouă,

“ încă- netipărite, sau a răspunde la întrebările mele privitoare
la pasagele grele de priceput pentru mine din culegerile sale
şi ale altora ale producţiunilor musei poporane. :
.
:
La el pot să fiu sigur, că de câte ori spune că .vre-un .
proverb sau vre-o locuţiune este. populară, aceasta este adevărat,

de oarece

dânsul

are un:simţ din cale afară de fin pentru

“asemenea lucriui, Indemnat fiind de profesorul universitar Odo- .
bescu, începi în timpul din urmă să scrie o mitologie în ton popular, şi întru cât'am văzut până acum din probele cetite,
pot să spun c'a isbutit și cu privire la această lucrare, Şi-acuma

tipăreşte d-sa. o culegere: de

proverbe, . ghicitori,

zicători

-po-

„pulare şi fabule, cari vor

fi o înavuţire însemnată
a literaturii -

_poporane

româneşti,

care,

cel

puţin pentru mine,

anecdote),

care

cu privire

este

de

inte- .

'resul cel mai mare, de oarece în ea se oglindește limba.poporului. A publicatşi nişte culegeri mici de aşă numite Sroave
(un

fel de

la:

limbă,

în

ce

priveşte

caracterul popular al ei, nu lasă nimic de dorit, şi cărora şi cu .
privire la cuprins nu le lipseşte un spirit isteţ, original şi natural. .
7

„+

Sa

tipărit, tradusă

de mine,

în

anul VI, începând cu numărulal 5-lea.

revista

- .-

«Ion

Creangă»

Si

din

aa

Bărlad,

i

IV,

|
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Sibiiu, jumătatea lui Iulie 1879.
" În vremea petrecerii mele în Bucureşti avui plăcerea neașteptată de a vedeă pe membrii Academiei întruniţi la o şe-

dință

extraordinară.

Altmintrelea

aceste

şedinţe

nu

se țineau

decât toamna; estimp ele 'au și început în decursul lunei lui
Maiu. Eră vorba de nişte lucruri foarte iniportante: Societatea

Academică
acum

Română,

îusese

fu inalțată an,

care. fiind

o întreprindere

în urma

înființată

mai mult

în anul

sau

mai

1866,

până.

puţin privată,

unei hotăriri a Corpurilor legiuitoare,

la rangul de institut naţional, căruia i-sa asigurat o subvenţiune
“anuală de câte 30,000 de lei, Acum trebuiă ca, conform acestei

Stări de lucruri,. să se prelucreze statutele, care în urma unei
esperienţe de mai mulţi ani,
de o parte arătau câteva scăderi, iar

de altă parte nu corespundeau din destul situațiunii schimbate, şi
să se ia dispoziţii cu privire la mijloacele Academiei, cari arătau :
o sporire însemnată. Nu pot să mă întind asupra tuturor schimbărilor făcute; numai lucrul de căpetenie va fi amintit. Numele
însuşi s'a schimbat, institutul numindu-se de acum înainte: Academia Română. Numărul membrilor ordinari sau efectivi fu hotărât cu 36. Ei-s'au împărţit în 3 sectiuni cu câte 12 membri:
secţiunea literară, istorică.și ştiinţifică; membrii corespondenţi

ai Academiei s'au împărţit şi ei după secţiuni; membrii de onoare

însă, după cum se -pricepe de sine, nu. O schimbare impor- "
- tantă s'a făcut şi cu privire la restimpulîn care şedinţele Academiei.aveau să se-ţină: pe când mai ?nainte, după cum s'a
amintit, ele aveau

loc

toamna, de

aci încolo vor

aveă

să se țină

primăvaraşi anume totdeauna cu 25 zile înaintea săptămânei
- Paştelor. - |
|
“imainte de -a se apucă Academia de prelucrarea statutelor, sa pus în lucrare o idee fericită și anume aceea de a

învită să intre din nou în sânul ei

odinioară

membrii

ei,

nişte domni,

mai” târziu. însă,

de

domni au

învitării,

oare-ce

cari fuseseră

direcţiunea -

„. “care atunci predomneă în Societatea Academică nu corespundeă
convingerii lor, îşi dăduseră demisiunea. Erau mai cu samă domnii:
Vasile Alexandri, Titu Maiorescu, Episcopul Melchisedec şi

Fontanin.

Toţi acești

urmat

ocupând

din

nou, îaţă cu situațiunea schimbată din mai multe puncte de ve-:
dere, scaunele lor. Numai atunci -sau apucat de lucru. Statutele

lucrate de o comisiune s'au desbătut paragraf de paragraf, şi
fixându-se diferitele puncte,în sfârșit Sau votat în întregime
cu majoritatea recerută de -trei pătrimi ale tuturor membrilor
„efectivi. Numai în. urma acestei votări se poate spune, că Academia română s'a înfăptuit, ceea-ce Sa și salutat de către membrii
de faţă prin semne de mare bucurie.
.
:
A fost pentru mine o deosebită bucurie, că în calitate
de membru corespondent al Academiei am putut luă parte la

această ședință hotărâtoare.

_
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A doua parte a activităţii Academiei a fost desbaterea budgetului pentru anul următor. Academia dispune, graţie sprijinului atât din partea particularilor cât şi a Statului, de mijloace
din

însemnate,

foarte

cari partea

cea

destinată

este

mare

mai

ca premii pentru lucrări literare şi ştiinţifice. Din programa tipărită se poate vedeă, că estimp sa votat pentru lucrările cari”
se

premiă

vor

în cei trei

ani următori,

premiilor este 15, dela

mărul

1500 până

de 61,300

suma

lei. Nu-

la 12,000 de lei, dacă

nu se ţine socoteală de nişte premii mai mici, cari. nu sânt
„trecute în suma totală, pentru probe de traducţiuni din Plinius.
jun.,

Plutarh şi Herodot.

din

cari multe se găsesc

pentru retipărirea

Pe

cheltueşte

lângă aceasta se

mult

ale limbei. române,

documentelor mai vechi

subt tipar și a căror apariţiune va îi

.

o contribuire din cale: afară de prețioasă la cunoştinţa literaturei
Pa
o
române mai vechi.
Împrejurarea, că Academia şi-a ținut şedinţele tocmai în
vremea petrecerii mele la București, mi-a făcut și o altă plăcere,
la vestita Curtea de
anume: s'a hotărât a se face o escursiune

„Argeş,

cea dintâi

reşedinţă

a Domnilor

Direcţiunea

Români.

drumului de fer sa arătat foarte darnică, puindla dispoziţiunea
Academiei 25 bilete de. clasa întâi până la Pitești. Se'nţelege

de sine, că mam

hotărât îndată să iau parte şi eu. Dela Argeş

însă, până a nu mă întoarce la Bucureşti, aveam de gând să
dau o raită prin Ardeal, şi înainte de toate voiam, ca prin Turnul
"
a
Roșu să ajung la Sibiiu..
petrecerii
ale
zile
urmă
Căldurile cari -domniau în cele din
mele la Bucureşti, începură să mi se facă nesuferite, şi aceasta
fu pricina, pentru care am părăsit aproape cu bucurie orașul
devenit mie drag. Singurul lucru, care făceă, ca plecarea să-mi

cază oarecum greu, a fost gândul,
şedinţa festivă, cea din urmă,

în

că nu voiu puteă fi faţă la

care Alteța Sa Regală Dom-

nitorul Carol, ca „preşedinte de onoare al Academiei,
presideze. Mai

târziu aflai, că ședința aceasta, pentru

- hotărâse o zi, nu s'a ţinut de loc, deoare-ce
acestei. zile

sosi

tocmai

vestea, că ministeriul - îşi dete

"Domnitorul aviă prea

mult

a: face cu

politica,

aveă să

.
-:

care se şi

în ajunul

demisiunea

şi'

ca să fi putut .

„asistă la şedinţă. Aşa gândul să se ţină o şedinţă festivă, “sa
lăsat cu totul la o parte, şi membrii, după ce şi-au -isprăvit luDDR
G
crările, s'au dus'fiecare pe acasă. Dela sesiunea de estimp a: Academiei se aşteptă, că se va
-

apucă

vremea

de . deslegarea întrebării ortogrăfice - în limba
însă S'a arătat scurtă,

şi

aşa lucrul

română;

acesta s'a amânat

pe mai târziu. Nu se poate tăgădui, că acum, în urma înălțării

Academiei la treapta de institut de
“foarte mare, care va fi decisiuneaîn
“poate aşteptă, ca ortografia ei să fie
o 'va propagă prin toate mijloacele,
chestia ortografică se va hotări nu

stat, este de însemnătate
această privinţă. Căci se
adoptată şi de guvern, care
ce-i stau la dispoziţie. Astiel
numai în România însa-şi,

ci şi în Ardeal şi în Bucovina, ştiut fiind, că Principatele unite

.

a =
-au o mare înrâurire culturală şi asupra Românilor cari locuesc
în: afară de România; unitatea în ortografie în sfârșit are să îie
odată întrodusă.
Aşă varietatea de până acuma, despre care nu se poate.

de loc întrebuință proverbul variatio delecțat, şi care eră o mare

„piedecă

pentru

desvoltarea

literaturei române,

va

- delăturată. : Spre scopul acesta s'a ales o comisiune

fi

în sfârşit

de

șapte

“membri, care până la primăvara viitoare să pregătească un proiect, ce va fi desbătut, și, cu eventuale schimbări, adoptat ca
o
i
normă generală,
- Duminecă în 6. Iulie am sosit la: Piteşti. După un scurt
dejun luat în restauraţiunea din gară, ne aşezarăm în: căruţe cu
câte patru cai, puse la dispoziţiune de 'către prefectură, cari

-

căruțe aveau să: ne ducă la locul destinat, Pe drum ne oprirăm
“la o cârcimă singuratică. Poetul Alexandri descoperise acolo
un
ne
dată
ale

lăutar, şi îndemnându-l să ne cânte 'cevă, acest din urmă
cântă, acompaniându-se cu vioara
- balada
,
«Toma Alimoş»,
la ivealăşi în colecţiunea lui Alexanari, «Poezii populare
Românilor», pag. 72. La-intrarea oraşului Argeş fusese

. înălţat un arc de triumf.

Aici -am

fost întimpinaţi

de

şcolar,

- dintre cari unul a salutat pe academiciani 'printro vorbire însufleţită, care de sigur ar fi făcut un efect cu răult mai. mare,
dacăar îi învăţat-o pe dinafară, în loc: s'o fi cetit de pe-o bu-

cată de hârtie.

Intr'aceeaş vreme

cu

academicianii venise și

Episcopul Argeşului Ghenadie II; acest din urmă nu: se oprise,
„însă, la Piteşti, ci mersese de-adreptul la Argeş, unde: acum
veniîn întimpinarea noastră la arcul de triumi..
i
Prezidentul Academiei, domnul loan Ghica, răspunse în

” câteva cuvinte la alocuţiunea şcolărului. Stăruind asupra însem- .
nătăţii monumentului arhitectonic, a cărui privire eră adevăratul

* scop al escursiunii noastre.
merserăm deadreptul către
de

o jumătate

de

ceas

dela

După aceea coborând prin oraş,
biserica situată la o depărtare cam
dânsul,

una

din

.cele

mai

vechi

şi

-- netăgăduit cea mai frumoasă din: toată România. Stradele vuraşului erau ticsite' de lume, atât de popor în portul pitoresc:al
acestui ţinut, cât şi de privitori cin clasele mai înalte, cari pri- .
„Veâu alaiul de pe balcoane şi de la ferești. Aproape de bise-.

„rică ne primi o samă de clerici: Indată după sosire ne puserăm
să cercetăm zidirea. In jurul întemeietorului Radu Negru şi meşteului Manole s'a format un mit întreg, a cărui expresiune mai îru- -.
moasă se găseşte în lucrarea amintită a lui Alexandri într'o baladă
„tipărită acolo la pag. 186. Din păcate, monumentul măreț se găseşte
astăzi întro stare desolată.În anii 1866 si 1867 arse cu desă-

vVârşire atât pe dinafară câtsi pe dinlăuntru, şi tocmai acum se
lucrează la restaurarea ei pe din afară. Bun bucuros m'aş fi

suit pe schelele: cu patru caturi, deoare-ce însă vântul suilă:
„destul de puternic şi eu în genere nu-s obicinuit cu suitul, n'am
dus-o, mai sus, de cât până la întâiul cat, . Până la a! patrulea

cat mau ajuns. decât doi acadeniiciani: Vine. Babeș și ministrul ..

—
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de finanţe Dim. Sturdza. In schimb mă ţineam cu atât mai strâns
de o grupă

la întrebările
"universitatea

cu privire

de bărbaţi, cari erau cei mai competenți

profesorul

din istoria artei:

din

Odobescu,

Alexandru

Bucureşti

de arheologie! dela
şi

dibăcie

Andreiu Lecompte de Nouy, care cu mare

arhitectul

și cu cea”

___mai' mare esactitate caută să pună toate întocmai. în starea, în
i
“care măreţul monument strălucise odinioară.
După-ce am făcut Episcopului visită în locuinţa sa impro-.
visată — zic improvisată, căci nu numai residenţa sa, ci și seminarul au devenit pradă flacărilor — am cercetat o biserică
smerită, şi mai veche, care însă, în ce priveşte arhitectura, nu
, nupoate să se asemene nici pe departe cu cea amintităaşa
biserica

mită

domnească,

care trece

cea

de

mai veche

biserică

în toată România. Aici ni sau arătat şi desluşit vasele şi odăjdiile

de mare preţ. Eu şi cu câţi-va alţii ne-am 'dus şi pe o mică .
catolică, pe care domă
o biserică
colină; unde odinioară se găsi
care eră de lege canevastă-sa,
pentru
-“ nitorul pusese a o zidi
“ tolică.

_

“un

Acumse

văd

Se

a

nişte ruine.

numai

Sara la 7 ceasuri s'a ţinut în casa unui cetăţean din Argeş

ospăț, pe care Episcopul îl dete in onoarea academicianilot.

samă în sănătatea.

cu

mai

„Aici s'au ridicat mai multe toaste,

acelora, cari au sprijinit repararea bisericei, între alţii şi pentru
„ fostul. ministru al instrucţiunii. publice Titu Maiorescu, care, din -

păcate, nu eră de faţă, şi subt care şi-la al cărui îndemn lui
|
crarea s'a fost început.
La 11 ceasuri ceilalți academiciani părăsiră Argeșul, în-'
torcându-se

la Piteşti, în aceleaşi

vagoane

cu care sosiseră; eu

însă petrecui noaptea în Argeş, având gândul să urmez pe jos :

călătoria mea către Sibiiu.. Fiind recomandat de către subpre- fectul de Argeş,::mi sa pus la dispoziţie un om de. încredere,
“un vătăşel, care ducea puţinul meu calabalâc şi care mă con-.

_ duse până la:subprefectura cea mai de aproape, Lovişte, unde.

-.

acasă, pomoşnicul îmi
întrun sat numit Sălă-cu privire la călăuzirea .
logofăt, care nu trecuse
i

"petrecui noaptea. Zapciul negăsindu-se
dete un alt om, care.mă petreci până
trucel. Sosit aici, am avut de a face,
mai departe, fiind primarul absent, cu un
i
a
|
nici de 13 ani,

Până aici ţinutul nu eră ceva deosebit. Nu departe de Să-.

_ lătrucel am sosit însă la Olt, pe care l-am trecut cu o luntre,
şi la puțină depărtare” de acolo, îndărătul satului Călimeneşti,
_întrai întrun ținut plin de frumseţi ale naturei. La dreapta Oltul,
câte odată întro adâncime îngrozitoare, când rostogolindu-se svăpăiat peste pietroaie uriașe, când stând liniştit şi abiă dovedind
-urmă de mişcare; la stânga nişte-râpi stâncoase, un drum minunat, pretutindeni. izvoare eşind din stânci şi revărsându-se
în Olt. Noaptea o petrecui într'o vale a râului Lotru, numită
Brezoi şi cunoscută prin nişte ferestrae mari, proprietatea unui
SD
|
Boem -de naștere, domnul Novak. :
Ziua următoare m'am dus în satul. Lotru, situat pe şo-

_seaua cățre Şibiiu,
7

şi dând din întâmplare de căruța care face
.

Li

.

,

|

,

=

-

— 2% —
serviciu de

poştă

între

Râmnicul-Vâlcii

şi

între strâmtoarea

Turnu-Roșu, de oare-ce eră nădușală și praf mult și fiind-că
ținutul, după cum mi s'a spus, o bucată bună de. drum nu
ofereă nimic afară din. cale interesant, şi în sfârşit simţindu-mă

„cam obosit de marșul cel de două zile, m'am tolosit de prilejul

acesta, şi sosii, după-ce mersesem destulă” vreme. printre holde
și livezi, din nou întrun ţinut foarte romantic, în vecinătatea
imediată a Oltului. Aici însă drumul eră cu mult mai primejdios.
Şoseaua cea nouă nu s'a pus încă în lucrare; drumul de acum
„veste strâmt şi afară de aceasta plin de cotituri, aşa încât nu se
poate. vedeă totdeauna, când vine un car din partea opusă. De
câte-ori ne coboram repede pe un povârniş, mă gândiam cu
groază, că un car ar. puteă să vie în întimpinarea noastră și că
“atunci ne-am prăbuși în Olt.
|
„Afară de aceasta mai avurăm să pățim câteva mici accidente: Odată se rupse o funie, numită opreală, ce are rolul cel

mai mare la oprirea căruței;

altă-dată

sa

desfăcut

catarama

(cârligul) la gherdan; a treia oară perdurăm pironul, care ţine
roatele pe osie, şi numai împrejurării. că. vizitiul totdeauna a
băgat de samăla vreme cusurul, îndreptându-l, întru-cât aceasta

eră cu putinţă, avurăm să mulțămim,

că n'am. păţit ceva mai

rău. Cum că primejdia într'adevăr fusese mare, puteam
şi de acolo, că vizitiul, cu toate că'eră deprins cu
„după-ce în sfârşit ne văzurăm scăpaţi de primejdie, îşi
evlavie câteva cruci, mulțumind lui Dumnezeu, că ne-a
„dintro primejdie atât de mare.
.
In sfârşit ne coborârăm întrun sat plăcut, numit
„Care: se compune, din două comune -independente:

Vâlcii şi Cânenii

so văd
ținutul, |.
făcii cu
scăpat
i
Câneni,
Cânenii

Argeşului, despărțite de olaltă prin- Olt.

De

acolo până la pasul Turnu-Roşu şi “mai departe la Sibiiu şoseaua este din cale afară de bună, ceea-ce şi măreşte încâtva

plăcerea ce ne face ţinutul cel fruinos.

Dela Câneni,

unde, îie

spus în treacăt, mam destătat. văzând pe un birt inscripţiunea
«Otelo de Nationale», ajunsei mai întâiu la vama română, şi de

aici într'o jumătate de ceas la cea austro-ungară (numită până
în ziua de astăzi cea nemţească). Sa
„Lăsând acolo calabalăcul meu, m'am

sat bogat, depărtat dela pas cale de un
se înalţă un turn pătrat, văpsit cu roşu,

pasului, După-ce
am

petrecut'aci

în

dus

la Boiţa,.
un mare

ceas, la a cărui intrare
de unde vine numele

birt noaptea

pe

un pat

de

10 lulie

foarte primitiv: mindir de paie drept aşternut, un mindir mai:
mic de paie .drept căpătâi, şi acoperit de surtucul ţăranului
“român, numit zeghe, mă întorsei, odihnit cât .se poate de bine,
a doua zi dimineaţa la Turnul-Roşu, de unde o căruță, care
treceă

din

întâmplare,

mă

duse

la

Sibiiu. în

ziua

sara. Au trecut, deci, cinci zile, de când într'o societate atât de:

ilustră,ca cea a academicianilor, părăsisem

Bucureştii.

Ups
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Sighişoara, la începutul lui. August 1879.
_- Nu îu pentru cea dintâia oară Cam văzut Sibiiul. Chiar
- acum trei ani avui prilejul să petrec acolo două zile, când sa
ținut adunarea generală a Asociaţiunii pentru literatura şi cul-:
tura poporului român, despre care societate am să vorbesc mai
E
înco!o ceva mai deaproape.:
“Into Duminecă mau poiftit trei domni. să fac impreună

cu ei o excursiune înt”o localitate depărtată cale de. două
ceasuri,și anume în Săliște. Numele mi-eră cunoscut mai de

mult şi mă bucuram să văd în sfârşit locul, unde, afară de porturi
îrumoase, eră să văd şi nişte chipuri frumoase de oameni.
Aceasta
iobăgie,

vine de acolo, că locuitorii,. fiind totdeauna scutiţi de
de o 'bună stare destul de mare, şi apoi
se bucurau

- şi de aceea, că nevestele și fetele nu sunt siliteca în alte părţi: |
să se îndeletnicească cu lucrul câmpului, prin urmare. culoarea .

de mult de razele dogoritoare ale

feței lor mare să sufere atât

soarelui.

,

,

|

--

După cale de două ceasuri am sosit în localitatea -cea
“mare şi bogată, îrimos situată, mânând în casa “unui . advocat
cunoscut. Înainte de toate s'a făcut o excursiune la un. izvor,
cunoscut sub niimele de Fânfâna Foltii.. Aceasta se găseşte la o înălțime destul de mare deasupra satului şi nu îu'o jertfă
mică” din partea noastră, că ne-am expus razelor arzătoare
ale soarelui pe drumul cel nou, câre, în ciuda serpentinelor.
pe cari duce, este destul de repede. Sosind sus, am găsit un
drum minunat, umbros, cum sântem obicinuiţi să le găsim
numai în parcuri, şi drumul acesta ne duse în scurtă vreme la - .

izvorul numit odinoară şi Fântâna sfântă. Locul are o înfăţişare,

.

care îndreptăţeşte pe deplin.această denumire. Deasupra iZvocapelă şi la amândouă laturile două mici .
o! tă
- rului este zidi
unul care s'a născut. orb, şi de trei femei..
de
căsuțe, locuite
Am gustat apa, care este destul de rece, însă de. culoare albe-

neaţă, ceea-ce dovedeşte,

Poporul, ce e drept,

povestind

următoarele:

că curge
își

prin

niște straturi văroase.

desluşeşte lucrul

cu

totul

alifel,

: din
vreme -pe “locul .acesta

.Inainte

pământ izvoriă vinul, şi anume până atunci, până când oamenii
nu se slujiu de el, decât-pentru trebuințele: casei. Indată insă

ce începură a face negoț cu el, “izvorul de vin a secat şi în
locul lui sa arătat lapte. Necuminţiţi prin pedeapsa suferită, |
oamenii începură să facă negoț și cu. laptele, şi îndată laptele .

încetă să curgă, şi numai

culoarea albeneaţă dovedeşte pânăîn .

ziua de astăzi adevărul legendei.

o calitate atât.de eminentă, ca
căci atunci și dânsa ar fi putut
acuma, că este o apă făcătoare
vine lumea, ca în cașuri de boale

Din fericire,

apa nu este de

să fie exportată în toate părţile,
să se sleiască. Se vede însă şi
de minuni, şi din-depărtări mari să-şi ducă acasă un leac potrivit.

23 —

moșneagul să facă drumul cel greu care duce aici; numai 'atunci,

„când îşi va îi închis ochii pentru totdeauna, are să se ivească
din nou pe locul atât de iubit, deoarece lângă turn şi-a. făcut,

“parte

mare

cu

înseşi mânile

sale,

un

mormânt

smerit,

în care

doreşte ca osămintele sale să fie așezate spre vecinică odihnă.
_..
După amiazi merserăm la un loc situat frumos afară de
„localitate, pentru a asistă acolo la jocul tineretului. Din păcate,

„ tocmai atunci vremea nu eră potrivită pentru aşă ceva, de oare-ce:
tocmai fetele cele mai bogate, al căror port, după cum se înțelege, corespunde mijloacelor de “cari dispun, n'au venit la
joc: păsă-mi-te rudele lor de secs masculin, cuprinse
cu lucrul
câmpului
erau absente
,
din sat, şi aşă nu se va fi părut potrivit
“pentru fete să vină la joc. fără ei. Cu toate acestea jucători şi”
jucătoare erau din destul, și avui din nou prilejul să admir

farmecul şi graţia, cu care se mişcau

acești -fii şi aceste

fete.

”
ale poporului.
Ziua următoare. am făcut în aceeaşi societat
o excursiun
ee .
întrun sat mare, numit 'Răşinari, la o' depărtare de un ceas:
dela Sibiiu. In drumul spre această comună am făcut un mic
Ocol, de oare-ce':au vrut: să-mi -arete Satul cel mai bogat al -

Sașilor ardeleni,

Gisnădia.

In: dosul acestui sat se întinde un

şes ce se-urcă lin şi care mi se păreă potrivit de minune pentru
'horticultură.: Se şi. găseau acolo plantați. pomi destui, maveau

„ însă o înfăţişare, care să facă destul de îndreptăţită părerea, cum
„că Saşii ardeleni ar fi nişte pcmologi iscusiți. Intre Cisnădie și

" Răşinari se găseşte

un sătuleţ

sărăcăcios,

Cisnădioara..

Pe un

„deal destul de înalt se înalţă'o biserică încunjurată de un val,
care biserică în vremurile nesigure şi răsboinice. de odinioară
-deveniă loc de adăpost pentru locuitorii satului, Asemenea bi-.
serici,

cari şi prin numele

lor de

«castel» arată pe

latinul

ca-

stellum, se găsesc în fiecare localitate săsească, şi până în ziua
de

astăzi

ele îndeplinesc,

măcar

In valul care încunjură biserica,

în parte,

menirea lor originală.

sau întocmit pe

din

lăuntru: .

nişte. chilii, în cari locuitorii îşi păstrează. lucrurile lor. mai

valoare. .

po

|
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In sfârşit sosirăm: la. Rășinari,

i

care se întinde

de

pe trei văi.

„_M'au asigurat, cum-că populaţiunea acestei localităţi s'ar deosebi
„de: minune cu privire la port, obiceiuri Şi caracter de restul
"Românilor din Ardeal. Vremea fiind prea șcurtă, mi-a fost peste

E

e

-

.
.
iii

Nu departe de izvor se găseşte pe o colină, dela care în
„ toate părţile se deschide o priveliște neîmpedecată, un turn scund.
„de, piatră, a căruia parte.de jos este cu totul aranţată ca o locuință şi care sar potrivi cât se poate de bine pentru un sihastru.
Turnul acesta s'a zidit de către Nicolae Moldovan, care sa
„născut la Sălişte și ocupă în locul său de naștere postul de
paroh. : În turn se găseşte şi un cadran (cias).de soare; păcat
numai, că în jurul lui nu sa făcut o galerie liberă, de pe
care priveliştea ar fi cu mult mai frumoasă, decât din cele câte-va
ferestruici strâmte. Acum vârsta: înaintată nu-l mai îngădue pe

-

.

Pa

A

putințăsă mă conving de: autenticitatea acestor. aserţiuni,. În
schimb văzui curiositatea cea mai marea localităţii, mormântul

metropolitului gr. or. Andreiu baron de Șaguna, care murise cu
puţini ani înainte şi fu îngropat în cimitirul din Răşinari. Acest
bărbat are merite neperitoare pentru redeşteptarea poporului
român din Ardealși a jucatşi un rol politic însemnat. Cu acest prilej.atrag atenţiunea cetitorilor la o lucrare, care, fiind
scrisă de mână competentă, a văzut ăst-an lumina zilei; este

cartea arhimandritului de acum Nicolae Popea, care odinioară
„fusese secretarul lui Şaguna, despre viața şi activitatea Marelui...
Andreiu — aşă se numeşte el de către următorii săi recua
Ia
noscători. :
In acest cimitir privirile mele erau atrase de un lucru,
" despre care îndată. mi s'a dat de-unul dintre -tovarăşii mei -0..
desluşire

mulțumitoare.

Anume,

vedeam

pe

câte

un

când o cruce mai mare, când una mai mică, când-un

mormânt,

par cre-

„stat de-asupra şi fiind.de grosime şi înălțime mai mare ori mai
_mică. La întrebarea mea, că ce înseamnă aceasta, mi s'a răspuns,
cum-că crucile însemnau locul de odihnă. al 'unei neveste în
vârstă, unei mame de familie,. parul locul de odihnă al unui
tată de familie, iar. crucile şi .parii mai mici amintiau pe copiii
de secs bărbătesc și femeiesc. Văzui tot acolo. două năfrămi
pestriţe, atârnate de nişte bețe înalte, fâlfăindîn văzduh ca un

fel de steag: aceste bețe s'au plantat de cătră rude spre aducere

aminte de doi .ciobănași, răposaţi în îloarea anilor. a
- --Ziua următoare, după-ce am cercetat bogatele -colecţiuni .
ale Muzeului Bruckenthal, trecute acuma în proprietatea oraşului,!
_reinoind cunoștințele mele cele vechi din Sibiiu şi încheind
altele. riouă, am -părăsit oraşul cel plăcut, devenit -mie drag.
Așă-am fost primit de mai multe ori în mod prietinos de Ra
„către Excelenţa Sa Metropolitul Miron Romanul, bucurându-mă
_ în tot timpul de ospitalitatea domnului protosincel Dr. //azion.
. „ Pușcariu, a cărui prevenire din cale afară de mare faţă cu mine

-- ..
îmi făcă petrecerea în Sibiiu foarte plăcută.
-O zi după excursiunea la Răşinari am părăsit Sibiul, cu

scopul să rămân câte-va zile. în orăşelul, în “care cu. trei ani
mai înainte, cu -prilejul unei călătorii de vacanțe, petrecusem

şase septămâni, anunie in-Blaj. Intocmai ca pentri cea dintâia dată, .
găsii şi acuma în gimnaziul de acolo locuinţă într'o chilie
ale. cărei fereşti dau în grădina gimnazială ; aveam,
călugărească,
- deci, toată

îndeletea

să;mă

apuc,

nestingherit de

:nime,

de:

lucrările pe carimi le păstrasem până atunci.
este oraşul, în .
Blajul (nemt. Blasendori, ung.' Balăzsfalva)

care mai ?nainte din toate ţările în cari:se vorbeşte româneşte,
" Sau, alcăiuit. neşte școli imai înalte româneşti. De aici plecau
dascăli români, cari se împrăştiauin “Ardeal. şi în Principatele
Corect: a gimnaziului săsesc; Red.

.

Pa

dunărene. Meritul Blajului în această privinţă nu se poate tăgădui,

ai

şi chiar şi acum adăposteşte pe un veteran al filologiei române,
pe canonicul 7irzofeiu Cipariu, care tocmai atunci, când sosisem
unit Joaz

Vancea

de Buteasa,

la

care

avui

parte

de

ÎI E

politului

e

la” Blaj, se întrămase dintr'o boală grea. Aici este și sediul mitro-

Ioan

M.

Moldovanu,

protesor

la gimnaziul

de

acolo,

.

o primire tot atât 'de prevenitoare ca și cu trei ani mai înainte:
Şi astiel, de această dată avui parte să fac cunoştinţă cu. cei
doi capi ai Românilor, uniţi şi neuniţi, din Ungaria şi Transil- .
vania. Şi de astădată aflai, întocmai 'ca în vremea celei dintâi.
„petreceri a mele în Blaj, o- primire ospitalieră din partea domnului
redactorul

revistei «Foaia Scolastică», ales, şi acum, de bună samă, întărit.
canonic, al capitolului din Blaj.. O zi am folosit-o, visitând întrun

sat, Valea “Sasului, depărtat două ceasuri de Blaj. pe un tânăr
paroh, care luase de nevastă pe o învățătoare cunoscută mie de .

- acum trei ani. Satul este foarte mic și sărac, casa parohială nu:
se deosebeşte de loc de celelalte case sătești, fiind şi dânsa
acoperită cu trestie. Numai în lăuntru, singura odae ce-i stă.
la disposiţie parohului ca locuinţă, 'se deosebeşte printro întocmire mai aleasă- de ale sătenilor. a
,
- In sfârşit sosi ziua, care aveă să pună capăt petrecerii
mele din Blaj, va să zică, ziua-de 2. August, căci a doua zi

aveă să se ţină la Sig/iișoara (nemţ. Schăssburg, ung. Segesvâr)

adumarea generală ordinară a cAsociațiunii transilvane pentru
literatura şi cultura poporului român».
Această societate, ale
cărei statute au găsit în 26 Septemvre 1861 aprobarea preaînaltă, ţină în 1i Octomvre-a! aceluiaşi an cea dintâi adunare
a sa

la 'Sibiiu,

în care mitropolitul de atunci al Sibiiului, Andreiu

Şaguna, sa ales de :preşedinte: In $ 2al statutelor : acestei
societăţi se spune despre scopul ei: «Scopul societăţii este

„ “înaintarea literaturei române

și a culturei poporului român în ..

deosebitele ramuri prin studiu, elaborarea şi publicarea de opuri,
prin. premii şi stipendii .pentru diferitele ramuri ale ştiinţelor

şi artelor, și alte asemenea».

S'a hotărit, ca adunările generale

să se ţină în fiecare an întro altă localitate, ca-astfel
din ce în ce mai largi să cunoască activitatea societății,
"totodată sprijinul de lipsă. Aşa, adunarea a doua sa
_ 1862 la Braşov, împreunată- fiind cu o exposițiune de
“ produse

industriale

- produsele ţesătoriei

ale poporului

au

ocupat

român,

un

cercuri:
dându-i
ținut în
diferite

între cari mai cu samă

loc de frunte.

La

sfârşitul

fie-cărei adunări se hotărește, în care oraş are să se ție adunarea anul următor. Din partea oraşelor vin îmbiări, şi hotărîrea
de multe ori: poate să fie destul de grea, ca nu cumva vre-un

oraş să se simtă jignit de refusul învitării ospitaliere. Aşă ăst-an,
la Sighișoara, Asociaţiunea a fost învitată din partea Braşovului,

Turdei, Şomcutei-Mari şi a Dejului. “Alegerea
numit în al doilea loc. |,

|

căzii
: pe orașul

E

1 Atuuci încă episcop; din- 1864 metropolit.: Red, E

.

i adi

ie

a
nu

care

"- samă

este

destul

şi poate, “ar ostent 'un

departe

duce. prea

Mar

în viitor, că

îndreptare

public

o dare de

fac

sa

care

însemnată,

societatea,

să

Numai atâta-amintesc,

amănunţită despre această adunare.

că sa făcut-o propunere foarte
de

vrea

dac'aş

de”interesat,

în loc

să dee.

şi: primit.

numai

sti- :

"“ pendii pentru studenţi şi pentru învățăcei de meserii, să înrâureze deadreptul asupra poporului, publicând lucrări de îolos
obştesc şi împărțindu-le în popor.
Să
|
- Ceva, însă, despre. oraşul însuși, în care s'a ţinut ajunarea.
Acest din urmă are o situațiune din cale afară de romantică,
fiind

aşezat

pe

coasta

unor

munți

destul

de

înalți,

împăduriţi.

“ In. mijlocul orașului se ridică un colnic şi pe el se află

fortă-

reaţa de odinioară, Sighişoară, din care, în vremea asediării ei

de Turci, ci-că un paşă turc fu omorât de un obuz, după cum
mărturiseşte un monument simplu, înălțat pe locul unde căzuse.
Pe piscul dealului se află şcolile din Sighişoara, intre ele şi un
gimnaziu,şi o biserică foarte frumoasă, de caracter arhaic, care
acuma nu mai este folosită, de.o; parte fiind de mai multe ori
lovită şi stricată de fulger,
de altă parte suişul până la ea fiind
cam greu. :- Anume dela fortăreață până la biserică, resp. până
la. şcoli, duc 180 de trepte acoperite, şi dacă locul acesta, fiind
cu totul ferit de sgomot, se potriveşte de minune pentru scopurile .
instrucţiunii, trebue mărturisit, că ceealaltă împrejurare, înălțimea
prea mare,. este mai puţin priincioasă spre acest scop,la ceeace
se maj adaugă o altă greutate, şi anume, că: acolo sus nu este

nici o fântână, şi deci pentru şcoală apa trebue cărată cu multă
anevoință.

.

_

Pe valul din sus de

a

oraş sau făcut

de câţi-va ani nişte -

promenade minunate, cari, mai cu 'samă din causa priveliştei
frumoase,ce se deschide de acolo asupra Sighişoarei, întrece:
“toate ce am avut prilejul să văd cu privire la aseinenea preumblări.
Trebue amintit, că Societatea a “găsit o primire foarte

ospitalierăatât din. partea locuitorilor,

mare parte Saşi,

cât şi .

din partea orașului ca atare. Eu însumi avui plăcerea, să mă
bucur,. împreună cu gazda mea din Sibiiu, DI Dr. Il. Puşcariu,

„de ospitalitatea capelanului român de acolo. La ospăţul ţinut
- Duminecă întro grădină, s'au ridicat:
toaste româneşti, săsești şi
ungurești, ceca-ce este caracteristic pentru amestecul naţionalităților, ce se vede în cele mai

multe

oraşe ale Ardealului.

VL.
a

|

„

a

Făgăraș, jumătatea
lui August 1879, -

Aveamde gând, ca din Sighişoara 'să urmez călătoria mea la Braşov cu drumul de fer oriental ungar;
mă lăsai însă
de acest plan, după-ce fostul: vice-şpan şi actualul

president al

oficiului de orfani şi de văduve, /. Codru Drăgușanu, mă potti.
ca, folosindu-mă de căruţa sa, să vizitez Făgăraşul. Aceasta: o

2

93 -

- făcui-cuatât mai bucuros, de oare-ce 'avusesem -planul să văd

şi: oraşul acesta şi-așă numita Zara Oltului. După o călăterie
de .opt ceasuri, am sosit :cătră seară la înălțimile, la poalele cărora se întinde orașul Făgăraș și jur împrejurul lui, la dreapta
şi la stânga. -până unde pătrunde ochiul, un şes acoperit cu
„sate: Ţara” Oltului amintită. In fund se văd munţii cei mai înalţi

_.

.

.

|

-

-

Lucrul ce merită mai mult să fie văzut. în Făgăraş, este
castelul
de acolo,
- care acum-este al statului şi se foloseşte de
casarmă. Insoţit de doi cunoscuţi, am cercetat .castelul acesta
interesant din punctul de vedere istoric. De călăuză aveam pe
un locotenent şi un voluntar de un an, cari cu cea mai mare

LII

ai Carpaţilor.

„prevenire şi înzestrați cu multe cunoştinţe,
ne arătau și desluşiau

“toate localităţile.. Aicia ţinut în închisoare pe regele Ungariei
Otto | fostul stăpânitor al castelului, Upor Lâszl6, Ni s'a povestit
istoria destul de aventurioasă a acestei prinderi: cum sus nu-:
mitul Upor Lâszl6, sub pretext care să-i dee de nevastă pe
“fata sa,.ademenise:să vie la Făgăraș pe Otto, care duceă cu
„el coroana ungară întro mare sticlă, şi după-ce tânărul rege
„veni, îl aruncă în temniţă și. nu-i 'dete drumul, până-ce nu .
renunțăla toate drepturile sale cu privire la coroana ungară, :
Ni Sau arătat și chiliile, în cari, în vremuri mai nouă, Bethlen

Istvân şi Haller de:Hallerstein fură întemnițați de către Mihail
Apafi |...
:
-

“Intre altele am cercetat şi capela: din castel, care acum
s'a adaptat cu totul milităreşte şi unde am găsit.o disposiţiune foarte frumoasă, care ar merită să fie întrodusă şi în alte părţi.
Anume, pe păreţi se găsesc nişte. table comemorative cu gust
lucrate ale tuturo: oficerilor morţi ai regimentului, care-şi are
garnisona sa aici. Indărătul altarului se găseşte:o mică uşă de
fier, care închide o mică scobitură, :ce stă în comunicație cu”
locurile de jos. Oficerul care ne însoțiă, ne lămuri lucrul cum
urmează:. ci-că în scobitură ar fi fost aşezată aşă numita vergură
„ (fecioară) de fer, şi “că: acela, care. eră osândit la îmbrățișarea

cea fioroasă a acestei vergure, îşi făcea rugăciunea pe treptele

altarului;
se

îndată-ce, însă,- dispăreă

prăpădiă,

şi trupul

unde-l aşteptau

niște

în sicriul pregătit. -

ciuntit al lui

oameni

|

,

pe

poarta cea de fer,

cădeă

în

încăperile

gata de serviciu, : cari

,

,

ci-că
de

jos,.

îl puneau

Intru-cât povestirea aceasta este întemeiată pe adevăr, sau”
dacă nu cum:va stăpânii castelului păstrau acolo. lucrurile lor

„cele mai preţioase;
nu se poate şti.

-

“Afarăde poarta cea mare, din castel duceâ. întrun parc .
-o poartă mai imică, care în caz de asediu se îolosiă ca poartă -

de năvală. Acest pare acum nu mai există; numele lui.sa
„ păstrat. însă în numele maghiar al cartierului (suburbiului) aflător .
„pe locul lui, numit Vadkeri, şi tot -așă se deslușeşte şi numele
„ român al lui: Ciuzărie, dela ciută.
-.
Ia
,
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despre istoria
şi curiositatea

"Eram cutios să aflu ceva mai de aproape
oraşului și mai cu. seamă despre a castelului,
fu satisfăcută,

mea

mănăstirea

cercetat

am.

zi

în aceeaşi

când

Franciscanilor a Sfântului Ştefan din Făgăraş. - La întrebarea
mea; dacă în arhiva măriăstirei s'ar găsi, poate, nişte însemnări

.

cu cea mai mare.
provocându-se la

guardian
în cari,

despre aceste lucruri, S. S. domnul
prevenire aduse analele mănăstirei,

analele. mănăstirei Franciscanilor din Braşov şi la «Historia Huni sar

şi numele:

Hristos

după

15

până la anul 1096. Din
Oraşul sar fi zidit în anul

găsesc date
următoarele:

gariae» de Istvânii, se
aceste ânale iau numai

fi

dat

după

l-a

care

acela,

zidit, Fogar sau Fugar. In anul 104 ci-că l-ar fi distrus Traian,

şi în anul 202 Claudius l-ar fi zidit din nou, subt numele de
Caesurgis Daciae, acelaş Claudius, care ar fi: zidit şi orașul
Claudiopolis (Klausenburg, Kolozsvâr, Clujul de acuma).

Ş

în.

nou

sa zidit din

de Huni,

In anul 376 fiind distrus

"1300 şi sa numit. Făgăraș, de aceea, că ziditorul lui plătiă pe
Juctători peste săptămână cu niște groşițe de lemn (/a-magy.
lemn, şi garas-groşiţă), rămâind “ca Sâmbăta să-i schimbe cu -

bani de metal. lată un exemplu din etimologiile -poporane ale
numirilor de orașe, - dim cari Sar puteă găsi un număr destul
lume.

în toate țările. din

mare

de

Aici

ţineau

se

ţării,

dietele

şi analele amintite invoacă legile aduse într'insele; aici au locuit

-

-

mai mulți principi ardeleni: Bâthory, Bethlen, Râkoczy, Kemenyi,
Apafi, TOk&ly;: tot aici, 'întro. dietă, staturile” ţării au iscălit

a

-.

uniunea cu casa Austriei..:

Din Făgăraş am făcut o. excursiune în munţi, la un loc,
unde odinioară seaflă mănăstirea Sâmbăza, din care s'au păstrat

nu -

numai ruinele bisericei, pe când .din acareturile mănăstirei

nici o urmă. Şi o grădină foarte întinsă, cu nişte

se mai. găseşte

. pomi

-.
|

cu

şi mai

parte 'sălbătăciţi

roşi, mărturiseşte despre

„li se zice:-de sus

de - odinioară.

cu totul. neatârnă-

Numele Sâmbăta îl poartă aici trei comune

toare una de alta,

foarte numă-

samă cu nuci

activitatea călugărilor

cărora, ca să se poată deosebi una

şi de jos;

riteană şi apuseană.

cea dintâi

Si

de alta,

împărțindu-se în răsă-

î

După-ce am cercetat toate cu deamăruntul, ne-am dus la
„Râul Sâmbătei, care se aruncă aici cu repejune peste bolovani.
Având

învoirea: parohului

Inainte

de

toate îu de

să

abatem

„pescăritul,
„pietri,

voiam

greco-oriental

de aici, care închiriase

să. prindem păstrăvi în acest râu de munte.
lipsă, ca;

în câtva râul

făcând

un îel de:

de mare.: După
destul

|

din.

zăgaz

-aceea

pescuitul puteă să înceapă. -Avui plăcerea să prind eu însumi
trei exemplare din aceşti peşti frumoşi şi gustoşi, pe când alţi

doi mai mari, pe cari îi şi credeam ca şi prinşi, spre marea mea
a
părere de rău mi-au lunecat din mână.

destul de .
După-ce provisiunile de păstrăvi. ni Saucelorpărut
a fost
față,
de
tuturor.
mai
ajutorul
cu
făcut
mari, zăgazul
_

-

,

”

.
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desfăcut, apoi am făcut un foc mare şi

am

pus

păstrăvii, aşă

cum. erau, numai puţin “săraţi, pe cărbuni. După un. sfert de
ceas s'au fript; i-am desfăcut, am aruncat măruntaiele, şi să“rându-i încă. odată, i-am mâncat, și. pot să spun, că gustul mi

sa părut

din cale

afară de

bun.

Puindu-i nedesfăcuţi pe căr-

buni, grăsimea întreagă, în loc să iasă afară, se varsă în toate părţile
peștelui, pe când desfăcând peștii înâinte de a-i frige, Ss'ar îi
uscat, perzând mult din gustul lor cel bun.
,
„ Mergând spre casă, ne-am oprit întrun sat, Voila, departe
un. ceas de Făgăraș, unde cu o. zi mai înainte descoperisem

un vin foarte bun, şi la rugarea mea

teolog,

care-şi terminase

studiile,

unul din cei de îaţă, un

a cântat

cărei început îl tipăresc aici (în original
ducere germană -a doihei întregi):

următoarea

s'a

doină, al

adăugat. şi o tra-

Vrăbiuţă de pe deal,

Sboară de grabă ?n Ardeal,
Și te ?ntoarce de ne spune.

Ori vești rele, ori veşti bune...

VII.
|
De mult doriam să văd Brașovul, despre a cărui frumoasă
situaţiune mi se povestise atâta. In sfârşit l-am văzut; cea dintâi
privelişte, însă, mi Sa stricat în urma unei ploi torențiale,
care tocmai dimineața după sosirea mea năpădise asupra Braşovu
lui
„Şi a împrejurimii.. Am sosit la: 10 ceasuri Sara, ' şi diminea
ţa,
„când m'am. sculat, toate ulițele erau subt apă. Nevrând:
să
rămân acasă, am eşit, însoţit de unul din profesorii gimnaziului
- românesc, să cercetez orașul şi, să fac. câte-va vizite. După-c
e
am luat dejunul în băile -gimnaziului, am cercetat acest institut,
minunându-mă de dimensiunile lui, ca-şi de sala lui
îestivă,
„ foarte frumos alcătuită. Intru cât priveşte însă visitele,
sau mai bine zis, vremea în care sosisem la Brașov, norocul,
au fost
puțin priincioase, de oare ce domnii, pe cari aveam
de
gând
să-i cercetez, parte mare se lecuiau întro baie
din vecinătate. Tot aşă şi din profesori:
am găsit. numai câţi-va; aceştia: însă ..
prin cordialitatea şi prietenia lor mi-au dat în schim
b ceea
..
ce-mi lipsiă cu privire la număr, şi pot să spun,
că în mijlocul
lor am petrecu

t multe ceasuri plăcute şi instructive.

Ziua următoare m'am

depărtare dela Brașov,

mutat în satul Dârste,

unde .am

fost găzduit în

Mi

ca la un ceas.

“din ascultătorii miei.. Spre acest scop m'am îolositfamilia unuia de îer de curând făcut, care duce prin Predeal] și de drumul
Sinaia către

Ploieşti,

Cu

prilejul acesta mi s'a întâmplat ceva caracteristic

pentru împrejurările

„Pam

întrebat

„aproape,

de acolo: trenul găsindu-se gata de plecare,

temeinic

despre

numele

ci am cerut nemțeşte două

staţiunii

celei

mai: de

bilete la Săcele (numirea

generală a șapte sate vecine, - din cari fie-care are numele
său
In

propriu).

loc de

aceasta cassierul

îmi .dete două bilete la

m e e m
“.

m

a
N

Predeal,

vrând să păstreze . suma respectivă.

Puțin îi păsă de.

reclamaţiunea mea,. făcută nemţeşte
' (de oare ce atunci puţin
mă pricepeam la limba maghiară), şi. numai după-ce tovarășul
meu,

care

puteă

să vorbească cu el în limba

maghiară,

în ajutor, cassierul se dete la brazdă, schimbând

îmi veni

biletele pentru

altele, pe cari cetii inscripțiunea: Deresziye-Heifalu, ceea-ce
însemnează româneşte Dârste-Săcele; eram deci în drept, cerând.
un bilet la Săcele, o numire, care trebuiă să fie cunoscută unui
amploiat dela calea ferată.
E
.
Din Dârste veniam adese ori la Braşov,şi într”o Duminecă .
"- vam suit cu fiul preotului de acolo, la care eram găzduit, pe

muntele care se ridică de-asupra Brașovului, cu numele Tâmpa,
de

pe

care

se

deschide

o

„ținutului învecinat.

priveliște:

prea

frumoasă

asupra

:

i

_Dedesuptul nostru se întinde Braşovul „vechiu şi nou,
pierzându-se la stânga în vale, astfel încât capetele cele mai -îndepărtate ale oraşului nu se puteau vedeă nici. de pe locul
“acesta atât de înalt; 'la dreapta,
pe. o ridicătură, fortăreața; la
stânga, într'o înălțime destul de mare, nişte grădini; ici-colea
vile frumoase fac priveliştea aceasta şi. mai minunată.
„In aceeaşi zi, în care ne-am suit pe Tâmpa, ne mai aşteptă |
o altă plăcere, şi aceasta fusese causa de căpetenie Cam pornit

atât de

dimineaţă.

Eră

vorba,

ca“ într'una

din

bisericile. din

Braşov să asistăm la liturgia, la care 82 candidaţi de dăscălie
pentru școalele primare din Bârlad în Moldova aveau să cânte.
„Poate va înteresăpe cetitori,. să ştie, cum sa făcut, ca elevii

„

normaliști (candidaţi
liturgie în Brașov.
De
tutul,

de

-

aceea înainte
de

din care ies aceşti

dascăli):
din

Bârlad

toate voiu spune

tineri, ca

să devie

să.iee

ceva

.

parte
la
aa

despre

insti-

învăţători la şcoalele .

primare. sătești. Toţi candidaţii sânt interni, va să zică, locuesc

” în institut, unde 'au hrană.şi educaţiune.

Disciplina este
foarte

aspră şi traiul din “cale. afară de simplu, nedeosebindu-se nici
cu privire la haine.
de către compatrioţii lor. Este lucru curios,
ce se pricepe însă din împrejurările din România, că spre scopul
acesta se aleg numai băiaţi zdravăni de țărani, de câte 16—20
de ani, căci trebue .să iasă din ei bărbaţi, cari nu cunosc trebuinţe de prisos, ce nu sar puteă satisface în satele în cari “
vor trăi, făcându-i
să fie nemulţumiţi cu situațiunea lor.. Aceeași

țintă o urmăreşte “tot traiul lor. Afară de cunoștințele de cari. .
au lipsă în şcoală, trebue să se priceapă și la gospodăria casei şi la economia câmpului,

ceea-ce este foarte important, luându-se. -

în socoteală, cât de înapoiată

este gospodăria în - România şi

„ cât de anevoios se desprind țăranii de felul de economie moştenit

- dela strămoşi. “

i

”

-

'Nicăiri nu se dovedeşte mai .bine ca aici adevărul pro| verbului latin:. <Verba docent, exempla trahunt> ; se poate chiar
afirmă, că ori-ce învăţătură, cât de bună să fie,
ar folosi puţin,
dacă învățătorii şi preoţii nu. vor premerge cu exemplul lor.
3*

-

-
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"Şica candidaţii să aibă prilejul
ale lucrurilor

a vedeă

cu ochii nişte pilde

ce le-au învăţat în şcoală în mod tearetic, şi astiel

să fie în stare să dee elevilor lor idei corecte,
tutului!

număr

avă

gândul

oare-care

în vacanțe

în

fericit,

de elevi

călătorii

ca

în

câte

din cei mai

instructive,

în

trei

vrednici,
cari

directorul insti-

patru

ani,

să

cu

un

pornească

să le atragă

de. seamă la toate lucrurile vrednice de a fi cunoscute.

băgarea

In ziua de 19 Iulie viitorii dascăli ai poporului român au
| părăsit Bârladul şi au călătorit cu drumul de fer până la Bacău,
de unde au luat-o pe jos peste Moineşti, unde au cercetat

ț

u

rafineriile de petrol, la Comănești, proprietatea principelui Ghica,
unde

le-au atras băgarea

de seamă

nişte

mine

de

cărbuni

şi

o, mare fabrică de .cherestea. S'au oprit -apoi în Târgul Ocnii,
„unde se află ecnnoscuta închisoare a Statului şi unde se scoate
şi sare. La Slănic au cercetat băile de acolo, unde sânt șapte
„izvoare: patru se folosesc pentru scalde, două de beut şi unul

„de răcorit,
„„. Urcându-se

|
e
după trei ceasuri la munte, au sosit la Poiana

Sărată,.
cel dintâi sat din Ardeal, unde “au văzut ferestraiele cele
mari de. acolo; după aceea au ajuns la Breţcu, cel dintâi orăşel
ardelenesc. Peste localitatea de băi, Covasna, cu isvorul Pokolsâr,
au sosit.la Preșmer, unde tocmai atunci se -aranjâă o expo-?
siţiune a uneltelor de economie; de acolo la Săcele, unde au
cercetat industria de casă de acolo. (cu deosebire țesăturila de
lână), bisericile şi şcoalele.
De: aici făceau, mereu escursiuni,

trecând.-prin Brașov la Ghimbav, Codlea, Vâlcan, Zernești (unde
se găseşte o mare fabrică de hârtie), Tohanul vechiu, Râşnov,
Cristian, * sate.

locuite

parte

mare

de

Saşi,

unde. s'au

bucurat

de o primire foaite prietenoasă, şi după-ce au petrecut câte-va
zile la Braşov, cercetând şi şcoala de agronomie din Fel" dioara, aveau de gând să meargă pe jos până la Ploieşti,
oprindu-se. la Sinaia, reşedinţa
de vară a principelui: României.

“De aici cu drumul de fer voiausă treacă la: Bucureşti,
apoi la
„Brăila şi la Galaţi, ca 'să vază docurile de acolo, şi la urmă tot
cu drumul de 'fer să se înapoieze la Bârlad. : .
Deoare-ce petrecerea lor'la Braşov căzuse pe. două

„bători,

au

cântat

în amândouă

zilele

şi anume:

Dumineca

Da
serîn

biserica Sf. Nicolae şi Luni în biserica grecească, care
e mică, dar are venite bogate. Ori-cine a avut prilejul să fie față la
slujba liturgiei după ritul greco-oriental, ştie; de ce însemnătate :

este cântul, care este partea de căpetenie a liturgiei. După
prânz s'a aranjat în sala cea mare a gimnaziului o academie
(producţie), la care sau cântat felurite cântări naţionale, privind
parte mare răsboiul

din urmă,

iar şase tineri îmbrăcaţi în felul .

„căluşerilor, cu clopoței la picioare, au jucat cu mare exactitate și graţie jocuri naţionale româneşti.
+
"din

-

Răposatul Joan Popescu, de origine din părțile noastre, 'pare-ni-sc,

Chioar,

Red.

-

:

-

—
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VIII.

- Din-nou la Bucureşti. — Conclusiuni.
„Adese-ori am fost întrebat:.ce impresiune a făcut asupra
mea capitala României? Trebue recunoscut, că răspunsul la
întrebarea aceasta” este foarte anevoios. .Impresiunea-nu e
omogenă,nu e sigură: şi nu se poate hotărî cu deamănuntul.
- vedem o amestecătură a alcătuirilor ţărilor apusene şi
Aici
răsăritene ; case spaţioase şi frumoase alăturea cu nişte colibioare
scunde şi sărăcăcioase; în nişte ulițe largi şi frumos pardosite.
dau ulicioare înguste, rău pardosite; feţe aristocratice se ivesc . .
alăturea de figuri nefăţărite din popor, — încât, poate, nici
alt oraș europenesc nu-i găsim -părechea.. Cum-că im-.
întrun
-

.

presiunea generală, ce -a făcut-o asupra mea, a fost din cale:
afară de favorabilă, causa va fi fost şi anotimpul, când am sosit
: “la Bucureşti, începutul lunei lui Maiu, când miile de grădini şi
"grădiniţe

aflătoate

în” oraş: erau

îmbrăcate

cea mai

în verdeaţa

frumoasă. Primăvara -şi aici a fost rece şi ploioasă, dară tocmai

de bogată. . .
de aceea vegetațiunea eră aşă
Chiar a doua.zi după: sosirea mea; vrând

din Viena, mai

“

_

fac

cu

bine zis,.cu aleea principală a celui

“şi eram uimit de verdeața
învăluite.

să

şosea,. la fel

visite, trebuiă să ies pe așă numita

proaspătă,

în care-am

*

_
câte-va |

Praterul

din urmă, .

găsit toate

. -

Pe acest loc-se aranjază la 1 Maiu un fel de excursiune

ca la Viena în Prater, şi obiceiul acesta este aici atât de răspândit, încât puindu-te în trăsură, nici nu e lipsă să-i spui vizi- :
tiului unde are să te ducă; după un moment te pomeneşti pe.
locul unde poţi.săte minunezi de toaletele. cele frumoase şi
a
ici colea şi de câte o îaţă plăcută.
i de loc proști; ei
nu' sânt
genere vizitiii din Bucureşt
In
se pricep,de minune a se'luă după loviturile cele mai uşoare
de beţişor sau de umbrelă pe umerii lor. În “Bucureşti nu e
obiceiul de a-i spune -vizitiului dinainte ţinta mergerii, ci ajunge. să se conducă din trăsură, ceea-ce este cu atât mai lesne, de
oare:ce trăsurile cu o păreche de cai (şi. altele. nici nu sânt

aici)

sânt de 'obiceiu

deschise.

O lovitură

uşoară

în

spate

însemnează că trebue să meargă de-adreptul ; lovitura pe umărul

drept, că trebue mers la dreaptă; pe cel stâng, la stânga. Dacă.

: „vrei să-te opreşti, loveşti pe vizitiu la dreapta sau la stânga, .
după cum,vrei să te scobori pe trotuarul din ' dreapta sau din
- _-

stânga, lăsând băţul sau umbrela să stee. vreme mai îndelungată
pe locul atins... Se înţelege, că musafirul trebue să. cunoască
bine drumul, căci altfel mar nimeri lesne în amestecătura aceea

„de uliţi şi de ulicioare. Ceea-ce la început nu prea mi-a plăcut cu

privire la vizitiii de acolo,

a fost iuțeala

prea

mare,cu care...

goniau -pe. uliţi, câte-odată chiar cu trăsurile goale,

ar fi fost vorba deo
,

întrecere, .

e

ca şi când ,

»:

—
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O îoarte îrumoasă privelişte a Bucureştilor ni se îniâțişează
de pe dealul, pe care se găseşte biserica mitropolitană, sediul
mitropolitului şi camera deputaţilor. Sânt 6 mulțime de biserici,
“al căror stil, uitându-te mai de aproape, întradevăr nu cores:
punde” tuturor condiţiunilor estetice; din depărtare insă numărul

- mare al. lor contribue
întregul.

Numai

mult

de aici

reştilor, şi aceasta

la impresiunea

se vede,

va îi causa

plăcută ce o face

cât de întins este oraşul Bucu-

de căpetenie,

de.ce nu se găsesc

toate într'o astfel de rânduială, cum s'ar cuveni pentru o capitală.
In ceea-ce priveşte ulițele, unele sunt foarte bine pardosite,
chiar şi asfaltate, de pildă Calea Victoriei, Calea Griviței, Bulevardul Academiei; alte uliţi, mai.cu seamă în suburbii, sânt în
„această. privinţă foarte înapoiate. Trebire însă mărturisit cu toată
lauda, că în această privinţă se fac progrese, și că în câte-va

decenii orașul
va luă un aspect cu totul deosebit.
|
La Bucureşti eră obiceiul de a numi locuinţa după biserica

cea mai apropiată,

la ce se mai

„de mai înainte sau al aceluia

de

adăugă

acum.

numele

Câte

proprietarului

confusii se

fac

„- din această pricină, avui prilejul să mă conving eu însumi.
Intr'o zi voiam să cercetez pe' eminentul poet Alexandri,
care doriă să-mi facă cunoştinţa personală. Mi sa spus, că

locuieşte 'în Strada Verde,

Nr. 18.' Neștiind

mărturisi

adaugând

absolut unde. se

găseşte această uliţă și la care depărtare, luai o birjă, spunând
birjaruluisă mă ducă în această uliţă. Neputând sâ-i spun, în:
vecinătatea cărei biserici se găseşte ulița cu pricina, birjarul
că nu o cunoaşte,

însă, că are să o găsească,

întrebând pe cine-va. Mă purtă cam ojumătate de ceas, cobo:rându-se. ici colea, . de. vre-o şase ori, de pe capră, cu scopul.

„să întrebe în câte-va prăvălii, unde se găseşte ulița cu pricina,
până

- să

când

mă

ducă

eu, trecând: vremea
într'o

altă

parte

potrivită pentru

a oraşului.

Trecând prin Calea Victoriei, iată.

,

visită; îi spusei,
|

|

că. din întâmplare, la

depărtare de vre-o cinci minute dela locul de unde pornisem,.
văzui o uliţă cu numele Strada Verde, şi atrăgând atenţiunea

birjarului,

căpătai

dela

el răspunsul

uimitor,

că

el

tocmai

această uliţă locuieşte, fără ca să fi știut până atunci cum o chiamă.în
„In vremea petrecerii mele la București am asistat
şi la

serbarea jubilară, care se aranjază în fiecare an la 10 „Maiu,
drept
aducere aminte a urcării pe tron a Principelui Carol 1. Şi declarării
mai

independenței

pompoasă,

vitate:

predarea:

României.

de

oare-ce

unei

săbii

Serbarea

eră
de

de

acum

eră :cu

împreunacută6
onoare

în numele

altă

atât

îesti-

oștirii.

Spre
scopul acesta sa impodobit foarte cu gust locul
din * jurul
statuei lui Mihaiu Viteazul, cu trofee câştigate
-în 'răsboiul
din urmă.
.
,
Ma
|
Statuia. aceasta se găseşte în faţă. universităţii, în care
şi

Academia îşi are adăpostul său provizor; îndărătul siatuei este

grădina

botanică,

care

se

întinde

şi la

dreaptaşi

la stânga

statuei. Țribune nu s'au alcătuit; în schimb însă sau înțocmiţ
N

.

balcoanele şi fereştile universiţăţii astfel, încât înlesniau. privirea
unui număr însemnat al publicului ales. Şi eu am isbutit să
de şcoală.
capăt un locșor pe partea dindărăt a unei laviţi
Ceea-ce mă interesă pe mine 'din cale afară, erau oștenii de
toate: categoriile, cari defilau înaintea Principelui și a fratelui
său mai mic, căci până atunci nu văzusem nici odată pe vitejii
dela Plevna și dela Rahova în număr atât de mare. Vreme mai

de băieţi, dintre
îndelungată a ţinut defilarea elevilor şcoalelor
cari

Principele

zimbiă

din cale

afară

de

prietinos

la aceia,

cari

de lemn, “înaintau în pas militar,
fiind înarmaţi cu nişte puști
IE
salutând pe -Principele cu un puternic «ura». .
Intraceeași zi,. seâra, s'a iluminat orașul, şi în grădina
publică, numită Cismigiu, sa aranjat un foc artificial de toată
frumuseţa. ' Pela 9 ceasuri s'a ivit în grădină și Principele şi a

ocolit-o de jur împrejur. Abiă însă a trecut de aleea principală,

iluminată de lampioane, şi s'a întâmplat ceva, ce mar îi surprins:
grozav. de tare şi totodată m'ar îi. înfricoşat, dacă un cunoscut,
pe

care

din întâmplare

l-am

întâlnit acolo,

nu

mvar

fi

pregătit

dinainte. Indată-ce Principele ajunse la capătul aleei principale,
toate lampioanele, împreună cu prăjinile de cari erau acăţate,
deveniră pradă clasei mai de jos a poporului. Lampioanele
le-au stins,. prăjinile le luară în mâni, şi atunci toată mulțimea aceasta se năpusti la cele trei sau patru porţi ' înguste,.
care duceau din grădină. Stând la o parte, nu ştiam ca pământul
ce se întâmplă acolo, şi.așteptam cu nerăbdare momentul, când
„eșirea va fi niţel mai liberă, 'ceea-ce la urmă s'a şi întâmplat. .
:..” “Cu acest prilej n'am văzut pe Principele decât din depărtare; .
în' curând însă am fost învrednicit să-l pot vedeă faţă în faţă,
şi am avut fericirea de a vorbi cu el. Spre scopul acesta am.
ales o Duminecă, când întrun castel-de vară, cu numele Cotroceni, împărțiă audienţe. Birja mă duse la fosta mănăstire,
_unde m'avui de cât să-i spun numele mieu adjutantului, şi când
îmi veni rândul, întrai în sala, în: care se găsiă Principele
singur. Principele mă primiîn mod foarte prietenos; obiectul
de căpetenie al conversaţiunei urmate în limba română a fost

desvoltarea ulterioară a limbei române şi speranţele, la cariîndreptățește Academia Română, de curând îundată. Principele
_a “dovedit în cursul conversaţiei, nu numai că instituţiunea

aceasta îi zace la inimă, ci într'aceeași vreme, că are şi nişte .
_idei de 'tot corecte despre această asociațiune, despre scopul
- ei şi despre cele ce-i trebuesc limbei .române. Intinzându-mi
am eșşit, înaintând la locul cuvenit petiţiunea,
mâna Principele,
să fiu primit şi de Principesă. De cinstea” aceasta însă mavui
parte; deoare-ce dânsa tocmai atunci fusese vreme mai îndelungată bolnavă, neputând din acest motiv să asiste nici la
examenele aşă numitului azil Elena .Doamna, institut pentru
a
DI
fete, a cărui protectoare este.
e
institutel
toate
în
Bucureşti
în
mele
« La 'stârşitul' petrecerii

“se ţineau examene

publice, și doriam să asist la unele din ele,

—
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Afară de şedinţele Academiei şi afară de

aa

a

mai cu samă mă interesau examenele din limba română, şi
fiind-că profesorul irimie Circa, cunoscut şi în cercurile mai
largi -ale societăţii, propuneă limba română în câte-va clase,
m'am folosit de acest prilej să cercetez intraceeaşi vreme şi
institutul însuşi. Directoara, îranceză de naştere, imi dete pe o.
iostă elevă, acum inspectoare, drept: călăuză, şi aceasta cu mare
prevenire m'a condus prin toate localităţile, mi-a arătat sala de
mâncare, bucătăria, dormitoarele şi sălile de lucru; îmi arătă
şi biserica, sala cea mareşi scaldele. M'am depărtat din acest
institut-cu convingerea, că în cas că o fată are nenorocirea
să-şi piardă părinţii şi-şi găseşte adăpostul aici, este bine îngrijită.
„_” Teatrul, din păcăte, nu l-am putut vedea. In ziua sosirii
- mele şi încă de vre-o două ori după aceea s'a dato feerie oare-care,
dară. cu nici uu cuvințel nu s'a dat de ştire, că teatrul în curând
„are să se închidă. Voiam să aştept o altă piesă, în locul acesteia .
însă teatrul de odată s'a închis, şi nici cu prilejul -aniversării
„a treisprezecea a urcării pe tron a Principelui nu sia dat o representaţie pentru popor, după-cum se aşteptase
|

biblioteca 'Uni-

„ vVersităţii, ceea-ce mi-a făcut petrecerea în Bucureşti
' foarte
plăcută, a fost şi convenirea cu. nişte persoane culte şi sim„patice, mai cu samă însă primirea prietenoasă și cordială, de
care

avui

parte în. casa

d-lui

Titu

Maiorescu,

fostul 'ministru de

instrucțiune publică, şi la rudele lui. De mai "nainte auzisem
multe despre ospitalitatea "românească; cum că aceasta, însă,
să se arete aşă de strălucit,
ca în casa sus numită, și nu numai
aţă cu mine, ci şi cu alte persoane, maș fi. crezut nici odată.
„Am avut, ce e drept, în cursul călătoriei mele şi câte-va
întâmplări destul de comice.
Odată omul, care mă petreceă,
purtând calabalâcul mieu modest, ma întrebat, dacă nu cum-va

Sânt din cei-ce taie. la copii, — dovadă, că fusesem luat de medicul

„care altoeşte copiiide vărsat. Altă-dată un bărbat alergă după
- mine, rugându-mă pentru Dumnezeu să:i prescriu ceva nevestei
sale grei bolnave; iară în satul Rucăr un soidat cu ori-ce preţ
voiă să mă uit la ochiul lui bolnav.
î
îi
Aa

_._ Mai ciudată a fost o întâmplare, ce am avut-oîn Ardeal.
Mi-se dăduse din partea unui cur:oscut din Bucureşti o scri„soare de recomandaţie cătră o familie cunoscută lui, care locuiă

“întrun sat bogat de peste Munţi. Cătră sară am sosit acolo,
şi aflând unde locuieşte familia cu pricina, am găsit
pe stăpâna
casei singură acasă,. deoare-ce toţi ceilalţi se găsiau la nişte

fânaţe depărtate şi numai a doua zi erau să se întoarcă acasă.

Scrisoarea adresată stăpânului casei: nici no deschise femeia,
spuindu-mi cu părere de rău, că bună bucuroasă mar fi poftit
să mâiu peste noapte la ei, numai de mar fi fost singură acasă.
Se. înţelege, că eu, pricepând motivele bătrânei, am întrebat că
„unde. este birtul din, Sat, şi dânsa după multă:
tărăgănare, se
- hotări în sfârşit să-mi spuie. Acolo însă, iată, ce am pățit. Văzând.

că in odaia: cea mare se găsesc mulţi bărbaţi din popor, ceea-ce

.

dl
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tocmai mă interesă, cerui să mi se dee mâncarea acolo; dorința
mea însă-nu s'a implinit, ci aproape cu de-a sila -am fost îngăsii pe notarul şi pe primarul din
trodus într'o odăiță, unde
localitate. Cei doi, “mai cu samă-notarul, mă intrebară despre
scopul călătoriei, unde am învățat româneşte şi-a. a. Eu, nebărău, răspunsei

nimic

-_nuind

cu

deschisă

inima

la

toate

între-

bările, crezând că mă întreabă numai din curiositate,. cu toate
că mi se părea ciudat, că notarul după fie-care răspuns al mieu

Când, pela 11.

se uită semnificativ la primar.
de culcare,

gătiam

notarul 'mă

ca
ceea-ce eu, temându-mă
familia într”o vreme atât de

de propunere
părăsit satul:
înainte nişte
întreg eră în
deci,

scrisoarea

de recomandaţie,

zi am
zi mai .
“satul . .
aceea,

crezând că

eu aș putea să fiu hoţul cel căutat, a spus aceasta îndată 'la:
locul cuveinit. Deci mă aveau supt pază, şi numai: atunci am
priceput,că convorbirea mea cu notarulşi cu primarul fusese
un fel de interogator, şi atunci am priceput totodată, ce noimă!

aveau privirile, pe cari notarul le trimeteă primarului:

Trebue să mărturisesc,că privind lucrul acesta din depărtare,

-

mi-se pare mai mult o şagă, decât un lucru, care să stârnească
Tot aşă şi împrejurarea,
în 'sufletu-mi vre-o supărare oare-care..
“că cu:trei ani mai înainte, în vremea petrecerii mele în Ardeal,
mă crezuseră cu toată seriositatea de emisar rus, care se înde-

Jetniceşte cu năimirea voluntarilor

pentru -răsboiul

români

cu -

Turcii, nu mi se pare un lucru atât de grozav, ca să: fie în.
stare a mă opri, cu la cel dintâi prilej să nu merg din nou în
țările locuite de Români, unde aş auzi vorbindu-se limba română
cea adevărată, şi mi-aş putea însuşi astiel din ce în ce mai

mult. cunoştinţa
expresive.

acestei. limbi
a

atât

de

frumoase,

ae

bogate.

şi

a

--. Asupra însemnătăţii studiului limbei
române,...

i

Conferinţă ţinută în toamna anului 1878de Dr. 1. U. larnik,
din Viena.
filologia romanică la Universitatea
-

docent de

|
i
.,
Domnilor! .
bine
mai
sau
învățații,
t
îadeletnici
Sau
întrebări
Cu. două
zis, se îndeletnicesc cu ele până azi: 1. întrebarea despre oriși despre traiul lui în evul mediu,

ginea poporului român

şi 2.

"despre obârșiea și natura limbei sale. Aceste două întrebări
trebuesc deschilinite una de cealaltă, de oare-ce .nu totdeauna
7

»

,

|

petrec noaptea la el,

nu cumva să-i trezesc din somn
inaintată, am refusat, mulţumindu-i

și preferind a rămâneă în birt. A doua
Numai mai târziu aflai, că tocmai cu o
furi călcaserăo prăvălie şi că prin urmare
picioare, căutând cu toții hoţul. Femeea

i predasem

căreia

să

poti

ceasuri, mă pre-

— 42 =

decât

rându-se
cu

celelalte dialecte. Dacă sar adeveri această a mea

părere în urma unui studiu temeinic. al dialectelor respective,
ce consecențe nu s'ar puteă face. cu privire la faptele istorice,
„Cari au servit de basă acestei concordanțe cu privire la limbă? :
- „ Ori cum am judecă siguranţa şi valoarea generalăa resul- . tatelor obţinute cu privire la cea dintâi întrebare, atâta este

sigur şi sa primit în de obște, cum că despre obârşia Şi natura

limbei române ca atare nu poate să subsiste nici cea mai mică
îndoială: ea este tot aşă o limbă: romanică, ca ori-ce alta, şi are
tot aceleaşi drepturi să fie cuprinsă întro gramatică a limbilor
romanice, un drept pe care i-l .şi acordă Diez în lucrarea sa
capitală. Este cunoscut, că alfabetul cirilic, de care sau folosit . :
Românii până -mai deunăzi şi de care în parte se folosesc chiar

şi în ziua de
roman,

azi,

altmintrelea

a fostde

vină că

s'a întunecat

“atât: de limpede al limbei

române;

caracterul

afară de

aceasta şi cuvintele străine, atât de număroase, cari se găsesc
întrînsa, de bună samă au contribuit oare-cum, că limbei acesteia
i sa tăgăduit caracterul şi numele unei limbi romanice.
De
sigur pe nedrept, căci ceea-ce dă unei limbi caracterul
ei deosebit, ce constitue firea ei, nu este numărul mai mare ori
mai
mic al cuvintelor străine, ci structura ei gramaticală,
flexiunea
sa. De mar fi astfel, atunci nici n'am pricepe, de ce de
pildă
„limba engleză, cu provisiunea sa atât de bogată a
cuvintelor

luate din limbile romanice şi din altele, nu sar puteă socoti
şi ea
ca ţiindu-se de familia: limbilor: romanice.
|
„
Dară limba română nu se găseşte numai pe aceeaşi treaptă
cu celelalte limbi romanice,

ci adese-ori

este în stare să facă

- lumină cu privire la unele fenomene fonetice,

„4

cari în celelalte

Er. Chr, Diez (1104—1876), întemeietorul filologiei” romanice, fosi

proiesor la universitatea din Bonn; <Grammatik der romanischen Sprachen»
,
A.

.

a

de etnogratie şi de

.

puţin
“de filologie,

..

mai

._ ri

deci,

„ istorie, să răspundă la cea dintâi întrebare, cu toate că trebue
mărturisit, că. în limba fie-cărui popor se reflectează ca într'o
oglindă toate câte le-a. îndurat în. decursul vremilor, şi prin
urmare dintro cunoştinţă desăvârşită a limbei unui popor se
poate dobândi foarte: mult şi pentru -cunoștința îsforiei sale:
Să mi se îngăduească, ca din limba română să citez cu
privire la aceasta numai un singur exemplu:.In ciuda stării din
cale. afară de imperfecte, în care se găsește studiul dialectelor
române sau al limbei poporane vorbite în deosebitele ţinuturi,
între româneasca vorbită de-o parte în Ardeal şi de altă parte
în Moldova par'că este o asemănare bătătoare la ochi, compa-

_

ține,

i.

originea. unui. popor coincide cu aceea a limbii sale. Istoria ne
arată exemple număroase de popoare subjugate, cari depuind
limba lor strămoşască, au primit pe a învingătorilor. Asemenea
" exemple trebuesc citate cu atât mai puţin, fiind-că așă ceva
se întâmplă, aşă zicând, înaintea noastră, văzând, cum acolo, unde
se întâlnesc două popoare cari vorbesc limbi deosebite, limba
unuia din ele se întinde în dauna celeilalte, înlocuind-o. Se
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limbi ni se arată mai mult sau rai puţin întunecate. In această
privință
" “separat

importantă

este

celelalte limbi

de

împrejurarea,

română

limba

că

sa

romanice într'o vreme foarte timpurie,

pe care pe lângă asta o putem hotări mai de aproape, ducând
de aci încolo departe în orient o viață isolată. Se poate deci
admite, că un fenomen care se arată în vre-o altă limbă romanică
(mai cu seamă întruna, careîn alte privinţe a mers pe calea
proprie a ei) şi în aceeaşi vreme şi:în cea română, poate fi

şi că toate feno-

considerat ca: un fenomen general romanic,

_menele cari nu sânt în acord cu el, nu sânt decât nişte urmări
ale. altor legi fonetice, cari s'au întrodus. mai târziu.a
Inainte de toate în studiul limbilor moderne în genere şi .
“ în cel al limbilor romanice în deosebi trebue: luat în socoteală,
“că cutare formă de față a vre unui cuvânt ma eşit de odată
“ din

mai

ci că din- contră

sa,

rădăcina

fonetice

legi

multe

cari

mau lucrat simultan, ci una după cealaltă, au-.dat succesiv
cuvântului forma cunoscută nouă. Aici se naşte întrebarea însemnată, care mai cu samă în vremea din urmă şi cu toată dreptatea este luată în samă, cu privire la cronologia fenomenelor. .
fonetice. De câte ori avem citațiuni despre deosebitele forme

din

deosebite

înlesnit;

de

atunci

vremuri,

obiceiu

însă lucrul

răspunsul

ne

stă astfel,

nu

este

destul

de

şi atunci trebue

să ghicim aşa numitele forme de transiţiune. Cele din urmă,
însă nu-i iertat să fie arbitrare, ci trebue să fie resultatul unor
i
.
a
.
legi strict fonetice.
exemplu..
unui
mi se dee voie s'o desluşesc pe basa
Să
Cuvântul francez chose sta format din latinul causa. Este lucru;
ştiut, că în cuvintele franceze populare az trece în o şi de aceea
Sar puteă admite fără îndoială, cum că cuvântul francez ar fi.

e vreme
: întraceeaşi
- provenit de odată din causa, schimbându-s

c în ch. Şi cu toate acestea așă ceva este cu neputinţă. Latinul c
întradevăr în limba franceză devine ch, însă numai înaintea unui -

a latin, de unde putem deduce, că în acest cuvânt

c a devenit:

ch în vremea când :az există în calitate de diflong,şi că numai
atunci, după-ce sunetul ch s'a -fost întărit, a urmat şi schimbarea
Citez

îndată -un

Sa

e

|

lui au în o.

cuvânt,

alt

care” se

asamănă

celui. din

urmă, şi care ar îi trebuit să dee acelaşi resultat şi nu l-a dat,
şi unde limba română împreună cu celelalte limbi romanice
ne arată motivul adevărat al resultatului deosebit; este cuvântul
francez gueue, în vechia limbă franceză „cog, care corespunde,
după cum S'ar puteă crede, latinului cazda. Lucrul nu e însă aşă,
' de

oare-ce

o din

vechiul

francez coe

este,

după

cum arată rima

şi asonanţa, un o închis, în chose din contră un o deschis. De
-- unde deosebirea? De acolo, că cuvântul îrancez ma avut drept
bază cauda,ci coda, şi un o lung dă un o închis, az din contră:

cu aceasta limba română ne:
un o deschis. In conformitate:
duşmană lui az, după cum
(nefiind
arată în cel dintâi cas causă
avem .dovadăîn

cuvintele

aud

[din azdo,: în

loc

de

audio), -

'
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taur [din faururm], laud [din -laudo]. şi altele), în al doilea însă
__coadă, în care o român, corespunzător „latinului o, în urma lui
ă din silaba următoare devine oz. De asemenea cuvântul român
“măr, pl.- meri, în acord cu italianul mefo ne arată, cum-că trebue
„să vină din. melun, nu din malum; găină ne dă o dovadă
pentru forma portughesă ga/bira; greu ne arată, cum că aici,
tot aşă ca în limba spaniolă greve lângă forma mai mult învățată grave, trebue. să pornim, nu dela gravis, ci de la grevis,

ceea ce dovedeşte
Am

să mai

şi francesul grief, lângă învățatul grave, şi a.

dau

din româneşte

un

exemplu.

al sus amin-

titei cronologii a diferitelor treceri fonologice, un exemplu, care
" întraceeașşi vreme are să ilustreze din destul însemnătatea
“limbei române în această privinţă pentru celelalte limbi romanice... Una din vocalele mai grele latine cu privire la irecerea
din latina în romanică este vocala e, mai.cu samă e scurt: In

unele limbi romanice îl ailăm înlocuit cu diilongul e, în altele

numai prin' e. De oare-ce nu se puteă admite, că unul și acelaşi
sunet latin
ar îi dat la o anumită vreme un resultat atât de
deosebit, Gaston. Paris! puse întrebarea, dacă toţi e scurţi latini
nau fost diitongaţi din capul locului în ie şi dacă părăsirea
diitongului în- unele limbi, bună oară în portugheză şi proven„_Gală, nu se datorește. unei vremi mai târzii. Puind la cale o

cercetare în limba română, s'a ajuns la rezultatul uimitor, cum
că şi aici

așă:

fie-care

fiera

din

e scurt

fera,

trebue ca. 'la

aşa: piera

din,

început

să

fi

sunat îe,

pereat.' Ceea-ce

însă

în

va

să

limba română a întunecat procedura aceasta, a fost împrejurarea
că întrun anumit timp au înrâurit alte legi fonetice, cari au

înrâurit şi asupra

zică un ie,

celui

schimbându-l

dintâi

resultat

altiel.

al unui. e scurt,

Aş merge

prea departe, dacă. .

aş vrea. să aduc aici toate motivele cari întăresc dreptatea acestei

afirmaţiuni. Trebue

însă să amintesc barem cele ce urmează.

Legea care
a inrâurit mai târziu, este aceea,

după. care

fie-care e

„român, printrun a: sau e al silabei următoare se deschide,
„. devenind chiar un ea. Legea aceasta a schimbat nu numai acest

„ &.Care corespunde. unui e lung sau unui £ scurt latin,
ci şi ie
format din e. scurt.
În casul cel din urmă sa face, 'să spun
dreptul, _triftongul iea, -care se simplifică în ia, pe când în

„cel dintâi cas.ea rămâne
Câte-va
iuerul.
este exemple
limpede
ânsele
chiderea

fără schimbare.

vor deslusişi

aceasta.

.

Dinin

c:
cale

afară - de

în niște cuvinte, cari nu se deosebesc între .
decâte în
prin aceea, că odată
icit
desde
ată vocala, care pricinueşte
lui

urmează, altă dată însă nu urmează. Astiel
-. pereat citat mai sus.a dă
din piera, pieara din causa lui ă :
care:
re: urmează, „pepe cicând piară
din contra
&reo
tratat ca pero
pă
dăă un
,
Pier; vermem dă viarme în sing
f viermi în plural,
ular,
tot aşă
i
Petra în singular piatră, în. pl. pietr
i şi i a. a.. Dini contrăA c/€ Credo
dă cred, pli
co dă plec, şi în condițiuni cunoscute creadă, pleacă."

„2

Distins romanist francez, rofes:

:

“di

îs

director al revistei filologice “Ro beaaisor la eColloge de France» din Pare,

.
z.

—

—

“După unele consonante
resp.

mesa

avem
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,

acest eg se reduce la a, așă din mhensa,

measă,

în siârşit masă;

din penna,

peană,

în

sfârşit pană; din foeta resp. fela avem fează, în sfârşit fată, — nici.
odată însă un șe, şi cu atât mai puţin un 4a. Intr'adevăr câteodată
vedem şi un ia din e scurt redus la un g, casurile aceste însă
se cunosc foarte lesne, deoare-ce consonanta care precede
imediat acest ia, conform legilor despre consonantele româneşti, este supusă: unei schimbări, ceea-ce cu privire la a născut
__din ea nici odată nu se întâmplă. Aşă sex dă șase — sella șa
— Zerra fară, tot aşă cum aceasta se întâmplă cu e simplu în
.
deum, zeu; decen, zece; medius dialectal gnez, din contra mărg .
"din mergo; feneo dă țin, dară tem din timeo; sedeo șăd, dară
său (din seburm). .. :
|
i
a

Este curios, caceastă

limba

română

diitongare a unui e scurt

în e

în

are loc şi în silabe închise şi că în această pri-

vință acest ram răsăritean al familiei de limbi romanice stă în

acord cu cel din extremul apus, limba spaniolă; aşă românul
șerb (din servus) span. sizrvo, șarpe (Serpens) span. sierpe, rom.
șapte (septem), span. siete şi a. a.
m
Dacă însă e vorba, ca limba română să-şi arate pe deplin
însemnătatea pentru celelalte limbi romanice, este de neapărată
trebuință, ca cunoştinţa ei.să devie mai temeinică, decât a fost
până acuma. Întrebând, cari sânt motivele, de ce studiul acestei
limbi atât de importante pentru cunoaşterea limbilor :surori
romanice,
până acuma! w'a “atins” înălțimea la care se: găseşte al
celor 'din urmă, întâmpinăm
_ înainte de toate un motiv.: Nu
amintesc

decât în treacăt greutatea alfabetului mai vechiu român,

ca şi varietatea felului de scriere din.vremea mai nouă şi mulțimea cuvintelor străine;- causa de căpetenie a fost.şi mai este.
încă lipsa materialului trebuincios, lipsa unor ediţiuni ale docu-

mentelor' mai vechi,

cari

ar fi accesibile .tuturora,

şi a unor.

„izvoare vrednice. de credinţă, care ar cuprinde toate productele - limbei poporane române,
.
PI
Cu privire la cel dintâi lucru, par'că ne putem aşteptă la

o schimbare înspre bine, alcătuindu-se în sânul Academiei din

Bucureşti mai multe comisiuni, cari Şau propus publicarea documentelor mai vechi româneşti. Inceputul I-a făcut /7ă/dău, care .
îşi puse în lucrare planul său în modul cel mai corespunzător.

_ Textele tipărite de el sânt astiel, în.cât

par din cale afară de

„potrivite să stârnească interesul tuturor acelora, cari:se îndeletnicesc cu studiul limbei române. . Textele aceste, adică, sânt
nişte documente scrise într'o vreme anumită în mai multe loca-

lităţi,

ale căror singularități

Hăjdău, după

fie-care din ele,

le

resumă într'o anumită ordine, rămâind. ca alții, întrunind toate . .
aceste observaţiuni răzlețe, să-şi facă o idee. limpede despre

tot. materialul!

Din

partea aceasta

s'a dat în excelenta. întro-

3 E.vorba de lucrarea: <Cuvente den bătrăni, limba română vorbită
între anii 1550—1600>, de răposatul Bogdan Petriceicu Hasdeu (vol, |. București, 1878, cu observaţiuni filologice:de Hugo Schucharăt, romanist

- însemnat, fost profesor la universitatea din Graz.

Red,

.

i

„ ducere, pe câre Schuchardt a scris-o pentru carte, întraceeaşi
“vreme un semn îmbucurător, cum învățații -români încep a se
alipi de cei din străinătate, care conlucrare nu poate să dee decât!

cele mai bune resultate. Printrun studiu temeinic a! acestor docu-

mente şi al altora poate vom isbuti să deslegăm în' mod defi“nitiv întrebarea atât de discutată, cu privire la existenţa dialeclor în limba română. Ar trebui să vedem o ironie a sorții, dacă:
tocmai învățatul care socotise drept eresie lui Picot de a vorbi
despre un dialect bănăţean și despre un dialect român în genere,

ar trebui să dee prilej la un asemenea studiu. Foarte binevenite
sânt şi glosarele.vechi româneşti alăturate, ca și încercarea unui „dicţionar etimologic român, de și nu putem să împărtăşim în
toate părerea sa. În sfârşit, ca să înalțe şi mai mult valoarea
acestei lucrări, a împlinit dorința lui Diez, însemnând cuvin-

tele şi locuţiunile române din niște documente scrise în limbi

slave. Textele sânt tipărite toate cu litere cirile, într'aceeaşi vreme
însă s'au transcris cu atâta îngrijire cu litere. latine, încât este
„de dorit, ca ceilalţi, cărora s'a încredinţat publicarea .textelor .
mai vechi, să-şi iee de model această lucrare a lui Hăjdău.:
„Cu cât sânt mai rare izvoarele tipărite pentru literatura mai
“veche şi cu cât aceste sânt de dată mai nouă, cu atât este mai
„de lipsă a se da o .atenţiune mai mare limbei poporane româneşti, şi aceasta cu atât mai mult, de oare-ce cunoştinţa ei pare
a fi în stare să răspândească lumină. şi asupra! limbei monumentelor mai vechi. : Este din destul de: cunoscut, cum prin
deosebitele şcoli s'au întrodus în timpul mai nou în limba tomână

cuvinte,
fie latine, îie luate din vre-o limbă romanică. Este oare

peste putință, ca cu două sau trei secole mai "nainte
să se îi
întâmplat tot acelaşi lucru,. deși nu totdeauna dinadins, după cum
scriitorul stăpâniă mai mult limba latină sau slavă, după cum

“traducând, aveă înaintea .sa un original latin sau slav? Aceasta
-nu trebue să o înțelegem astfel, ca şi cum toate aceste cuvinte, “
“cari în ziua de azi sânt comune poporului şi cutărui
mai

vechiu, poporul

le-ar fi cunoscut

chiar atunci,

monument
căci

limba

"în. dorința ei de schimbare.primeşte multe cuvinte, de cari are
„lipsă şi cari corespund geniului ei, pe când pe altele le retusă
_“ şi încă cu toată hotărirea. Dintraceasta reese, că şi multe din
„cuvintele cari se întroduc în ziua de astăzi, găsesc primire la popor,
şi după

ce vor

fi trecut

proba,

au

să. devină

averea

tuturora.

„Dacă ne punem întrebarea, care este izvorul de căpetenie,.
"din. care sar puteă luă cunoștința întregei avuţii de cuvinte
române, căpătăm răspunsul,
şi cât se poate de complect

cum-că.z dicfionar bine alcătuit
ar trebui să împlinească pe deplin -

scopul acesta. "Un

astfel de. dicţionar. însă, cu părere de rău

trebue so spunem,

astăzi încă nu-l. avem,

unui: dicţionar
„

al limbei române

cu toate că proiectul

sa şi tipărit!

_* «Dicţionariul limbei române», lucrat 'ca proiect,

cietăţii academice române, de August Treboniu Laurian

(2 vol. Bucureşti,

1871—76),

şi «Glosâriul»

îndoioasă, de aceiaşi (Buc. 1871). . Red.

Aș merge prea

la însărcinarea So-

şi 1. C. Massim

cuvintelor de origine străină sau

!

-

.

=

departe, dacaș vrea să mă întind despre modul Cum sa făcut

lucrarea aceasta, și cum, după părerea mea, ar trebui să fie
făcută; numai atât va îi de ajuns, că în sânul Academiei însăşi
mulțumirea nu este tocmai mare şi că de sigur se vor întro-

duce unele schimbări. Este” numai întrebarea, până unde va
merge schimbarea, — dacă nu va rămâneă decât pe lângă o

- reformă ortografică, după care' ortografia ar rămânea etimologică
şi de acum înainte, pentru ceea-ce însă n'ar fi hotărâtoare limba .
Jatină, ci însăşi cea română. Puţină nădejde însă, că sar face
o reformă temeinică-şi că s'ar părăsi o împărțire basată pe
principii. false în <Dicţionariul», care cuprinde elementele latine,
|
şi în «Glosariul» reservat pentru elementele străine.?
de .
apucat.
fi
se
să
De ce Academia din Bucureşti, până

n'a implinit dorinţa,pe

publicarea: dicționarului,

care în anul .

1876 Alexandru Roman a pronunțat-o în sânul ei, car îi de
dorit să se adune toate cele poporane în limbă! De ce. dânsa
ma lucrat proiectul său, decât pe baza număroaselor colecţiuni

ale produselor musei poporane! — Cine este în stare să spuie, la

ce înălțime sar găsi chiar acum studiul limbei române? Impărțirea cuvintelor în cuvinte curat populare şi în acelea cari nu-s
folosite decât din partea' scriitorilor, fără să fi intrat în popor, :
Sar face de sine: după indicările, cari- ar trebui să se ajle la fie-care cuvânt şi din cari s'ar vedeă, în care ţinut şi .în care
înţeles se întrebuinţează cutare cuvânt.:
.
tuturor
corespunde
ar
dicționarul
dacă
atunci,
Dară chiar
„condiţiunilor, publicarea produselor musei poporane este de cea
mai mare însemnătate. Nu doară numai 'din motive literare şi
estetice, nu numai. de aceea, că poesia poporană română ne..
“arată niște flori de o frumseţe rară, că proverbele române
ascund o comoară atât de bogată a unei filosofii curat populare, -

-..că basmele poporane româneşti din punctul de vedere al stu-.
_diului comparativ al basmelor sânt din cale afară de interesante

şi importante, ci şi cu privire la limbă o' reproducere nefalşificată a tuturor acestor monumente luate din popor este tare ,.
de dorit. Mai cu samă în ce priveşte sintactica, poate să se.

„descopere aici lucruri
- spusa

de mare valoare.

o admite şi

Aceasta

citată mai sus a unui-membru al Academiei din Bucureşti,

care zice,

cacel

scriitor

ar face

un mare. serviciu literaturei

'române sintactice, care ar studiă temeinic secretele nepreţuite.
ale spiritului universal al poporului român, observând, că acest

din urmă îmbracă ideile sale originale în nişte fraze, care, nu:
“sânt cunoscute de cât unui bărbat din popor.. Numai astfel s'ar
putea alcătui o sintactică curat română,

care

nu sar mişcă în

"> In privinţa aceasta îndreptarea s'a făcut cu mult mai repede, de omaniae'
cum a crezut conferenţiarul. Dovadă: «<Etymologicum magnum
(Dicţionarul limbei istorice şi poporane a Românilor)» de B. P. Hasdeu.
(vol. I—IIi, Bucureşti 1886—1893) şi «Dicţionarul limbei române», ce este.
în publicare sub conducerea d-lui profesor Dr.. Sextil Paşcariu, ambele -.
- sub auspiciile «Academiei

Române».

. Red,

. -

e

Sa
"Cadrul: celei latine, - îranceze,' italiane, germane sau maghiare.
Cum-că în această privinţă monumentele mai vechi, parte mare
traduceri, nu pot să fie luate drept model, se înţelege de sine.

Vă citez numai un exemplu din limba română, articolul lui Hăjdău

în Foaia societății Românismului din anul 1870, Nr.2, unde
d-sa tipăreşte psalmul al şaptezeci și şaptelea în traducerea lui
arătând,

- Coresi,

cât de

aproape

a urmat

ici-colea traducătorul:

luat dintro

„ originalul său' slav. Şi ca să citez un alt. exemplu;
altă limbă

exemplu,

romanică,

cine S'ar incumetă.

a

afirmă,

care

este

*mi

cum-că

foarte de aproape,

traducerea

psalmilor în

„ vechia limbă franceză, publicată de Francisque Michel în anul

1860, aşă numitul Psaltier d'Oxford, ne-ar da o icoană credin”. cioasă a sintacticei îranceze de atunci? Monumentul acesta Sar .
fi putut cită de mine acolo, unde vorbesc despre întroducerea

făcută nu întradins a cuvintelor străine,

obârşie

fie de

slavă

sau latină, căci şi aici latinisme se găsesc cu duiumul,

Păcat,

că

tocmai

aceasta puţin

în privința

s'a făcut de

cătră Români, mai cu samă în ceea-ce priveşte basmele poporane, cari din causa prosei în care Sau scris, se potrivesc cu
mult mai mult pentru exprimarea limbei poporului, decât produsele scrise în versuri. Până acuma sa publicat prea puţin, şi
ceea-ce s'a publicat, corespunde mai'mult cetințelorliterar-istorice,

decât

celor limbistice.“

Ca- şi „aceasta

din

urmă să aibă loc, -

“ar trebui să se îngrijească de.o:.mai'credincioasă

şi conştiinţi-

oasă reproducere a liiiibei popârului, de cum sa tăcut până
acuma. Ar trebui atunci, ca prin mijlocul unei transcripţiuni
strict fonetice, care Sar primi, în cât aceasta ar.fi cu putinţă,

“pretutindeni, să se însemneze toate
deosebitele ținuturi, şi aceste ţinuturi
notate la fiecare, și spre verificare ar
__povestitorului cu pricina. Stabilirea

nuanțele pronunțării după.
şi chiar localităţi ar trebui
trebui numită şi persoana
unei transcripţiuni strict

„ fonetice spre acest scopar fi de lipsă “chiar atunci, când toţi
de: Eaşte sar hotâri pentru principiul fonetic,
„ Românii ştiuțori.

- căci este cundscut,;că peritru viața comună în această privinţă
_-pot să se fâcă..nişte-concesiuni, cari, când e vorbasă se obţie prin texte publicate nişte resultate curat limbistice, nu se pot
“admite, Cât de departe se găsesc Românii, ca să simtă lipsa:
aceasta, se vede chiar din împrejurarea, că până acuma n'au
„încercat să publice asemenea texte în modul acesta diplomatic,

ci îşi bat chiar joc de acei, cari fac o asemenea încercare. Astfel a
păţit-o Picot,

când: în-broşura sa

<Documents.

pour

ă

servir

“Pâtude des'dialectes roumains», adunând câteva cântece populare

şi un basm din gura poporului bănăţean, le-a presentat ca nişte
mostre ale dialectului bănăţean, însemnând precis şi pronunţarea.
1 Și în privința aceasta lucrurile s'au schimbat spre bine. „Dovadă,
colecţiuni de literatură poporală, publicate de atunci încoace

număroasele

“atât de: particulari,

cât şi de «Academia

plicaţia «Din vieaţa poporului român»).

Română»

Red:

din urmă
(în timpul

pu- -

„o

2

49 —

Din cele spuse reese, că este mult de făcut, şi înaintede

toate din partea Românilor înşişi, până-ce studiul limbei române
așă de mare, ca al celorlalte limbi
să poată luă un avânt.tot
romanice. Poporul român în vremea cea mai nouă a căutat cu
succes să-şi însuşească aceea

ce împrejurările

vitrege i-au refusat

în vremile trecute; ne putem, deci, aşteptă, că și cu privire la
cel mai scump ce-l are, limba, va repară cele întregiuvaerul
jăsate. Dacă se va face aceasta, atunci învățații români desigur
“nu vor aveă să se plângă, :că din partea învăţaților străini nu
se întâmpină cu acel interes şi cu. băgarea de samă, ce o merită,

lucrările lor, inspirate de un spirit patriotic şi într'aceeaşi vreme
curat ştiinţific.
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